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

Florianópolis

Conheça os encantos da capital
catarinense de Norte a Sul

Chapada dos Veadeiros

A beleza impactante de um dos
melhores destinos do ecoturismo

Azul, eleita
a melhor
companhia
aérea do
mundo no
Tripadvisor

Seu sonho,
seu cartão
de embarque
É hora tirar os sonhos do papel.
De (re)descobrir o Brasil e curtir cada
momento que você tanto esperou.
Na Azul, a gente continua cuidando de tudo
para que seus sonhos voltem a voar.

v oeaz u l . c om . b r

Onde
os sonhos
voam.

A gente se diverte junto.

A MELHOR COMPANHIA
NAS FESTAS DE FIM DE ANO

ESTÁ AQUI!

A SKY passou o ano inteiro ao seu lado.
Em casa, na rua, nos céus,
no streaming e em todas as telas.
Com a SKY, você torce pelo seu time
do coração, acompanha suas séries
e reality shows favoritos, assiste a filmes e
acompanha as notícias do Brasil e do mundo.
Na SKY, tem tudo o que você gosta.
E, em 2022, não vai ser diferente.
Vamos estar sempre sintonizados
em você, aonde quer que você vá.

Diversão em todas as telas.

Baixe o app

Vem pra SKY.

assine.sky.com.br

Escaneie o
QR Code e
saiba mais.
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Thiago Picolo, CEO da
Hortifruti Natural da Terra

Uma linha autêntica a estrutura
de cada ﬁo, enriquecida com
propriedades naturais e extratos
retirados das plantas e do néctar
mais puro dos ativos, resultando
em cuidados especiais e extraordinários para seus cabelos.

Disponível nas melhores
redes de supermercados
e na Loja Salvatore.
Os melhores produtos
na palma de sua mão,
escanei e conﬁra!

by

www.salvatorecosmeticos.com.br
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CARTA DO PRESIDENTE

VEM CHEGANDO
O VERÃO...
As temperaturas aumentam, a
alta temporada se aproxima e
os primeiros versos da canção
Uma Noite e Meia, de Marina Lima, passam a embalar
os dias mais quentes que temos
adiante. Sim, o verão vem chegando e, para comemorar, traIlha do Campeche
zemos uma reportagem de capa
sobre Florianópolis, a gloriosa
capital catarinense, onde as praias ganham ainda mais brilho com as ostras da região. E por
falar em belos cenários naturais, trazemos também um lindo ensaio fotográfico da Chapada
dos Veadeiros, com dicas para curtir este destino goiano. Na nossa seção Executiva, uma
saborosa entrevista com Thiago Picolo, CEO do Hortifruti Natural da Terra, e a trajetória
da Redley, tradicional marca de surfwear do Rio de Janeiro. E para completar nosso combo
verão, temos dicas de produtos para proteger sua pele e peças para você curtir seu banho de
sol. Partiu praia? Boa leitura!
Junior Ferraro
DIRETOR DE REDAÇÃO
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André Dib / Sinônimo de
natureza exuberante p. 38
Fotógrafo documentarista,
Dib já percorreu todos os
estados brasileiros e, não
à toa, escolheu a Chapada
para morar. “É uma das joias
mais bem preservadas do
Cerrado brasileiro”, diz ele.
Onde encontrá-lo:
@andre_dib_fotografia

OUTROS COLABORADORES
TEXTO Anna Paula Ali, Felipe Seffrin, Flávia G. Pinho e 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.

selo
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REPRESENTANTES RS, SC E PR
Jazz Comunicações

Foto: Anna Carolina Negri

Bruno Segadilha / Floripa de
Norte a Sul p. 24
Floripa sempre esteve na lista
de lugares que o jornalista
tinha vontade de conhecer. “A
simpatia das pessoas, a comida
e as lindas praias fizeram de
Florianópolis um dos meus
destinos favoritos”, diz.
Onde encontrá-lo:
@brunosegadilha

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

Fotos: Ariel Martini e arquivo pessoal

Anna Carolina Negri /
Floripa de Norte a Sul p. 24
“As praias de Santa Catarina
são lindas por si só, mas onde
meus olhos mais brilharam
foi na ilha do Campeche!
Água cristalina, areia fina e
branquinha, natureza pura e
rochas rodeando a praia!”
Onde encontrá-la:
@acnegri

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

lá, seja bem-vindo a bordo!
Estamos chegando ao fim de mais um ano
desafiador, porém vitorioso. Apesar de todas as
dificuldades e limitações trazidas pela pandemia,
conseguimos manter nossa rota de crescimento.
Graças às campanhas bem-sucedidas de vacinação
em todo o País, o brasileiro está retomando a sua
rotina e voltando a voar com mais tranquilidade.
Fico muito feliz em dizer que a Azul tem participado ativamente desse movimento, transportando milhões de doses de
vacina contra a Covid-19 para 26 estados brasileiros, além
do Distrito Federal.
Isto se reflete nas nossas frequências. A Azul está operando,
diariamente, mais de 800 voos, entre rotas nacionais e internacionais, e continua sua expansão. Um bom exemplo disso
é a inauguração, no dia 20 deste mês, de uma rota inédita no
Brasil, saindo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, até
Fernando de Noronha, uma das ilhas mais lindas do mundo.
E o melhor de tudo: o voo será realizado com uma aeronave
brasileira, o Embraer E2, equipada com o wi-fi de bordo mais
veloz entre companhias nacionais.
Neste mês também inauguramos o primeiro voo direto
entre Recife e Porto Velho, realizado durante a alta temporada
de verão. A nova rota vai facilitar a vida de quem precisa

viajar entre as capitais do Recife e de Rondônia, já que
diminui o número de conexões para se chegar ao destino.
Nossos Airbus320neo foram as aeronaves escolhidas para
realizar o trajeto, que, agora, terá duração de pouco mais
de quatro horas.
Sim, os brasileiros estão conhecendo mais o seu próprio
país. E fazer parte desse movimento é gratificante para nós.
Tenho orgulho de dizer que, entre dezembro e janeiro, a
Azul atenderá mais de 130 destinos do mercado doméstico.
Ou seja, hoje operamos mais destinos brasileiros do que
antes da pandemia. Isso sem contar nossas cinco rotas
internacionais, como Orlando, Punta del Este e Lisboa.
Com a reabertura das fronteiras de diversos países, nossos
Clientes também estão voltando a planejar suas férias fora
do Brasil.
Nada disso seria possível sem a dedicação dos nossos
Tripulantes e a preferência dos nossos Clientes por voar
conosco. Por isso gostaria de agradecer imensamente a
confiança no nosso trabalho. Continuamos focados em
oferecer a você a melhor e mais segura experiência em nossos
voos. Desejo a você uma ótima leitura e um excelente 2022.
John Rodgerson
Presidente da Azul

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

AZUL
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LOUNGE

>tudoazul.voeazul.com.br

Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.

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

14
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Foto: Shutterstock

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

A Azul lança um voo inédito no País,
partindo do aeroporto de Congonhas,
em São Paulo, com destino a Fernando
de Noronha (foto), sem escalas
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O aniversário do Museu do Amanhã
(RJ), o novo espaço cultural de
Ipatinga (MG) e o vinho do mês

Confira nossa página de
passatempos dedicada à
diversão das crianças

As melhores fotos feitas
por Clientes Azul em
suas viagens

NEWS

LOUNGE AZUL REABRE ESTE MÊS
Depois de um hiato de mais de um ano, em razão da pandemia da Covid-19,
o Lounge Azul retoma suas atividades no início em dezembro. Localizado
na área de embarque internacional do Aeroporto de Viracopos (Campinas),
o espaço possui 320 m2 e capacidade para até 70 Clientes. Dividido em
diversos ambientes, o Lounge tem estrutura para descanso, trabalho
e entretenimento, além de opções gratuitas de alimentos e bebidas.
Atualmente o espaço traz a exposição Cinco Mulheres, Cinco Regiões,
do coletivo de fotógrafas FotoBazar Delas. São 36 imagens mostrando
personagens e paisagens de todas as regiões do Brasil. Os destinos
escolhidos foram Pantanal Sul (MS), Lençóis Maranhenses (MA), Alter do
Chão (PA), Rio de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC).

Morro Dois Irmãos

FERNANDO DE NORONHA SEM ESCALAS
O paraíso ficou mais pertinho! A Azul lança um voo direto partindo de
Congonhas (São Paulo) para o arquipélago pernambucano
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O aeroporto de Congonhas, aliás, será a origem de várias
rotas novas da Azul durante a alta temporada de verão. Como
os voos diários para Jericoacoara, Ceará, entre 20 de dezembro e 30 de janeiro de 2022. Nesse mesmo período, Porto
Seguro e Ilhéus, importantes cidades da Bahia, também terão
operações diretas a partir de Congonhas. Além desses destinos nordestinos, a Azul também traz novas operações partindo de Congonhas: quatro voos semanais para Caldas Novas
(GO), a partir do dia 20, e três semanais para Cabo Frio (RJ),
a partir do dia 21 – ambas as rotas serão operadas também até
30 de janeiro de 2022. “Estamos nos preparando para um período de retomada importante na tradicional alta temporada
de fim de ano. Com essa nova malha Congonhas ficará ainda
mais conectado com outras regiões do País pela Azul, com
ligações diretas, inclusive, para cinco destinos paradisíacos. A
procura aumenta nos meses de dezembro e janeiro pelo desejo das pessoas de aproveitarem as férias, reencontrar parentes
e amigos já vacinados e relaxar nos merecidos dias de folga.
Então fazemos um movimento de reorganizar nossa malha
de modo a atender melhor esses anseios e trazer mais conveniência ao nosso Cliente. Só a Azul é capaz de criar uma
malha tão diversa e inédita como essa e estamos animados
com isso”, celebra Vitor.

SINOP GANHA LOJA AZUL VIAGENS

Foto: Shutterstock

U

m dos destinos mais encantadores do Brasil vai ficar
mais perto dos paulistanos a partir do próximo dia 20
de dezembro. A Azul inicia uma rota inédita ligando
o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ao arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. O voo
sem escalas terá partidas diárias operando de forma regular
e será realizado com os jatos Embraer E2, a maior e mais
moderna aeronave comercial produzida no Brasil, com capacidade para até 134 Clientes e equipada com internet gratuita, o wi-fi de bordo mais veloz entre as companhias aéreas
brasileiras. “A Ilha de Fernando de Noronha é um dos lugares mais paradisíacos e desejados por viajantes do Brasil e do
mundo. Estamos muito animados com o lançamento desse voo, já que tornará a ligação entre a maior metrópole do
País e Fernando de Noronha muito mais rápida, confortável
e conveniente, atendendo também Clientes com conexões
de outras cidades”, comenta Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha da Azul. “Essa rota faz parte do plano da
Azul de tornar o Brasil cada vez mais conectado. Queremos
agradecer à administração da ilha de Fernando de Noronha,
que tornará esse voo possível com a nova oferta de abastecimento e a ampliação do sistema de proteção contra incêndio
do aeroporto”, completa.

A Azul Viagens inaugurou sua primeira loja na cidade de Sinop, no Mato
Grosso, para atender os Clientes da região, oferecendo mais comodidade
e agilidade para programarem suas viagens no País. Esse foi o terceiro
lançamento da operadora de turismo da Azul em novembro. A loja é
a terceira da Azul Viagens no Centro-Oeste e a primeira no estado do
Mato Grosso. “A Azul é a companhia aérea com a melhor malha no Mato
Grosso e a maior operadora em Sinop, onde temos voos diários para
Cuiabá e Campinas, sem escalas. Essa nova loja reforça a nossa presença
na cidade, além de oferecer um atendimento personalizado aos nossos
Clientes, que terão maior acesso aos pacotes de viagem, aos serviços
e às ofertas da operadora de turismo da Azul”, comenta Daniel Bicudo,
diretor da Azul Viagens.
AZUL
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Para acompanhar o dia a dia das pessoas o UOL tem a
sua própria plataforma de streaming, o UOL Play, com
os maiores sucessos do cinema, programação ao vivo dos
principais canais lineares, conteúdo exclusivo, séries, documentários e filmes variados. As soluções ainda incluem o
Universinho, um serviço de assinatura voltado ao público
infantil; o UOL Meu Negócio, que auxilia o empreendedor
com registro de domínios, criador de sites e e-mail profissional; o UOL Ads, a plataforma de autoatendimento de
compra de publicidade, onde o empreendedor pode criar
suas próprias campanhas e divulgar dentro das proprieda-

Paulo Samia, CEO do UOL

UOL REVELA SEU UNIVERSO
DE POSSIBILIDADES
lém de ser o maior publisher digital do Brasil, o
UOL também é a maior empresa de conteúdo,
tecnologia e serviços digitais do País, oferecendo
soluções que ajudam o brasileiro em todos os
momentos do seu dia, informando, entretendo
e facilitando a vida de cada um. Paulo Samia,
CEO do UOL, contou à revista Azul o valor
das soluções digitais desenvolvidas pela companhia, que
atende às expectativas de um público cada vez mais exigente e conectado.
Como resumir a trajetória do UOL nos últimos anos?
Somos uma marca singular, reconhecida amplamente no
País, e temos uma trajetória marcada por inovação. Ao
longo dos 25 anos não paramos de inovar: criamos soluções
para facilitar a vida das pessoas, novas formas de consumir
conteúdo e seguimos batendo recordes de audiência – em
setembro, de acordo com o ComScore, tivemos 111 milhões
de usuários únicos, cobrindo mais de 90% da internet no
Brasil. Seja para empreender, se entreter, anunciar seu
16
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negócio na internet, ou acompanhar podcasts, conteúdos
ao vivo e filmes e séries on demand, o UOL possui soluções
completas para os mais diversos públicos.
O UOL é muito conhecido pelo conteúdo e recentemente vocês lançaram uma campanha institucional
que fala sobre esse portfólio de soluções. Pode nos
contar um pouco mais sobre isso?
Nós estamos presentes na vida dos brasileiros há mais
de 25 anos. Ao longo deste tempo, sempre tivemos uma
ampla gama de soluções de produtos e serviços digitais
disponíveis a todos os nossos clientes, no modelo de
assinatura. Os mais conhecidos são o e-mail UOL e o
Bate-Papo UOL. Apesar disso, nós percebemos que o
UOL é muito mais lembrado pelo seu conteúdo como
o maior portal de notícias do Brasil. O objetivo dessa
nova campanha é justamente mostrar tudo o que temos
à disposição dos nossos clientes, que vai muito além do
portal. Por isso mesmo a assinatura da campanha é “UOL,
um universo de possibilidades”.

Fotos: Divulgação

A

Em entrevista exclusiva, o executivo Paulo Samia fala das
soluções digitais desenvolvidas pela companhia

des do UOL. Estes são alguns exemplos. Nosso portfólio
é bastante amplo e o UOL está onde o consumidor está,
em casa ou no trabalho, no ambiente on-line ou off-line.
Você comentou sobre o UOL se conectar com o público
também fora do ambiente on-line. Conte um pouco
mais sobre isso.
Criar uma conexão com as pessoas é um dos nossos principais objetivos e, enquanto veículo de mídia, somos uma
plataforma que une marcas e pessoas. Estamos conectados
com mais de 90% dos usuários de internet do Brasil, que
passam pelas propriedades do UOL todos os meses. Mas,
além do ambiente digital, o UOL também realiza eventos de
diferentes portes e para diferentes públicos. O CarnaUOL,
maior festival pré-Carnaval de São Paulo, que chega a sua 8ª
edição em 2022, é um exemplo. Já o Universa Talks promove
um dia de conversas e trocas de experiência com mulheres
reconhecidas em seus meios de atuação; o projeto UOL no
Verão combina conteúdos especiais com atividades ao ar
livre. E fica aqui o spoiler: 2022 será um ano grandioso.
Quais momentos marcaram o ano do UOL?
Neste ano, ocorreu um grande marco para a empresa, que foi
o aniversário de 25 anos, em abril. Em meio a esse cenário de
crescimento e transformação, renovamos o posicionamento
de marca e a identidade visual. Outra iniciativa de destaque
foi a estreia do Canal UOL, em maio, um projeto inédito
que oferece 8h diárias de programação ao vivo. Percebemos
que há uma grande demanda por conteúdo em vídeo, o
que faz as plataformas de streaming ganharem mais espaço.
O UOL, por sua vez, segue investindo nesse formato e o
Canal UOL consolida a nossa aposta em, cada vez mais,
oferecer um conteúdo adequado às expectativas de nossa
audiência. A proposta de valor do Canal UOL é oferecer
à nossa audiência o melhor da programação tradicionalmente encontrada em um canal de TV, como programas
jornalísticos, de entretenimento, esporte, debates, entre
outros, mas com a facilidade e o conforto do streaming.
E tudo isso disponível nas páginas do UOL e em diversas
plataformas de streaming, como UOL Play, YouTube, etc.
Hoje, no nosso elenco, contamos com nomes de peso
à frente dos programas, como Otaviano Costa, Teresa
Cristina, Tiago Abravanel, Zeca Camargo, Fabiola Cidral,
Domitila Becker, entre outros. O Canal UOL, inclusive,
desde novembro é a nova fonte de informação das TVs de
bordo das aeronaves Embraer E1951-E1 da Azul, e levará
aos clientes da companhia todo o universo de conteúdo da
nossa programação. Um universo de possibilidades!
De cima para baixo: CarnaUOL
em São Paulo; Otaviano Costa;
e Tiago Abravanel

Assista ao vídeo
e conheça a
nova campanha
do UOL

AZUL

17

VARIEDADES

VINHO
DO MÊS

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul

MEMÓRIA DO AÇO

A cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, acaba de ganhar um novo espaço
cultural. Instalado no prédio do Grande Hotel, o Centro de Memória Usiminas
dedica-se a preservar e contar a história da indústria do aço, da própria
empresa e do município. Além do acervo histórico, o local exibirá obras de
alguns dos nomes mais importantes das artes moderna e contemporânea
do País. São pinturas e esculturas assinadas por nomes como Amílcar de
Castro, Tomie Ohtake e Bruno Giorgi. A iniciativa, comandada pelo Instituto
Usiminas, faz parte da comemoração dos 59 anos de operação da Usiminas
no Brasil. Ξ instututousiminas.com

BARBERA D’ASTI DOCG 2018
CA’ DEL PROFETA
Produtor: Ca’ Del Profeta
Região: Piemonte
Uva: Barbera d’Asti
Preço: R$ 201,90

Ca’ Del Profeta fica no Piemonte, Noroeste
da Itália, uma região de clima continental,
caracterizada pelo inverno e pelo verão bem
marcados por sua temperatura, o que garante uma
identidade única aos vinhos, mais frutados, com
aromas mais finos e intensos, bem como tendo
um corpo que traduz melhor as características da
região, com vinhos mais naturais, mais vivos.
Ξ tartari.com.br

Um dos principais cartões-postais do Rio, o Museu do Amanhã completa
seis anos. A data será comemorada com a abertura da exposição temporária Futuros - Tempos Amazônicos, no dia 17 de dezembro. Ao longo de sete
áreas o visitante poderá ver a grandeza do maior bioma tropical do mundo e
conhecer a cultura dos povos que vivem ali. Além de objetos confeccionados
por artesãos indígenas de diferentes partes do País, a mostra terá também
atividades interativas com elementos que revelam a diversidade da Amazônia e a atmosfera sonora da região. Ξ museudoamanha.org.br
18
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Fotos: Divulgação

CORES AMAZÔNICAS

E S PA ÇO K I D S

Espaço Kids SKY
É diversão nas alturas!

Mensagem secreta
Escreva a primeira letra de cada figura e descubra
a mensagem da nossa Pipoquinha.

Ligue os pontos
Ajude nossa Pipoquinha a montar sua
árvore de Natal. Depois, é só colorir!
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Diversão em todas as telas.

A gente se diverte junto.

INSTAZUL

UM DESTINO, DOIS ESTILOS

JOIA LUSITANA

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

Lisboa, que recebe voos diários da Azul a partir de Campinas, encanta com
suas ruas e construções cheias de história e rica gastronomia

GASTRONOMIA

Fotos: Shutterstock e Grupo José Avillez

HISTÓRIA

Largo do Millôr | Rio de Janeiro por Paulo Pelá

Uma boa maneira de conhecer a cidade é andando
de bondinho (foto). Antigos, coloridos e feitos de madeira, percorrem vários pontos da cidade e alguns ligam os bairros altos aos baixos. Vale a pena consultar
o mapa de rotas no site para programar seu passeio.

Fernando de Noronha | Pernambuco por Patricia Vianna

Fotos: Arquivo Pessoal

Monumento Nacional e Patrimônio Mundial
(UNESCO), a Torre de Belém é um dos principais
símbolos da cidade. Erguida na margem Norte do
Tejo entre 1514 e 1519, a construção tem uma torre
alta, herança da Idade Média, enquanto o baluarte
hexagonal é um símbolo do reinado de D. Manuel.

Praia de Pipa | Rio Grande do Norte por Luzia Leite

Santarém | Pará por Pedro Paulo Freitas da Silva

GANHE PONTOS NO TUDOAZUL!
Viajou e tirou uma foto incrível do seu destino? Envie para nós, em alta resolução, pelo e-mail instaazul@voeazul.com.br, que ela poderá ser publicada.
E você ainda ganha 1.000 pontos no programa de vantagens TUDOAZUL. Cadastre-se enviando o número do seu CPF via SMS para 26990.
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Quer uma vista privilegiada de Lisboa e do Rio
Tejo? Visite o Castelo de São Jorge. Localizado no alto
da Colina do Castelo, foi erguido no século 11 como
uma pequena cidade fortificada, com torres altíssimas,
de onde é possível observar a cidade. Outro símbolo do
lugar é o arco de São Jorge, feito de pedra e adornado
por uma estátua do santo padroeiro dos cavaleiros e
das cruzadas.
Criada pelo escultor Victor Bastos, a estátua de
bronze de Luís de Camões fica na praça de mesmo
nome e é grandiosa: tem quatro metros de altura e
fica sobre um pedestal de sete metros e meio. Na
obra, o poeta leva, na mão esquerda, a sua criação
máxima, Os Lusíadas, enquanto a direita segura uma
espada, mostrando a sua condição de militar.

Desde 2014, o antigo Mercado da Ribeira, localizado
em frente ao Cais do Sodré, abriga o Time Out Market.
O espaço reúne alguns dos restaurantes indicados pela
revista Time Out em Portugal. Além da praça de alimentação, o mercado, uma antiga construção de 1882,
é uma ótima opção para quem quer comprar frutas,
verduras, legumes, peixes, carnes e frutos do mar.

LISBOA
6 noites no hotel
A.S. Lisboa.
Saída em
13/3/2022
(de Viracopos)

561,00
R$ 5.610,00
10x de

R$

sem juros

ou

à vista
por pessoa

*valores sujeitos a
alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Localizado na Avenida Liberdade, o JNCQUOI
transformou-se em passeio quase obrigatório para
quem visita Lisboa. Trata-se de um espaço que reúne livros, roupas, vinhos, além de um bar e um restaurante superdisputados. No cardápio, boas opções
de massas, carnes e peixes, entre eles bacalhau.

Um dos melhores chefs da cidade, José Avillez é
dono de várias casas em Lisboa, entre elas o Belcanto
(foto) e o Bairro Avillez. O lugar reúne quatro restaurantes bem diferentes, entre eles o Taberna, onde os
queijos e a charcutaria são destaque, e o Páteo, com
foco em mariscos e peixes.
Se você é fã de pastéis de nata, precisa conhecer
a fábrica dos Pastéis de Belém, no bairro de Belém.
Fundada em 1837, a casa produz uma antiga receita
do Mosteiro dos Jerónimos. O resultado é uma iguaria de massa crocante e recheio cremoso, servida
ainda quentinha. Tão bom que se transformou em
sinônimo do doce no mundo inteiro.
AZUL
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modo a

VOE
AZUL
COM
WI-F I
GRÁTIS

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

Vo c ê
online
no
modo
avião.

odo azul

Foto: Anna Carolina Negri
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FLORIANÓPOLIS

Wi-Fi oferecido por

Conhecida como Ilha da Magia, a
cidade catarinense tem atrações para
vários tipos de visitantes e lindas
praias, como a do Sambaqui (foto)

38
CHAPADA DOS VEADEIROS

50
ILHA DOS FRADES

52
CHECKLIST

Cachoeiras, trilhas e
formações rochosas únicas
no interior de Goiás

Um refúgio de águas calmas
e cristalinas na Baía de
Todos os Santos, BA

As árvores e as decorações
de Natal mais belas e
impressionantes do mundo

FLORIANÓPOLIS

FLORIPA
DE NORTE
A SUL
Vista aérea da
Ilha do Campeche

A capital de Santa Catarina tem atrações para
vários tipos de visitantes, desde quem busca
agito aos que preferem descanso. Percorremos
a ilha de ponta a ponta para ajudar você a
montar um roteiro de férias inesquecíveis
por Bruno Segadilha | fotos Anna Carolina Negri

S

ambaqui. Do tupi-guarani, monte de conchas.
Para os manezinhos, como são chamados os que
nascem em Florianópolis, uma prova de que,
bem antes deles, os primeiros habitantes da ilha já
sabiam aproveitar as maravilhas do mar. E como
sabiam. Resquícios arqueológicos sugerem que,
há cerca de 6 mil anos, os primeiros habitantes de
Floripa alimentavam-se de peixes e de moluscos
cujas cascas eram usadas para fabricar armas, artefatos e até
como estrutura de combustão.
O tempo passou e novos povos chegaram, mas as belezas
naturais da ilha, hoje capital de Santa Catarina, continuam fascinando quem chega ali. Suas belas praias, rodeadas por uma
exuberante Mata Atlântica, atraem milhares de turistas todos
os anos. Mas os atrativos de Florianópolis, que recebe voos regulares da Azul partindo de várias cidades brasileiras, vão bem
além de seu lindo litoral. A intensa vida noturna, a agitada cena
cultural e as ótimas opções gastronômicas fazem da ilha um dos
destinos mais procurados do País, com roteiros capazes de agradar os mais variados gostos e perfis de visitantes. É ideal para
os solteiros que estão em busca de festa e azaração, com seus
agitados beach clubs e suas casas de shows, mas também reserva
boas surpresas para quem viaja com a família e procura sossego,
graças aos seus refúgios naturais e à boa oferta de hotéis e resorts.
Maior produtor de ostras do Brasil, Floripa é, ainda, um paraíso para aqueles que estão em busca de boas experiências à
mesa. Não à toa, a cidade ficou conhecida como a ilha da magia, capaz de abrilhantar as férias de qualquer visitante.

FLORIANÓPOLIS

FOCO E PLANEJAMENTO

Por definição, uma ilha é uma porção de terra cercada de água
de todos os lados. No caso de Florianópolis, a “porção de terra” é bem maior do que nosso imaginário geográfico. Com 54
quilômetros de comprimento, a capital é famosa por suas longas
distâncias e, dependendo da época, pelo trânsito intenso. Por
isso, se você quer conhecer as atrações da cidade, vale a pena se
planejar e definir claramente o objetivo da sua viagem.
Está em busca de agito e badalação? Procure se hospedar na
região Norte da ilha, onde se localizam as praias de Jurerê Internacional, Joaquina e dos Ingleses. Está numa pegada mais família? Seu lugar é o Costão do Santinho, resort próximo dali. Além
da excelente infraestrutura, com piscina e ampla área de lazer,
o hotel fica em frente à Praia do Santinho, uma das mais belas
do litoral catarinense. Já para aqueles que curtem natureza, mas
não tanto, a dica é hospedar-se no Centro, onde se concentram
boa parte dos shoppings, bares, restaurantes e hotéis de luxo, a
exemplo do WK Design Hotel, na Avenida Beira-Mar.

Costão do Santinho; à
dir., acesso do resort à
Praia do Santinho
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BADALAÇÃO NO NORTE

Ronaldinho Gaúcho estava sempre lá. Neymar já foi alguma vezes e Gisele Bündchen já deu as caras no lugar.
Graças aos condomínios de altíssimo luxo e à badalação das
casas noturnas, Jurerê Internacional transformou-se, há pouco mais de dez anos, no grande point dos ricos e famosos.
Localizada ao Norte da ilha, a praia de ondas calmas contrasta com a efervescente vida social da região, repleta de
beach clubs como o famoso Café de la Musique ou o Milk
Club, um dos lugares preferidos dos fãs de música eletrônica.
Mais próximo das casas sem muros, que lembram bairros dos
subúrbios norte-americanos, fica o Jurerê Open Shopping,
complexo a céu aberto que reúne uma grande variedade de
lojas e restaurantes.
A poucos quilômetros dali a paisagem se transforma e as
construções de alto padrão cedem lugar a prédios baixos, típicos de qualquer balneário na Praia de Canasvieiras. Suas
águas calmas e a infraestrutura da região fazem dela um ótimo lugar para se aproveitar com a família ou com amigos.
Na alta temporada, entre dezembro e março, a região costuma atrair argentinos, uruguaios e paraguaios, o que explica a
presença de algumas placas em espanhol e vendedores arriscando algumas palavras na língua dos hermanos.

Praia do Santinho

FLORIANÓPOLIS

Freguesia Oyster e sua vista da
Praia de Santo Antônio; ao lado,
no alto, a fazenda marinha
comandada por Leonardo
Cabral; abaixo, seleção de
ostras servidas na casa
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Outra boa opção para quem quer aproveitar momentos de
ócio à beira-mar sem abrir mão de conforto é a Praia dos Ingleses. Fica em frente a um centrinho repleto de lojas e restaurantes e tem uma boa oferta de serviços. Seu canto esquerdo é
coberto por uma extensa faixa de vegetação e é o lugar favorito
dos surfistas. O direito concentra praticantes de sandboard, que
se divertem nas dunas que separam o lugar da Praia do Santinho.
Ainda na região Norte, não deixe de visitar Santo Antônio
de Lisboa. Um dos bairros mais antigos de Florianópolis, a região reúne casinhas em estilo colonial que são reflexo da imigração açoriana nos séculos passados. A dica é caminhar pela
orla e conhecer as praias de Cacupé, Sambaqui e Santo Antônio,
além de saborear a culinária de pontos como o Freguesia Oyster
Bar, especializado em ostras. Reserve um tempo para conhecer
a fazenda marinha comandada por Leonardo Cabral Costa, proprietário do Freguesia, ao lado da irmã, Carla Sobral. “Aprendi
a trabalhar com ostras com meu pai, que, por sua vez, aprendeu
com meu avô. A gente aqui na ilha tem essa tradição forte com
o mar”, diz Leonardo.

NATUREZA NO SUL

Outra vila açoriana muito conhecida é Ribeirão da Ilha, onde
os visitantes costumam passar a tarde e conhecer as lojinhas de
artesanato e de renda de bilro. O bairro, que fica na porção
Sul da ilha, abriga um clássico de Florianópolis, o restaurante
Ostradamus. Comandado pelo chef Jaime Barcelos, o lugar serve ostras em mais de dez versões, entre elas a com tiras de figo
seco e queijo brie. Outras delícias são o brigadeiro de lula com

creme de queijo e o polvo da Andréia, servidos com pimentões
e batatas ao murro.
A região Sul de Florianópolis, aliás, reúne algumas das
praias mais belas e intocadas de Santa Catarina. Graças às
suas ondas ao mar agitado, a Praia da Joaquina atrai surfistas
do mundo inteiro. Se você não gosta de se arriscar na água,
experimente descer as dunas de sandboard, uma espécie de
prancha de surfe especial para ser usada na areia. Logo ao lado
fica a Praia Mole, ideal para ver e ser visto. Há bares em toda
a orla, onde é possível tomar um drinque ou ouvir o som dos
DJs que se apresentam por ali.

HISTÓRIA E LAZER NO CENTRO

Florianópolis começou a se desenvolver, nos séculos passados,
em sua porção mais próxima ao continente. Isto porque o acesso
ao interior da ilha sempre foi difícil, o que levou os primeiros
imigrantes a fincarem suas primeiras edificações por ali. A parte
mais antiga do Centro abriga construções e monumentos como
a Praça XV de Novembro, onde o bandeirante Francisco Dias
Velho fundou a cidade, em 1662, e a Catedral Metropolitana de
Florianópolis, fundada em 1773.
É nessa área que ficam também alguns dos cartões-postais de
Floripa, como a Ponte Hercílio Luz, que liga a ilha ao continente. Inaugurada em 1926, é a maior ponte suspensa do Brasil, com
821 metros de comprimento, 74 metros de altura e cerca de 5
mil toneladas de aço. A construção ficou interditada por 28 anos,
até que, depois de um longo processo de restauração, foi reaberta
em dezembro de 2019.

Delícias do Ostradamus:
brigadeiro de lula e, à direita,
camarão empanado com
maionese de manga e pupunha

Praia do Ribeirão da Ilha

AZUL
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FLORIANÓPOLIS

Praia da Joaquina,
na região Norte de
Florianópolis
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A beleza da Ilha
do Campeche

AZUL
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Se você quer apreciar a vista panorâmica da cidade, não deixe de conhecer o Cité
Rooftop. Fica no terraço do Cidade Milano,
complexo que reúne vários bares e restaurantes e se destaca pela boa comida, pelos
drinques autorais e pela programação musical, com charmosas apresentações ao vivo.
O agito continua a algumas quadras dali no
Duplex 48, bar na esquina das ruas Bocaiúva e Altamiro Guimarães, um dos endereços mais badalados da cidade. No primeiro
andar, um DJ anima a noite de quem quer
dançar. No segundo, os visitantes fumam
narguilés e curtem o espaço ao ar livre.

ESCAPADAS

Centrinho da Lagoa da Conceição;
acima, Ponte Hercílio Luz

36

AZUL

Primeira freguesia da cidade, termo usado pelos colonizadores portugueses para
falar das vilas administrativas, a Lagoa da
Conceição é um dos pontos prediletos dos
praticantes de esportes náuticos, como stand
up paddle, caiaque e windsurfe, e de quem
quer descansar na beira da água. Está dividida em pequenas localidades, como o Centrinho e a Costa da Lagoa, que concentra uma
grande variedade de restaurantes, entre eles o
Lagoa Azul, onde é possível experimentar a
carapeva frita, peixe típico da região.
Há apenas duas maneiras de se chegar até
a Costa: caminhando em uma trilha de aproximadamente duas horas ou pegando uma
das embarcações que saem de hora em hora
do Centrinho. Se você não gosta de esperar
e prefere fazer seu horário, vale a pena usar
os serviços de empresas como a Táxi Náutico, que faz o trajeto pela água a qualquer
momento.
Próximo dali, fica um dos refúgios mais
belos e paradisíacos do País: a Ilha do
Campeche. Apelidada de Caribe Brasileiro, tem areia branquinha e águas cristalinas e, para chegar lá, é preciso pegar uma
embarcação. Há algumas empresas que
realizam a travessia da Praia do Campeche
até a ilha, entre elas a ABTC - Passeios de
Barco. Além da belíssima paisagem, o lugar conserva, em algumas de suas rochas,
inscrições rupestres que datam de 3.500
a.C., sendo tombada como Patrimônio
Arqueológico e Paisagístico Nacional pelo
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 2000.

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ COSTÃO DO SANTINHO RESORT
costao.com.br
Ξ WK DESIGN HOTEL
wkdesignhotel.com.br
ONDE COMER
Ξ FREGUESIA OYSTER BAR
@freguesiabar
Ξ OSTRADAMUS
ostradamus.com.br
Ξ CITÉ ROOFTOP
citerooftop.com.br
Ξ DUPLEX 48
@duplex48
Ξ LAGOA AZUL
@lagoaazulrestaurante
PASSEIOS
Ξ TÁXI NÁUTICO
taxinautico.net.br/web
Ξ ABTC – PASSEIOS DE BARCO
travessia-para-ilha-do-campeche-abtc.
negocio.site

COMO IR

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

a partir de

R$
ou

R$

208,00
10x de

sem juros

2.080,00

FLORIANÓPOLIS
4 noites no
WK Design Hotel
Florianópolis
com café da
manhã.
Saída em
14/3/2022
(de Viracopos)

à vista
por pessoa

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Carapeva frita, especialidade
servida no Lagoa Azul,
restaurante que fica no
ponto 17 da Costa da Lagoa

AZUL
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C H A PA D A D O S V E A D E I R O S

SINÔNIMO
DE NATUREZA
EXUBERANTE
A Chapada dos Veadeiros, localizada no Noroeste do estado de Goiás,
é famosa por suas cachoeiras deslumbrantes, suas formações rochosas
únicas, suas trilhas e por ter um dos céus mais estrelados do mundo
por Luciane Angelo fotos André Dib

O Vale da Lua, uma das atrações
mais famosas da região, possui um
conjunto de rochas que formam esta
superfície semelhante à lua, com águas
transparentes correndo entre elas

C H A PA D A D O S V E A D E I R O S

A

Chapada dos Veadeiros é o destino perfeito para os amantes de
natureza que buscam tranquilidade, paisagens inesquecíveis,
boas trilhas e deliciosos banhos
revigorantes de cachoeira. Sem
falar, claro, no sempre espetacular pôr do sol, que presenteia
os viajantes em meio ao cerrado
da região Centro-Oeste. Distante 230 km
de Brasília, a região engloba oito municípios
do interior de Goiás e tem como principais
bases de apoio a cidade de Alto Paraíso, o distrito de São Jorge e Cavalcante, sendo que as
duas primeiras estão bem próximas e é fácil se
locomover entre elas. Já Cavalcante está mais
distante e exige mais tempo de estrada até lá.
Alto Paraíso tem melhor infraestrutura e
comércio, além de maior número de pousadas. É uma boa pedida para quem busca
conforto e não faz questão de estar colado ao
Parque Nacional. Já a Vila de São Jorge é o
destino certo para quem quer ficar pertinho
do parque e procura um clima mais alternativo, com bares e restaurantes para curtir a
noite na região. Cavalcante é recomendada para quem pretende explorar as quedas-d’água locais, como a Cachoeira Santa Bárbara, uma das mais procuradas por ter águas
de tom azul-esmeralda. A cidade não oferece
muitas pousadas e restaurantes, mas facilita o
trajeto até as cachoeiras.
Com diversas trilhas fáceis de se seguir, a
região agrada especialmente aos viajantes
que preferem o turismo independente, sem
contratar guias ou agências de turismo, o que
torna a viagem mais barata e as experiências
mais individuais. Grande parte das atrações
tem acesso pago, com valores acessíveis.
O aeroporto mais próximo é o de Brasília.
Para se chegar à Chapada é necessário fazer
uma viagem de, aproximadamente, três horas de carro ou ônibus. O tempo ideal para
se ficar na região visitando as principais atrações é de, no mínimo, uma semana. Em um
roteiro de quatro dias – um feriado – você
consegue conhecer o básico, como as trilhas
do Parque Nacional, entre elas, a principal
em que caminha sobre cristais brutos, o Vale
da Lua e as cachoeiras mais próximas. Uma
dica: aproveite o céu estrelado da região, um
dos mais fantásticos do mundo.
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Campos de Sempre-vivas, no Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros; ao
fundo, destaque para o Morro da Baleia
e o Morro do Buracão

AZUL
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C H A PA D A D O S V E A D E I R O S

O Cânion Bocaina do Farias,
em São João d’Aliança.
Abaixo, o Complexo Vargem
Redonda, de águas
cristalinas, fica localizado a
54 km de Cavalcante

Fotos: André Dib

O Mirante da
Janela fica no alto de
uma montanha com
vista privilegiada
para os dois saltos
do Parque Nacional
da Chapada dos
Veadeiros. O
balonismo também faz
parte das atividades
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O Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros possui uma
fauna rica, com animais em
extinção habitando o lugar. Em
destaque, a arara-canindé e o
veado-campeiro
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Fotos: André Dib

C H A PA D A D O S V E A D E I R O S

A Cachoeira do Dragão, situada no município
de São João da Aliança, é relativamente nova.
A trilha de acesso e a visitação a ela foram
autorizadas a partir de 2017

AZUL
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C H A PA D A D O S V E A D E I R O S

A vista da Cachoeira do
Sertão Zen, em Alto Paraíso
(acima), e o céu exuberante
de São Félix, em Cavalcante

COMO IR

A Azul leva você até Brasília, a 230 km da
Chapada dos Veadeiros a partir de diversas
cidades do País. Consulte as opções no site
ou por telefone. MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

a partir de

109,90
R$ 1.099,00
10x de

R$

Em Cavalcante há a Ponte de
Pedra, uma formação rochosa
com um vão de quase 30 metros
sobre o Rio São Domingos
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Fotos: André Dib

ou

sem juros

à vista
por pessoa

CHAPADA DOS
VEADEIROS
4 noites na
Pousada Chalés
Alto da Estância,
com café da
manhã.
Saída em
16/3/2022
(Congonhas)

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

AZUL
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Existe um
remédio pra
tudo que você
está sentindo:
Bahia.

ITACARÉ
8 dias/7 noites

Saída: 12/03/2022

OURO PRETO
5 dias/4 noites

Sandrin Praia Hotel

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

Passagem aérea | Hospedagem
com café da manhã | City tour
em Ouro Preto e Mariana

Passagem aérea | Hospedagem
com café da manhã

Origem: Recife

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

250,00

2.500,00

Saída: 14/05/2022

235,50

OLÍMPIA

4 dias/3 noites

10x sem juros de

à vista

R$

R$

270,00

PORTO DE GALINHAS
8 dias/7 noites

Saída: 16/04/2022

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

Passagem aérea | Hospedagem
com café da manhã | Acesso ao
Parque Hot Beach Olímpia

Passagem aérea | Hospedagem
com café da manhã

1.010,50

Origem: Confins

Origem: Goiânia

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

LISBOA

2.700,00

1.788,00

Pousada Porto Tropical

R$

Origem: Confins

Saída: 28/03/2022

178,80

Hot Beach Resort

10x sem juros de

Saída: 08/03/2022

2.355,00

Celebration Suites

Origem: Viracopos

Passagem aérea | Hospedagem com café
da manhã | Seguro-viagem | Passeio Ilha
de Itaparica com Coroa do Limo | Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto

Origem: Confins

10x sem juros de

8 dias/7 noites

CASA Di VINA Boutique Hotel

Saída: 16/04/2022

Solar do Rosário

Origem: Viracopos

SALVADOR

8 dias/7 noites

Terra Boa Hotel Boutique

ORLANDO

5 dias/4 noites

Saída: 21/03/2022

ARACAJU

8 dias/7 noites

10.105,00

Saída: 14/05/2022

177,40

MACEIÓ

8 dias/7 noites

1.774,00

Saída: 12/03/2022

199,90

1.999,00

PORTO SEGURO
8 dias/7 noites

Saída: 12/03/2022

Hotel Duas Nações

Hotel Ponta Verde Maceió

Sued’s Plaza

Passagem aérea | Hospedagem

Passagem aérea | Hospedagem
com café da manhã

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

Origem: Viracopos

Origem: Cuiabá

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$

625,20

6.252,00

232,60

2.326,00

268,00

2.680,00

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

Snacks
à vontade

Espaço
Azul

Call Center
24 horas

Os valores publicados são válidos por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo para voos nacionais e cidade de Lisboa, exceto voos para Orlando, em que o valor publicado
é para hospedagem em apartamento quádruplo, para voos da Azul, partindo de Campinas (VCP), Recife (REC), Belo Horizonte (CNF), Cuiabá (CGB), Goiânia (GYN) e Porto Alegre (POA),
com eventual conexão. Os valores anunciados serão convertidos em reais de acordo com o câmbio do dia e não incluem taxa de embarque aéreo e adicional de emissão. Condições
válidas para viagens nacionais e internacionais de ida e volta iniciadas a partir de 08/03/2022 e completadas até 21/05/2022. Os pacotes incluem passagens aéreas, cujos valores estão
sujeitos à disponibilidade de assentos e às regras e restrições tarifárias específicas e estadias em hotéis nas categorias especificadas, além de traslados de ida e volta do aeroporto
para os hotéis, passeios e seguro-viagem, se mencionados na oferta. Os valores anunciados não incluem taxa de embarque aéreo e adicional de emissão. Parcelamento válido para

Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
compras com cartões de crédito Visa, MasterCard, HiperCard, American Express e Elo, considerando exclusivamente o valor da tarifa anunciada. Valores,
datas e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio. Os pacotes de viagem conjugados com passagens aéreas são pessoais e
intransferíveis. Em caso de cancelamento ou alteração do pacote de viagem originalmente contratado, serão aplicadas as penalidades descritas nos termos
e condições de prestação de serviços, disponibilizados em www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes. A lei e/ou normas legais vigentes e aplicáveis à
época deverão ser observadas. Consulte a central de atendimento da Azul Viagens (4003-1181), o site 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.

ILHA DOS FRADES

vem ganhando uma boa oferta de hotéis
e restaurantes, transformando-se em uma
ótima escapada para quem visita Salvador.
A viagem até lá é feita de barco e não dura
mais do que 30 minutos.
Já na chegada é possível avistar um dos
cartões-postais do lugar, a Igreja de Nossa
Senhora do Loreto. Construída no século
17, ela foi totalmente restaurada e é usada
para celebrar casamentos, cujas festas ocorrem em um espaço de eventos e em casarões históricos que fazem parte do Loreto,
uma complexo aberto a visitação. Mantido
pela Fundação Baía Viva, que trabalha ativamente para fomentar o turismo na região, o lugar conta ainda com um museu
que reúne informações sobre a história, a
flora e fauna das ilhas.
Outro grande atrativo da ilha é a Praia
da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na porção Norte do lugar.
É ali que se concentra boa parte dos bares, restaurantes e hospedagens do lugar,
a exemplo da Pretoca Pousada. Comandado por Angeluci Figueiredo, a Preta, o
empreendimento conta com apenas seis
quartos e atendimento exclusivo. Ainda
que você não pretenda pernoitar ali, vale
a pena conhecer o tempero de Preta, uma
das cozinheiras mais famosas da Bahia. Da
cozinha do seu restaurante, que fica colado

CARIBE BAIANO
Mar de águas transparentes, ótima gastronomia
e relíquias históricas. Tudo isso faz da Ilha dos
Frades, a 25 km de Salvador, um paraíso escondido
na Baía de Todos os Santos por Bruno segadilha

A
50

AZUL

Igreja de Nossa
Senhora de
Guadalupe; abaixo,
café da manhã na
Pretoca Pousada

COMO IR

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

SALVADOR
7 noites no
Wish Hotel da Bahia,
com café da manhã,
city tour, traslado de
ida e volta e seguro
viagem.
Saída em
19/3/2022
(de Confins)

290,00
R$ 2.900,00
10x de

Fotos: Rui Rezende e Divulgação

Igreja Nossa
Senhora do Loreto,
na Ilha dos Frades;
acima, vista aérea
do Loreto

história conta que, durante o período de colonização
do Brasil, os navegantes que
chegavam a Salvador ficavam
intrigados com a imponência
da Baía de Todos os Santos.
Segunda maior do mundo, ela
ocupa uma área de 1.233 quilômetros quadrados e fica atrás apenas da
Baía de Bengala, na África. Além da grandiosidade, a região encantava também pela
beleza de suas 56 ilhas, que serviam como
base de apoio para as atividades econômicas que se desenvolviam ali.
Os séculos passaram, as praias baianas
conquistaram a preferência de muitos turistas, mas, com exceção da Ilha de Itaparica, a área permaneceu como uma espécie
de paraíso intocado. Ou quase. Isso porque, nos últimos anos, a Ilha dos Frades

à pousada, saem delícias como a Moqueca de Siri Mole e o
Malassado, um filé-mignon servido ainda rosado, em caldo
de carne com milho, banana-da-terra, cogumelo e pimentão.
Depois, a dica é refrescar-se nas águas mornas e translúcidas da praia, que fica em uma área de proteção cultural e
paisagística (APCP). Em 2015 o lugar recebeu a certificação
Bandeira Azul, selo internacional criado pela Foundation for
Environmental Education (FEE) para certificar a qualidade
das praias ao redor do mundo. No final da faixa de areia, uma
grande escadaria leva ao topo do morro que abriga a Igreja
de Nossa Senhora de Guadalupe. Além de visitar a construção
do século 17, é possível apreciar, de cima do mirante, a beleza
e os encantos da baía que, nos séculos passados, tanto encantou os navegantes que ali chegavam.

R$

sem juros

ou

à vista
por pessoa

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

AZUL
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BELEZA
NATALINA
por Bruno Segadilha

Altas, iluminadas e coloridas, as
árvores de Natal dão um charme
especial às festas de fim de ano.
Selecionamos cidades, instalações e
locais que ostentam as mais belas e
icônicas do mundo

LAGOA RODRIGO DE FREITAS
RIO DE JANEIRO // BRASIL
Erguida pela primeira vez em 1996, a imensa estrutura de
metal transformou-se em símbolo do Natal brasileiro. Um
ícone tão popular que sua cerimônia de inauguração, realizada
normalmente na primeira semana de dezembro, é o terceiro
maior evento turístico da cidade, atrás apenas do Carnaval e
do Réveillon. Ela foi aumentando de tamanho ao longo dos
anos e chegou ao ápice em 2013, quando atingiu 85 metros,
o equivalente a um prédio de 28 andares. Sua última versão,
exibida em 2019, foi montada sobre 11 flutuadores e iluminada
por 900 mil lâmpadas de LED, que exibiam oito desenhos
diferentes. Por causa da pandemia, as empresas responsáveis
pelo projeto Árvore do Rio decidiram não erguer o monumento
este ano, assim como aconteceu em 2020. Estas não foram as
únicas vezes em que a árvore deixou de ser montada: em 2016 e
2017 ela não foi construída por falta de verba.

GALERIES LAFAYETTE
PARIS // FRANÇA
Em dezembro de 1920 a loja de departamentos, uma das
mais tradicionais de Paris, convidou seus funcionários
para uma confraternização de fim de ano, que incluía
alguns shows e uma árvore de Natal armada em frente
à famosa escadaria Majorelle. A instalação fez tanto
sucesso que a Galeries Lafayette decidiu erguê-la todo
ano, sempre com uma decoração diferente. O visual da
árvore, aliás, é sempre muito aguardado por parisienses
e visitantes, e normalmente surpreende pela beleza
e pela garandiosidade. Em 1976, a estrutura deixou a
escadaria, que foi demolida, e passou a ser pendurada
no centro do grande salão da loja, debaixo da cúpula
principal, dando a ideia de que está sempre flutuando.
A deste ano, feita em parceria com o Atelier Bournillat,
ganhará um grande Papai Noel vestido de astronauta e
um coelho azul que gosta de jogar videogames.

ÁRVORE DE GUBBIO

Fotos: Shutterstock

GUBBIO // ITÁLIA
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Todo mês de dezembro, a cidade de Gubbio, na região da
Úmbria, na Itália, ilumina-se com o brilho das luzes que formam
a gigantesca árvore de Natal montada na encosta do Monte
Ingino. A tradição começou em 1981, quando os moradores
decidiram armar uma estrutura que pudesse ser vista de longe.
Não só conseguiram como acabaram criando um ícone que
entrou para o livro Guiness como a maior árvore de Natal do
mundo. As luzes da base, de 450 metros, “afundam-se” nas
paredes de pedra que formam o limite da pequena aldeia. Já
a estrela cadente que fica no topo, a 650 metros de altura, foi
construída em cima da Basílica de Sant’Ubaldo, padroeiro da
cidade. Desde que foi criado, o monumento é aceso sempre no
dia 7 de dezembro, véspera da festa da Imaculada Conceição, e
permanece iluminado até a primeira semana de janeiro.

AZUL
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Fotos: Shutterstock
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OLD TOWN SQUARE

CATHEDRAL SQUARE

PRAGA //REPÚBLICA TCHECA

VILNIUS // LITUÂNIA

Depois de um hiato de um ano, os tradicionais mercados natalinos de Praga estão de volta. As diversas barracas
montadas na Old Town Square, no antigo Centro da cidade, oferecem uma grande variedade de presentes de Natal,
incluindo chapéus e lenços de inverno e itens artesanais feitos à mão. No meio da praça foi colocado um pinheiro
natural de 21,5 metros decorado com as cores da bandeira tcheca e iluminado por luzes brilhantes que contrastam com
o ambiente gótico do lugar. A árvore é selecionada durante uma competição entre fazendeiros locais e deve atender a
critérios como a uniformidade de seus galhos e não ter sido cortada exclusivamente para se transformar em decoração
natalina. A deste ano é da região de Liberec, no Norte da Boêmia, na República Tcheca.

A instalação lembra uma imagem surrealista, com placas em formas geométricas que parecem flutuar. Os
criadores da composição construíram duas árvores. Uma menor, com interior aconchegante e decoração
tradicional, e uma externa, de 24 metros de altura, toda feita de placas metálicas. Os números dessa
grandiosidade são superlativos. Para adornar o enorme símbolo natalino foram necessários 6 mil ramos
vivos, 800 enfeites de prata e 150 m² de espelhos. A iluminação é feita com lâmpadas que mudam de cor de
maneira intermitente e percorrem um cabo de mais de quatro quilômetros. Inaugurada em 29 de novembro,
a árvore ficará na Praça da Catedral de Vilnius até 6 de janeiro de 2022.
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NATIONAL CHRISTMAS TREE
WASHINGTON D.C. // ESTADOS UNIDOS

Fotos: Shutterstock

A tradição da Árvore de Natal Nacional no The
Elipse, parque que fica a poucos metros da Casa
Branca, começou com o presidente Calvin Coolidge
há quase 100 anos, quando ele iluminou um
abeto – famosa conífera das regiões da Europa, da
América do Norte e da Ásia – decorado com 2.500
lâmpadas elétricas em vermelho, branco e verde,
na véspera de Natal de 1923. Desde então o evento
transformou-se em algo tão grandioso quanto
esperado. A cerimônia de inauguração da árvore
deste ano, por exemplo, terá shows de artistas
como o rapper LL Cool J, além de Billy Porter e Patti
LaBelle. Em seu entorno brilham também arbustos
menores que representam os 50 estados norteamericanos e o distrito de Colúmbia, formando o
que ficou conhecido como o Caminho da Paz.

PRAÇA SÃO PEDRO
PRAÇA SÃO PEDRO // VATICANO
Tradição do Vaticano, a decoração de Natal da Praça São
Pedro atrai visitantes do mundo inteiro. Este ano o presépio
foi produzido no Peru e traz as cores da comunidade indígena
Chopcca. A obra conta com mais de 30 peças confeccionadas
por cinco artistas da região de Huancavelica. A árvore de Natal
foi feita com um tronco de cerca de 28 metros de altura vindo
da pequena cidade de Andalo, na região do Trentino-Alto
Ádige, no Norte da Itália, e é iluminada por um sistema de LED
de baixo consumo de energia. Um presépio especial também
foi montado na Sala Paulo VI por um grupo de jovens da
paróquia de San Bartolomeo Apostolo di Gallio, na província
de Vicenza.
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PORTÃO DE BRANDEMBURGO
BERLIM // ALEMANHA
Portão de Brandemburgo, na Pariser Platz, é o centro das comemorações de fim e ano na Alemanha. Além da
iluminação especial, o lugar recebe, todo fim de ano, uma árvore de Natal que permanece ali durante o mês de
dezembro e fica até o comecinho de janeiro. Segundo a tradição, o pinheiro é selecionado em uma espécie de
concurso e levado à residência oficial do presidente alemão, responsável por abrir a cerimônia de iluminação. É ali
também que funciona o Gendarmenmarkt, tradicional mercado de Natal que reúne comerciantes de toda a cidade.
Os visitantes encontram desde produtos artesanais a comidas típicas, como o stollen, versão alemã do panettone,
feito com especiarias, uvas-passas e frutas cítricas cristalizadas.
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Fotos: Shutterstock
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ROCKEFELLER CENTER

PUERTA DEL SOL

NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS

MADRI // ESPANHA

Em dezembro de 1931, os funcionários do Rockefeller Center decidiram montar uma árvore de Natal em frente ao complexo e
enfeitar com guirlandas confeccionadas por suas próprias famílias. A iniciativa se repetiu no ano seguinte e fez tanto sucesso
que, no final de 1933, os administradores do lugar assumiram essa função e decidiram fazer disso um evento anual, marcado
sempre por uma grande festa. Tradicionalmente, são usados pinheiros naturais, que ganham sempre uma nova decoração. O
deste ano veio de Elkton, cidade do estado norte-americano de Maryland, e tem 22 metros de altura. O enorme tronco, que
pesa 12 toneladas, foi transportado em um trailer em uma viagem que durou dois dias. Ele ganhou mais de 50 mil luzes de
LED, 3 milhões de cristais e, no topo, uma estrela Swarovski de cerca de 400 quilos.

Madri inaugura as festividades de fim de ano com um espetáculo de luzes que toma conta da cidade. Neste ano,
25 ruas, praças e avenidas terão iluminação especial. A decoração conta com quase 150 quilômetros de lâmpadas
que brilham em cerca de 130 árvores espalhadas na capital. A tradicional árvore de Natal da Puerta del Sol, uma
construção de metal de 35 metros de altura, também ganhará enfeites novos e agora tem um “companheiro”, instalado
na Nova Plaza de España, a alguns quarteirões dali. Trata-se de um pinheiro gigante de mais de uma tonelada,
enfeitado com mais de 800 bolas e cordões luminosos. Os presépios, montados desde o ano passado em portões
históricos da cidade, como os de Alcalá, Toledo e San Vicente, têm os Três Reis Magos como protagonistas.
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ESTI LO
DE VIDA

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

Foto: Divulgação

62
GASTRONOMIA

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

A cozinha criativa do Pacato, em Belo
Horizonte. Comandado pelo chef Caio
Soter, o restaurante serve delícias como
a lasanha de frango caipira (foto)

66
HOTELARIA

70
BEM-ESTAR

O charme do Six Senses
Botanique, em Campos do
Jordão, no interior de São Paulo

Conheça os superalimentos
e entenda como eles podem
ajudar nosso organismo

73
BELEZA
Uma seleção de protetores
solares para curtir o verão
sem estragar a pele

GASTRONOMIA

SABORES
SEM PRESSA

Fotos: Divulgação

No restaurante Pacato, em
Belo Horizonte, o chef Caio
Soler pratica alta gastronomia
mineira para ser apreciada
com tempo por Junior Ferraro

O

À esq., Caio Soter, chef executivo e
criador do Pacato, ao lado de Daniel
Tassi, que comanda a cozinha do
restaurante; no alto, sopa morna de pé
de porco com legumes
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tempo é um fator determinante
no Pacato, primeiro restaurante
de chef mineiro Caio Soter, em
Belo Horizonte. Como o nome
entrega, Caio almejou criar uma
casa onde os clientes pudessem apreciar
a comida – e a própria experiência –
com calma, em oposição à vida corrida
da cidade lá fora. É a contraposição da
rotina acelerada das metrópoles com
o estilo de vida das pequenas cidades,
onde a beleza e os detalhes se perdem
quando não há tempo para contemplá-los. Não à toa, no Pacato a cozinha
é aberta, a luz brilha com discrição, a
música embala e o serviço acolhe.
Nome de destaque na cena gastronômica mineira há anos, o chef belo-horizontino ainda não tinha um restaurante
pra chamar de seu. Desde 2017, quando trocou definitivamente o cotidiano
cartesiano do direito tributarista pela
rotina mais quente das cozinhas, Soter já trabalhou com chefs renomados,

como Flávio Trombino, Fred Trindade
e Felipe Rameh, e participou do reality
show Mestre do Sabor, na Rede Globo.
No ano passado, assumiu a cozinha do
aprazível O Jardim Gastrô Bar, na capital mineira, enquanto arquitetava o
sonho de ter seu primeiro restaurante.
O plano não só deu certo como também catapultou a nova casa de Caio ao
patamar de “endereço imperdível de
Belo Horizonte”. O ponto de partida
dessa alta culinária autoral é a chamada
cozinha de quintal, quando as famílias
de agricultores se dedicavam ao cultivo
de ingredientes de subsistência, como
feijão, mandioca, milho, e à criação de
víveres, como porcos e galinhas.
Aí se encontra a essência do menu
criado por Caio Soter e executado no
dia a dia pelo talentoso chef Daniel Tassi. O cardápio se divide em itens à la
carte e um impecável menu degustação
de sete tempos – e cada um deles merece ser apreciado com a tranquilidade

Torta de milho com queijo
da Canastra e doce de
leite fermentado; acima,
enroladinho com lombo de
porco; à dir., salão do Pacato

que o rito pede. Desde os snacks, como a
telha de feijão-branco, espuma de tutu,
vinagrete de feijão-fradinho e pó de
feijoada, até entradas, como a asinha de
frango desossada recheada com socarrat
de galinhada, e a sopa morna de pé de
porco com legumes. Entre os principais
destacam-se o jiló de corte defumado
com creme de milho e pó de quiabo e a
incrível vaca atolada cremosa com manteiga de garrafa, espuma de mandioca e
agrião. Encerra a experiência uma macia torta de milho com queijo da Canastra e doce de leite fermentado.
Entre os itens à la carte, invista no
enroladinho com lombo de porco com
duxelles de legumes da horta e taioba,
acompanhado de purê de abóbora tostada e glacê de pé de porco. Ou mergulhe na indulgência da lasanha de frango
caipira, farofa, cebola queimada e glacê.
E, obviamente, coma sem pressa alguma.
Ξ PACATO / 31 98324 8736 pacatobh.com.br
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MENU

ÁSIA CRIATIVA

A SOBREMESA DO
HOMER SIMPSON

Ξ MAIS DONUTS PFVR (RJ)
@maisdonutsprfv
Alguns sabores da
icônica rosquinha no
Mais Donuts PFVR

Ξ KEZ DONUTS (SP)
@kez_donuts
Ξ POP DONUTS (SP)
@popdonutsoficial

TOQUE LIBANÊS

SÃO PAULO Sucesso há 13 anos na cidade, o Chou

acaba de reformular seu cardápio, que ganhou
toques da culinária libanesa. Entre as novidades
estão as lulinhas frescas de Santa Catarina,
preparadas na chapa a carvão, com harissa, alho,
vinho branco e manteiga, e a ricota cremosa com
za’atar, confit de abobrinha italiana e menta
(foto). Vários preparos clássicos da chef Gabriela
Barretto ainda estão no menu, como a mandioca
grelhada na chapa a carvão com manteiga
queimada e manjerona fresca. Ξ chou.com.br

DELÍCIAS DO MAR

RIO DE JANEIRO Comandado pelas empresárias Carolina Bandeira e Juliana
Catharino, o Otra chega a Copacabana com um cardápio recheado de frutos do
mar, com ostras frescas de Santa Catarina como carro-chefe, além de petiscos
saborosos e opções de vinhos e drinques. O molusco aparece em diversos
preparos, desde in natura, apenas com limão-taiti, sal e pimenta-do-reino moída
na hora, até a versão gratinada com queijo parmesão. Da cozinha comandada
pelo chef Rodrigo Sant’Anna saem delícias como a lula recheada de cogumelos e
nirá e o katsu sando de paleta suína com chucrute e cebola roxa. Ótimas opções
de entrada. Entre os principais vale a pena experimentar o talharim com vieiras
grelhadas, guanciale e molho de ostras. Ξ @otra.bar

LA VIE EN ROSÉ
Fotos: Bruno de Lima e Divulgação

Coloridos e divertidos, os populares donuts, sempre deram as caras em filmes e seriados norte-americanos, como Os Simpsons. No Brasil, eles têm ganhado versões
gourmet e pra lá de criativas - e viraram
os queridinhos do instagram. É o caso do
Mais Donuts PFVR, loja on-line no Rio
de Janeiro. Criada há quase dois anos pelo
chef Marcel Duarte e seu namorado, Michael Lima, a marca permite que o cliente faça
sua própria combinação de recheios e coberturas, com opções como leite em pó, chocolate belga e creme de baunilha. “No final,
o que mais sai é mesmo o donut do Homer
Simpson”, diverte-se Marcel, em alusão à
rosquinha com calda de açúcar rosa e granulado colorido. Já o Kez Bagel & Café,
casa de São Paulo conhecida por seus pães
e bagels, criou sua própria marca de donuts
para entregas, a Kez Donuts. São 17 sabores,
como pistache, limão e o carrot cake, versão do nosso bolo de cenoura, com nozes e
cobertura de cream cheese. “Já queria fazer
donuts há algum tempo e, com a pandemia,
vi uma oportunidade de investir na ideia. São
perfeitos para o delivery, porque são fáceis de
transportar, além de serem supersaborosos”,
afirma Alan Niski, que comanda o lugar. Sucesso na TV e dono de casas como o Zena
Caffe, Carlos Bertolazzi criou a Pop Donuts,
em São Paulo. Entre os destaques, o clássico
glaceado com calda de açúcar, o de doce de
abacaxi com coco e o American Pie, feito
com maçã caramelizada, cobertura de açúcar, canela e caramelo salgado. “Nossa inspiração veio das redes estadunidenses, principalmente as nova-iorquinas, que investem
em sabores menos usuais. Donut é uma paixão antiga minha”, diz o chef, provando que
Homer Simpson sabe mesmo das coisas.

BRASÍLIA Localizado no Casa Maya, complexo de gastronomia, música e bemestar de Brasília, o restaurante Yukatán tem como foco a culinária asiática. Da
cozinha comandada pelos chefs Francisco Assis e Juliano Guinoza saem delícias
como o sashimi de atum com foie gras e caju confitado (foto) e o baterá de
salmão, feito com arroz prensado, temperado com tartar de salmão e notas de
pimenta. Outro destaque é o Rock Shrimp Spicy: cubos de camarão crocantes
com maionese apimentada. Sobrou espaço para a sobremesa? Não deixe para
trás a Torta de Choko: doce de chocolate com zabaione, crumble de chocolate e
cannelle de sorbet de frutas vermelhas. Ξ @casamaaya

Confira nossas dicas de três vinhos perfeitos para saborear no calor do verão

99 ROSAS ROSÉ
ED. ESPECIAL

ROOT 1 RESERVA
ROSÉ 2020

CHATEAU DE BERNE
AOP EMOTION 2020

Produtor: Dominio de
Punctum
Uvas: garnacha e bobal
Preço: R$ 71,50

Produtor: Viña
Ventisquero
Uva: syrah
Preço: R$ 68,12

Produtor: Berne
Uvas: grenache noir,
cinsault e syrah
Preço: R$ 211,90

Orgânico espanhol,
bem fresco, frutado e
aromático. Ideal com
peixes e massas leves.

Demi-sec chileno, com
aroma de morangos e boa
acidez. Combina com um
salmão à beira da piscina.

Vinho da Provença com
notas de framboesa.
Para ser apreciado com
camarões ou sushi.

Ξ casaflora.com.br

Ξ wine.com.br

Ξ grandcru.com.br

Preços pesquisados em novembro de 2021
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HOTELARIA

Fachada do prédio principal
do Six Senses Botanique,
em Campos do Jordão

LUXO SUSTENTÁVEL

Piscina isotônica; acima, quarto
da Botanique Villa; à dir., café
da manhã servido no quarto

E

m 2000, cansado da correria de São Paulo, o casal Ricardo
e Fernanda Semler decidiu que era hora de se mudar. O
lugar escolhido como refúgio foi uma área mais afastada,
na Serra da Mantiqueira, onde começaram a erguer um
sonho antigo: um empreendimento que oferecesse sofisticação e
conforto com mínimo impacto ambiental. Surgia assim o Botanique Hotel & Spa, que abriu suas portas em 2012 e inaugurou
o conceito de pós-luxo, que valoriza, entre outras coisas, a qualidade das matérias-primas, a identidade local e uma remuneração justa aos funcionários. A ideia deu tão certo que chamou
a atenção de marcas internacionais, como a inglesa Six Senses.
Criada por um casal de ambientalistas em 1995, nas Ilhas Maldivas, a Six Senses sempre defendeu uma hospedagem com o
máximo de conforto e o mínimo de ostentação. Por isso, desde
o começo do ano, a rede internacional assumiu o controle do
hotel, que passou a se chamar Six Senses Botanique. A ideia é
oferecer uma hospedagem com total isolamento, sem contato
com outros hóspedes graças aos espaços amplos e ao serviço
66
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personalizado, que garante que as refeições sejam servidas nas
suítes e villas.
Na entrada, localizada distante das áreas principais, o hóspede deixa seu carro para ser transportado exclusivamente
por pequenos veículos elétricos. Ao chegar ao grande hall,
é recebido por um profissional que acompanhará a estada
de cada cliente. O café da manhã aqui ganha um novo significado: na noite anterior, o hóspede escolhe os itens e o
horário em que a refeição será entregue em seus aposentos.
Na hora marcada, um funcionário monta a abundante mesa,
com pães, bolos, frutas, ovos, geleias orgânicas e outras delícias, para você se deliciar, tomando café da manhã na varanda com vista da Serra da Mantiqueira. Inesquecível!
Espaço também é palavra de ordem no hotel. As suítes, todas com varandas integradas e mobiliário com peças assinadas
por designers brasileiros, chegam a 300 m² e são distribuídas
no corpo central do hotel, onde se concentram o bar, o restaurante, o spa e a biblioteca. Da janela de cada quarto é possível

Fotos: Divulgação

Encravado na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, o Sex Senses Botanique oferece hospedagem
de excelência, aliada a um forte conceito de sustentabilidade e bem-estar por Bruno Segadilha

contemplar a exuberância da Mata Atlântica, com uma floresta
de araucárias centenárias. Há também as villas, grandes instalações mais isoladas, algumas com dois pisos e até piscina particular, como a palaciana Botanique Villa, que tem ainda lareira,
banheiras interna e externa e um jardim privativo de 650 m².
Com tanta riqueza de flora ao redor, o hotel criou um Tour
Sustentável, que inclui um passeio no entorno para que os hóspedes apreciem e conheçam árvores, temperos, plantações de
legumes e frutos, entre outros ingredientes da região. Outras
experiências incluem passeios a cavalo, mountain biking, degustação em vinícolas, trilhas e cinema privativo no hotel.
Já no spa a dica é a piscina isotônica, que leva as mesmas
quantidades de sal e outros oligoelementos encontrados no
corpo humano, criando uma sensação de equilíbrio e leveza.
Uma das experiências é a Jornada do Alquimista, em que visitantes aprendem a produzir um esfoliante corporal apenas
com produtos orgânicos, colhidos na hora, diretamente nos
jardins da propriedade. Quem preferir pode apenas descansar e
aproveitar uma das massagens relaxantes. Depois, a dica é experimentar o cardápio do Restaurante Mina. Comandada pelo
chef Gabriel Broide, a casa oferece uma culinária que prioriza
alimentos frescos e segue o conceito “do campo para a mesa”,
com ingredientes colhidos diretamente da horta do hotel.
Ξ SIX SENSES BOTANIQUE 12 3662 5800 // sixsenses.com/pt/resorts/botanique
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CONCIERGE

GLAMOUR REPAGINADO

20 ANOS DE PRAIA
FORTALEZA Mesinhas exclusivas na praia ou espreguiçadeiras
na piscina com vista do mar: no Vila Galé Fortaleza você
escolhe como aproveitar seus dias de descanso – ou de diversão. O resort urbano localizado na Praia do Futuro está comemorando 20 anos do grupo português no Brasil com uma
série de novidades. Uma delas é a inauguração da Cervejaria
Portuguesa, uma extensão do hotel, que conta com um amplo e ventilado salão construído junto à praia. Os clientes
também podem desfrutar dos serviços oferecidos pelo bar nas
poltronas do deque ou nas mesinhas na areia, sob o coqueiral. O empreendimento oferece uma boa variedade de opções
gastronômicas com um bar junto à piscina e quatro restaurantes: Inevitável, Massa Fina, Sushi Lounge e Versátil Buffet
Internacional, que possui noites temáticas, quando apresenta
a culinária de diversos países. Não deixe de provar os pratos
regionais, como a carne de sol com macaxeira e o peixe assado inteiro ou frito acompanhado de baião de dois (foto). O
Vila Galé ocupa uma posição privilegiada na Praia do Futuro
e conta com 300 apartamentos divididos em quatro categorias – standard, superior, família e suíte –, que proporcionam
uma aprazível vista da praia ou da cidade. Para as crianças o
hotel dispõe de um parque infantil, uma piscina com escorregadores, uma sala com circuito de camas elásticas e um clube
com monitores, onde elas podem realizar diversas atividades,
como pintura, canto e dança. Diversão para toda a família.
Ξ vilagale.com
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A ampla piscina com vista da Praia do
Futuro; abaixo, peixe frito e baião de dois,
um dos pratos servidos no hotel

Fotos: Marcelo Katsuki e Divulgação

MIAMI Clássico da praia de South Beach, em Miami, o
The Ritz-Carlton quando ao público depois uma grande
repaginada. O antigo prédio, projetado originalmente
pelo ucraniano Morris Lapidus em 1953, foi totalmente
reformado com uma decoração mais contemporânea, sem
deixar de lado os estilos art déco e mimo, marca deste
empreendimento histórico. As 376 suítes ganharam móveis,
objetos e detalhes em azul-oceano, ouro quente e café, além
de luxuosos banheiros de mármore. O hotel também conta
com dois restaurantes, o Fuego Y Mar, especializado nas
cozinhas mexicana, cubana, venezuelana e colombiana, e o
DiLido Beach Club, que fica no calçadão de South Beach e
oferece pratos rápidos para compartilhar. Ξ ritzcarlton.com

CULTURA E
CONFORTO

SALVADOR Prestes a completar 30 anos
de existência, o antigo Mar Brasil Hotel,
na Praia de Itapuã, ganhou cara nova.
Rebatizado como Casa di Vina Boutique
Hotel, o lugar propõe uma hospedagem pontuada por arte e cultura. A antiga residência onde
Vinicius de Moraes morou ao lado da atriz Gessy Gesse foi incorporada
ao empreendimento, que conta com 76 quartos, restaurante aberto ao
público e um memorial em homenagem ao artista. As acomodações têm
decoração informal, para que os hóspedes tenham a impressão de estar
na casa de um amigo. Algumas, a exemplo da Suíte Vinicius de Moraes,
têm fotos e objetos originais da época, além de uma banheira com vista do mar e uma minibiblioteca com as principais obras do escritor e
compositor, muitas delas escritas ali. O local também mantém a cama
original da casa, além de azulejos e esculturas do artista Udo Knoff.
Ξ casadivinabahia.com.br

QUE COMECEM OS JOGOS
LAS VEGAS A capital do entretenimento mundial
acaba de ganhar um empreendimento de números
superlativos. Primeiro resort inaugurado na Las Vegas Strip em mais de uma década, o Resorts World
Las Vegas integra três marcas da rede Hilton Hotel
& Resorts e oferece mais de 3.500 suítes, sendo 1.774
da bandeira Las Vegas Hilton, 1.496 da Conrad
Las Vegas e 236 da LXR. O complexo oferece uma
experiência de jogo completa, com mais de 1.400
caça-níqueis, 117 jogos de mesa, e 30 mesas de pôquer, além de áreas para apostas esportivas. Um
aplicativo desenvolvido especialmente para a rede
permite que os hóspedes paguem seus jogos virtualmente, mantendo o controle de ganhos e gastos.
Ξ rwlasvegas.com
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BEM-ESTAR

CAMPEÕES
DE AUDIÊNCIA

Veja os superalimentos mais populares e fáceis
de serem encontrados no Brasil

ABACATE Mantém a saúde dos ossos e aumenta
a sensação de bem-estar
AÇAÍ Melhora o funcionamento do intestino e
a circulação sanguínea
AVEIA Pode ajudar a controlar o colesterol
ruim e os níveis de açúcar no sangue
BETERRABA Otimiza o rendimento de exercícios físicos e melhora a vida sexual
CACAU 70% Melhora o metabolismo e regula os
níveis de colesterol

PODER
NO PRATO

Um superalimento, ou aliara quem gosta de clásConheça as diversas propriedades dos
sicos dos cartoons é fácil
mento funcional, é considerasuperalimentos que podem ajudar a
recordar como Popeye
do um ingrediente com comcombater doenças, proteger contra o
conseguia seu superpopostos bioativos que confere
benefícios à saúde se for inseder: o marujo sentia seus
envelhecimento e aumentar a imunidade
músculos infinitamente mais
rido com frequência adequada
por Paula Roschel
robustos após ingerir todo o
e equilíbrio no hábito alimenconteúdo de uma latinha de
tar. Possui efeito antioxidanespinafre. O cartunista Elzie Crisler Segar, criador do perte, como é o caso das frutas vermelhas, auxilia na melhora de
processos metabólicos, como a digestão e a função renal (como
sonagem, lançado em um jornal norte-americano no ano de
o chá-verde, por exemplo), tem efeito cardioprotetor e neuro1929, inspirou-se em um marinheiro escocês de sua infância, ótimo contador de histórias, para criar o herói. O amigo
protetor (como o azeite de oliva e os peixes), além da manutende longa data sempre falava para Elzie que, se ele quisesse
ção de respostas imunológicas. “Os superalimentos podem ajuter uma força capaz de derrubar até um elefante, precisaria
dar a prevenir e tratar doenças, inclusive. Seu consumo pode ser
comer muito espinafre.
natural ou por meio de comidas modificadas para que adquiE não é que sua frase está mais em alta do que nunca – e
ram funcionalidades específicas”, diz Marcella Garcez, médica
ainda tem um fundo científico? Uma rasteira originária do
nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia.
Sudoeste da Ásia, o espinafre é considerado por entusiastas
Os alimentos funcionais podem ser inseridos no consumo
da nutrologia um alimento com poderes de manter a saúde
regular dentro do hábito alimentar diário. “A quantidade a
ocular e dos ossos, além de prevenir a anemia, fazendo parte
ser ingerida varia de acordo com cada alimento. Para ter bedos chamados superalimentos.
nefícios do selênio, que compõem a castanha-do-brasil, por
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FRUTAS VERMELHAS Aumentam a saciedade e
combatem o envelhecimento precoce

exemplo, basta apenas uma unidade por dia. Para os demais,
a dica é priorizar uma dieta colorida, com muita variedade”,
diz Patrícia Cavalcante, médica nutróloga da Clínica Horaios e membro do IFM (Institute for Functional Medicine).

MEDIDA CERTA

Foto: Shutterstock

P

COUVE-MANTEIGA Incrementa a imunidade e
diminui os riscos de doenças cardiovasculares

O nutricionista ou nutrólogo é o especialista indicado
para conseguir balancear e dosar as quantidades de superalimentos para melhorar certas funções do corpo, uma vez
que todo consumo exagerado, mesmo que de alimentos
conhecidos, pode desencadear efeitos colaterais. “É importantíssimo que um profissional faça essa composição
da dieta entre bioativos e nutrientes. Também é possível
chegar ao resultado com a suplementação complementar
apenas quando o organismo do paciente apresenta alguma deficiência mais importante”, diz Luanna Caramalac
Munaro, nutricionista. Contudo, a expert salienta que, se
você apenas ingerir os alimentos sem se importar com a
saúde do seu intestino, os resultados serão prejudicados,
uma vez que é nesse órgão que ocorre a grande absorção
dos ativos que o nosso corpo necessita.

MANDIOCA Melhora a digestão e ajuda a combater a artrite
PEIXES Ajudam a manter a saúde dos ossos e da
memória
TOMATE Reduz o risco de desenvolver doenças
oculares e melhora a noite de sono
AZEITE DE OLIVA É um aliado na manutenção
da saúde mental e previne doenças cardíacas
SUCO DE UVA INTEGRAL Atua no controle do
colesterol e protege o corpo contra o envelhecimento precoce
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BEM-ESTAR

BELEZA
1

DICAS PARA
SER FELIZ

2

3

por Heloísa Périssé, atriz, comediante
e estrela da peça Faz-me Rir

MEDITAR E SE CONECTAR

Conectar-se ao Divino é abrir
espaço para receber TUDO o que
Ele tem a nos dar. É a real forma
de encontrarmos a felicidade com
a gratidão e o fluir da vida!

SONO RELAXANTE
Uma boa noite de sono depende também
de um bom travesseiro. A dica é a Zen
Sleep, que utiliza espuma de células abertas
na fabricação dos travesseiros com design
ultraventilado, que resulta em conforto,
melhor desempenho e conforto térmico. Entre
as cinco linhas de produtos da marca destacase a French Lavanda (foto, R$ 299,90),
travesseiro com infusão de óleo de lavanda
francesa, ideal para relaxar, reduzir a tensão
e dores no corpo e ajudar a combater insônia,
ansiedade e estresse.

VERÃO GARANTIDO

Proporcionar a si próprio respeito e boas escolhas faz com que
você tenha mais disposição para
exercer a compaixão. A busca do
melhor para si tem de ser sempre
de forma altruísta. Ubuntu.

4

EQUILÍBRIO

Descobrir um meio-termo para
aproveitar a vida sem exageros,
conseguir conjugar a mente e
o espírito. Ler coisas positivas,
alimentar-se de modo saudável,
exercitar o corpo fisicamente e a
mente, com meditação e oração.

Ξ zensleep.com.br

5

1. Bronzeador corporal Protect & Bronze Spray FPS 30, 200 ml, Nivea – R$ 61,90 – epocacosmeticos.com.br
2. Protetor solar Kids FPS 70, 110 ml, Cenoura e Bronze – R$ 47,49 – lojacoty.com.br
3. Protetor solar antissinais FPS 50, 40 g, Cicatricure – R$ 59,99 – cicatricure.com.br
4. Mat Perfect clareador antimancha com FPS 70, 40 g, Avène – R$ 89,90 – eau-thermale-avene.com.br
5. Hydro Oil protetor solar corporal bifásico, 200 ml, Isdin – R$ 99 – drogaraia.com.br
6 Leave-in spray Huile Sirene, 150 ml, Kérastase – R$ 239 – kerastase.com.br
7. Protetor solar Sun Fresh Derm Care sem cor, 40 g, Neutrogena – R$ 52,99 – drogaraia.com.br
8. Photoage Stick Color FPS 99, Dermage – R$ 129,90 – dermage.com.br
9. Protetor solar SUNDOWN® Praia e Piscina FPS 30, 200 ml, Sundown – R$ 37 – sundown.com.br
10. Protetor solar Facial Anthelios Hydraox FPS 60, La Roche-Posay – R$ 89,90 – laroche-posay.com.br

SOB UM OLHAR
SUSTENTÁVEL

Ξ renaissancesaopaulo.com.br
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Ξ chillibeans.com.br

7

Preços pesquisados em novembro de 2021

Fotos: Divulgação

O The Spa at Renaissance, espaço de
wellness do Renaissance São Paulo
Hotel, lançou seis tratamentos faciais
desenvolvidos em parceria com Pegolia Pro
by Anna Peggova. Entre as novidades está
o Relax Facial, experiência multissensorial
que promete revitalizar, hidratar e preservar
a integridade da pele. Já o Peeling
Multifuncional é um rejuvenescedor para
o rosto que possibilita a renovação celular,
uniformiza a textura e o tom da pele,
deixando-a mais bonita, macia e saudável.

Fotos: Marcella Rica e Divulgação

A HORA DO SPA

A Chilli Beans lança uma linha feita
com resíduos retirados do oceano,
a Chilli Beans ECO, que reflete o
compromisso da rede em investir
em tecnologia com desenvolvimento
sustentável e neutralização de
danos ao planeta. Parte do lucro
será destinada à ONG Eco Local
Brasil, para apoiar a manutenção de
diversos pontos litorâneos no País.
Após o lançamento, novos modelos
serão editados perenemente e farão
parte do portfólio da empresa,
podendo representar 10% do volume
de produtos vendidos em 2022.

6

O USO DIÁRIO DO PROTETOR SOLAR É INDISPENSÁVEL PARA MANTER A
PELE SAUDÁVEL E PROTEGIDA DOS RAIOS UVA E UVB. CONFIRA ALGUNS
LANÇAMENTOS PARA ENFRENTAR COM SEGURANÇA O SOL DE VERÃO E
ATÉ CONSEGUIR AQUELE BRONZEADO DOS SONHOS. por Anna Paula Ali

CUIDAR DE SI E DO PRÓXIMO

8

10

9
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MODA

VITRINE

1
4

COQUETEL NA SALA DE CASA
RESERVAR UM CANTINHO PARA RECEBER OS
AMIGOS E A FAMÍLIA É UMA OPÇÃO SIMPÁTICA E
MUITO CONFORTÁVEL. A SEGUIR, UMA LISTA BÁSICA
PARA MONTAR UM BAR EM CASA E DESFRUTAR DE
GRANDES MOMENTOS por Anna Paula Ali

1
3

2
3

5

2
6

VAI DAR PRAIA!
7

6

A ALTA TEMPORADA ESTÁ CHEGANDO. SELECIONAMOS
ALGUMAS PEÇAS BEACHWEAR, COMO BIQUÍNIS, SUNGAS
E ACESSÓRIOS DE PRAIA E PISCINA, PARA VOCÊ CURTIR
SEU VERÃO EM GRANDE ESTILO por Anna Paula Ali

7

1. Coqueteleira de inox e coador strainer Bartender Barman Kit, PLASVALE – R$ 69,97 – shoptime.com.br
2. Copo de cristal para uísque Scottish, Blue Gardenia – R$ 108 – bluegardenia.com.br
3. Dosador Arienzo, Brinox – R$ 29,99 – brinoxshop.com.br
4. Abridor de champanhe, Le Creuset – R$ 296 – lecreuset.com.br
5. Colher bailarina para gim-tônica Kit Bartender, Tanqueray – R$ 75 – americanas.com.br
6. Cervejeira amarela, Consul – R$ 2.456 – loja.consul.com.br
7. Kit de degustação de vinhos, com caixa de acessórios e guia, Papillon – R$ 423 – americanas.com.br
8. Macerador socador de inox Mimo Style Ac1849bz 6155 – R$ 38,04 – submarino.com.br
9. Balde de gelo de 1,5l de aço inox com pegador, 1,5L, Kehome – R$ 39,90 – shoptime.com.br
10. Jogo de seis taças para Martíni Windsor, 250ml, Nadir – R$ 141,50 – americanas.com.br

4
1. Óculos de sol Atitude para GO Eyewear – R$ 208 – atitudeeyewear.com.br
2. Chapéu de tecido Bridão Palha, Lenny Niemeyer – R$ 498 – lennyniemeyer.com.br
3. Maiô um ombro só, com recortes com proteção uv50+ mindset, C&A – R$ 149,99 – cea.com.br
4. Saída de praia mídi Artsy Lily off white, PatBo – R$ 527 – patbo.com.br
5. Biquíni Top Bahia Ma Love Zebra – R$ 316,80 – e Bottom Vintage Carnaval Zebra pitanga,
Florita Beachwear – R$ 196,80 – floritabeachwear.com
6 Bolsa de praia Gabriela Tressê ráfia color, Studio Z – R$ 169,99 – stz.com.br
7. Tornozeleira búzios folheada a ouro, Rommanel – R$ 176 – rommanel.com.br
8. Sunga Havaianas Camu, Havaianas – R$ 119,99 – havaianas.com.br
9. Calção de banho Moorise laranja, Vilebrequin – R$ 1.540 – iguatemi365.com
10. Sandália Anatomic Colors de couro, Richards – R$ 498 – iguatemi365.com

8
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Fotos: Divulgação
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EXECUTIVA

Foto: Divulgação

86
7 PERGUNTAS
Para Patricia Lima, criadora da Simple
Organic, marca de cosméticos veganos
que tem em sua linha produtos como
hidratantes, bases e iluminadores (foto)

78
ENTREVISTA

82
MADE IN BRAZIL

88
RESUMOCAST

Thiago Picolo fala sobre os
próximos desafios da rede
Hortifruti Natural da Terra

A trajetória de sucesso da Redley,
marca carioca que completa 36 anos
de existência

Livro fala sobre a economia de
antecipação e as expectativas
dos consumidores

ENTREVISTA

COM O PÉ NO
ACELERADOR
Thiago Picolo, CEO do Hortifruti Natural da
Terra, conta como será o futuro da rede após a
aquisição pela Americanas S.A.
Por Flávia G Pinho Foto Anna Carolina Negri

N

o dia 12 de agosto, a notícia veio a público: a
Americanas S.A. havia comprado a rede Hortifruti Natural da Terra. O alto valor desembolsado, R$ 2,1 bilhões, reflete a importância
da marca que, em 32 anos, tornou-se a maior rede
varejista de hortifrutigranjeiros do Brasil, com 78
lojas em quatro estados. Difícil imaginar que tudo
tenha começado de forma tão tímida. Em 1989,
dois feirantes de Colatina, no Espírito Santo, inventaram um tipo de comércio diferente, que unia
a qualidade dos produtos vendidos nas feiras livres
ao conforto oferecido pelos supermercados. Nascia
assim a primeira loja Hortifruti.
A ideia não só deu certo como a expansão, no estado do Rio de Janeiro, ocorreu de forma vertiginosa. Apenas oito anos depois, a rede já tinha nove
unidades. Em 2018, outro passo importante: o
fundo suíço Partners Group adquiriu a Hortifruti
e a paulista Natural da Terra, promovendo a fusão
entre as duas redes. Agora, sob o guarda-chuva
da Americanas S.A., a marca entra em uma nova
era e põe o pé no futuro, consolidando a atuação
omnichannel iniciada durante a pandemia.
Para saber mais desse novo momento do Hortifruti Natural da Terra, falamos com o CEO Thiago
Picolo, 41 anos. Economista de formação e egresso
do mercado financeiro, Picolo assumiu o cargo em
agosto de 2019 e, sem qualquer passagem anterior
pelo varejo de alimentos, enfrentou o desafio de
pilotar a transição do mercado 100% físico para o
universo on-line. Na entrevista a seguir, ele revela
os bastidores dessa grande negociação, conta como
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funciona toda a engrenagem do grupo e explica
por que a sua falta de experiência no setor foi até
positiva para os negócios.
Que características do Hortifruti Natural da
Terra despertaram o interesse da Americanas?
Esse namoro já vinha de algum tempo. A Americanas tem essa estratégia de criar um ecossistema
completo, que ofereça as mais diferentes opções
para o consumidor. O HNT foi uma aquisição interessante porque somos um negócio de altíssima
recorrência. Como vendemos produtos frescos, os
clientes compram com muita frequência: 34 vezes
por ano, sendo que o cliente fiel chega a voltar 67
vezes em um ano, uma taxa altíssima comparada a
de outros segmentos. Conseguimos ter intimidade
com o consumidor.
O que motivou a fusão, em 2015, entre as redes
Hortifruti e Natural da Terra?
O Hortifruti nasceu no Espírito Santo, mas cresceu no Rio de Janeiro e tem alma carioca. Quando a empresa decidiu entrar em São Paulo, abriu
algumas lojas próprias, mas logo ficou claro que
faltava saber falar a língua local. As cidades são
muito diferentes. As lojas do Rio são menores, sem
mercearia nem estacionamento, porque o carioca
faz compras miúdas, a pé, com maior frequência.
Já o paulistano quer resolver a vida de uma vez só
e sempre vai de carro. Por isso a aquisição do Natural da Terra mostrou-se a melhor opção, pois era
uma rede que já conhecia o público de São Paulo e

Thiago Picolo, CEO do
Hortifruti Natural da Terra
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suas particularidades. Hoje, temos as duas
marcas unidas no nome, mas cada uma
mantém sua identidade.

Essa logística se reflete em preços
mais caros?
Nas linhas de produtos que consideramos essenciais, buscamos igualar os
preços com os varejistas tradicionais.
Você encontra a banana e a maçã pelos
mesmos preços, mas com qualidade superior. Já a mercearia tem outra política
de precificação. Ela não é nosso negócio
principal e está ali para oferecer conveniência ao cliente por preços um pouco
mais altos.

O cliente recebeu bem essa mudança
para o digital?
Nosso cliente médio não é o millennial.
Ele tem mais de 50 anos e precisava sentir confiança para comprar a distância.
Por isso apostamos em recursos simples
como o WhatsApp. Com a ferramenta
Botmaker unificamos o atendimento de
todas as lojas em um único número. O
resultado nos surpreendeu. Chegamos
à marca de R$ 17 milhões por mês em
vendas pelo WhatsApp, o que representa 60% do faturamento do digital, que
ainda engloba nosso e-commerce, alguns
marketplaces e aplicativos de entrega,
como Rappi e iFood. Atualmente, as
vendas pelos canais digitais representam
16% do faturamento da empresa.
O incremento do digital desacelerou
o crescimento físico?
Não. Pelo contrário. Estamos em plena
expansão. No estado do Rio de Janeiro,
acabamos de inaugurar lojas em Nova
Iguaçu, em Niterói e no Flamengo, Zona
Sul carioca. Outras 12 vão ser abertas até
o fim de 2021, sendo dez na capital, uma
em Búzios, na Região dos Lagos, e outra
em Teresópolis, na Região Serrana. Em
80
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Como o HNT enfrentou o desafio da
pandemia?
Desde que cheguei, em agosto de 2019,
só aconteceram coisas fora do comum,
sendo a Covid-19 a principal delas.
Quando a pandemia começou, ninguém tinha o hábito de comprar alface
pela internet e minha falta de experiência no varejo acabou ajudando. Por
ser um outsider, não sou preso aos paradigmas do setor e tenho uma visão
mais questionadora, o que fez bem para
a empresa, pois nos ajudou a inovar. As
vendas digitais eram quase zero, mas
havia investimentos já feitos. Com base
nisso, aceleramos o processo de um dia
para o outro. Fomos ágeis e tomamos
decisões muito felizes.

São Paulo serão três novas unidades até
dezembro: Vila Mariana, Vila Mascote
e Vila Olímpia. Esta última será uma
flagship, nossa loja conceito, igual à que
já temos no Leblon.
Como a HNT se diferencia das seções
de hortifruti dos supermercados?
Em muitos casos, os produtos vão do
campo à mesa em 24 horas. Temos três
centros de distribuição, em São Paulo,
Rio de Janeiro e Espírito Santo, que permitem captar as entregas de várias bacias
produtoras. Mas eles não existem para
fazer estocagem. Ficam praticamente vazios todos os dias. O produto que chega
vai logo para o caminhão e segue para
o destino. E os produtos mais perecíveis,
como as folhas, são entregues até duas
vezes por dia nas lojas. Quem faz compras no começo da noite não encontra
verduras murchas. Além disso, tudo o
que entra no CD passa pela medição do
Brix, o teor de açúcar.

LINHA DO TEMPO

1989 – Inauguração da
primeira loja Hortifruti,
em Colatina (ES)
1990 – Abertura da primeira
filial, no Rio de Janeiro (RJ)
2018 – Aquisição pelo
fundo suíço Partners Group
e fusão com a rede paulista
Natural da Terra
Maio de 2021 – Inauguração
da primeira flagship Hortifruti,
no Leblon, Rio de Janeiro (RJ)
Agosto de 2021 – O grupo
passa para o controle da
Americanas S.A.

De onde vêm as verduras, os legumes
e as frutas que chegam às lojas?
Já privilegiávamos os pequenos produtores muito antes de virar moda. Temos
850 fornecedores de perecíveis, sendo
300 de agricultura familiar. Não compramos nada no Ceasa. Para cada cultura
tenho um plantel de até dez fornecedores, com quem mantenho relacionamento sólido e recorrente. Cada centro de
distribuição tem vários compradores,que
conhecem os fornecedores pessoalmente.

250

toneladas de frutas, verduras e
legumes vendidas por dia

7 mil

colaboradores

2 milhões

de clientes por mês

98

caminhões e 11 carretas
percorrem 550 mil km por mês

Interior da unidade de
Botafogo, no Rio de Janeiro;
na pág. ao lado, fachada da loja

Qual a importância dos produtos orgânicos para a sua clientela?
Nós investimos em grandes bancadas
de orgânicos, não conheço loja alguma
com tamanho volume e sortimento. A
diferença de preço em relação aos convencionais, dependendo do produto,
não chega a 10%. Mas vejo que eles
ainda não têm apelo para a maioria da
população. Acho que a maior parte da
clientela busca, sim, produtos íntegros
e frescos, que não precisam necessariamente ser orgânicos.
Por que a rede tem investido tanto em
marcas próprias?
Porque a nossa marca goza de grande
confiança por parte do cliente e precisamos aproveitar isso. É uma estratégia
que começou há algum tempo, especialmente na rotisseria e nos sucos sem
conservantes. Nas flagships, também
temos padarias completas, que fabricam tudo do zero, enquanto as demais

unidades recebem os pães no meio do
processo, para finalizar a fermentação e
assar. Agora passamos a focar nas marcas próprias de mercearia. Lançamos
tapioca, granola, suco de uva integral e
requeijão, entre outros itens fabricados
por parceiros.
O que vai mudar a partir de agora,
com a aquisição pela Americanas?
Certamente não juntamos as empresas
para ficar tudo igual. Pretendemos lançar dark stores, que vão existir para pulverizar as áreas de entrega de pedidos
on-line, uma tecnologia que a Americanas domina – afinal, eles têm uma base
de 40 milhões de clientes, enquanto a
minha é de 2 milhões. A Americanas
também tem uma carteira digital, a Ame,
e planejamos desenvolver produtos para
nossos clientes. Mas posso garantir que
nossa proposta não é homogeneizar as
coisas. Os negócios manterão suas independências e autonomias.
AZUL
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Imagem da campanha de 35 anos
da Redley, marca criada para o
público jovem no verão de 1985

Clássicos da marca, em sentido
horário: tênis de lona vulcanizado;
mochila jeans e camisetas de algodão

UM CLÁSSICO DA MODA RADICAL

N

o início da década de 80, depois de anos de sucesso
com a marca de roupas femininas Cantão, no Rio de
Janeiro, o casal Leila Barreto e Peter Simon decidiu
que era hora de investir no público masculino. A ideia
do novo negócio ainda não estava muito clara, mas Peter
observou que o surfe vinha ganhando muitos adeptos no
Rio – e que cariocas fãs do esporte sentiam falta de peças
mais descoladas para vestir. Com esse insight na cabeça, os
empresários viajaram para uma temporada na Califórnia,
nos Estados Unidos, onde testemunharam o sucesso dos
modernos e confortáveis tênis Vans, marca queridinha de
skatistas e surfistas, entre outros. Encantados, eles voltaram
para o Brasil e começaram suas pesquisas para criar um calçado inspirado nos que eles tinham visto em Los Angeles.
Batizado de Redley – variação de Reedley, cidade do condado norte-americano de Fresno, cujo nome soava carismático para Peter –, o tênis vulcanizado, solado de borracha e
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cores diferentes chegava às lojas da Cantão em 1983.
O sucesso foi imediato. Em cerca de um ano, foram vendidos mais de 250 mil pares, quantidade que assustou os empresários no início. “Não estávamos dando conta, até porque
a fabricação desse tipo de tênis é muito complexa. Estávamos
aprendendo. A produção da lona tinha que seguir aspectos
químicos e físicos que não tínhamos no Brasil. O algodão
tinha que ter zero de silicone e ser superseco”, lembra Peter.
O calçado permaneceu como um item da Cantão por pouco mais de um ano, até que Peter e Leila perceberam que a
marca merecia um endereço próprio. Assim foi inaugurada
a primeira loja da Redley, no verão de 1985.
Além do tênis, a marca, voltada para o público jovem,
vendia bermudas, camisetas e peças inspiradas na indumentária habitual dos surfistas – entre eles os chinelos Kenner,
febre entre os cariocas, com seu solado de borracha macio.
Outro êxito da marca foi o pé de pato especial para os pra-

Fotos: Divulgação

Febre nas décadas de 80 e 90, a Redley completa 36 anos de existência e aposta em
itens icônicos para se manter relevante com o público jovem por Bruno Segadilha

ticantes de bodyboard, esporte aquático que vinha ganhando cada vez mais popularidade entre os frequentadores das
praias cariocas. “Não era um grande negócio. Produzíamos
de 5 mil a 10 mil pés de pato por mês, mas era algo que ajudava a nos definir como marca”, diz Peter. De fato, a estratégia do empresário foi visionária. Muito antes da existência
de influencers, Peter entendia a importância do branding e de
estar na boca do povo – e isso, naquela época, era mostrar
presença nas praias. Por isso a Redley passou a patrocinar alguns dos principais nomes do bodyboard, como Guilherme
Tâmega, Xandinho e as irmãs Marina e Isabel Nogueira.
Mais uma vez, sucesso absoluto. O negócio se expandiu

rapidamente, chegando a 35 lojas no País em poucos anos.
A enorme procura pelos tênis em lojas multimarcas mostrou
o potencial para franquias em praças como São Paulo.
Tudo ia bem até que a empresa enfrentou seu primeiro mar
turbulento no início dos anos 1990. O surfe vinha perdendo
prestígio no Brasil, assim como seu lifestyle, o que colocou a
companhia diante de um dilema: como manter a fidelidade
do cliente se a proposta da marca tendia a ficar ultrapassada?
Ao lado do filho, Thomas Simon, atual CEO da empresa, Peter começou um trabalho de reposicionamento,
deixando os vulcanizados de lado para fortalecer a parte
de vestuário. A estratégia deu certo, mas não por muito
tempo. Apesar do prestígio e da relevância no mundo da
moda, a Redley se afastou do público jovem. “Foi um erro
estratégico. Levamos demais o negócio para a moda, começamos a investir em peças femininas, esquecemos de dar
ênfase aos clássicos. Não tinha a ver com a nossa vocação,
que são produtos especiais, de longo ciclo de vida”, afirma
Thomas. Diante dessa constatação era preciso alterar
AZUL
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Imagem da campanha de 35 anos da marca.
Ao lado, o fundador da empresa, Peter Simon;
abaixo, pôster da Redley nos anos 1990; e
camisa especial para os praticantes de surfe

600

é o número de
funcionários da Redley,
entre os que trabalham
no escritório, nas lojas
e na unidade fabril, em
Campina Grande

800 mil

pares de tênis foram
produzidos pela marca
em 2021. É quase o
triplo da produção de
2020, quando foram
fabricados 270 mil pares

12

Fotos: Divulgação

é a quantidade de lojas
da marca, todas no Rio
de Janeiro. No Brasil,
mais de mil lojas
multimarcas vendem
os produtos Redley

a rota mais uma vez. Uma das primeiras providências foi
retomar a produção dos tênis. Assim, em 2018, a empresa
inaugurou uma fábrica em Campina Grande, na Paraíba.
Outra medida importante foi se reaproximar do jovem,
com iniciativas como o Redley Garagem, que promove
workshops para artistas independentes. “É um público que
assumiu o protagonismo em relação aos destinos da sociedade, tem um comportamento mais ativo e questionador.
O jovem saiu da praia e foi para o asfalto fazer alguma
coisa pelo País”, diz Thomas.
Os sinais de recuperação vieram rápido. Em 2020, a
companhia produziu 270 mil pares de tênis e, em 2021,
este número quase triplicou, chegando a 800 mil. Um sucesso alcançado sem perder de vista a essência da companhia, fundada há mais de 35 anos: oferecer produtos que
não saem de moda e que foram feitos para durar. “As novas gerações não querem fast fashion. Procuram algo que
vá além do efêmero. E nosso tênis é exatamente isso: é
democrático, durável, algo para se usar ao longo de anos,
em vez de descartar em pouco tempo”, afirma Thomas.
redley.com.br
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BELEZA ORGÂNICA

Criada pela catarinense Patricia Lima, a marca de clean beauty
Simple Organic se destaca no cenário nacional com produtos
orgânicos, veganos, sem gênero, sustentáveis e cruelty free por Felipe Prá

Q

uando criou a Simple Organic, há
quatro anos, a catarinense Patricia
Lima sabia aonde queria chegar,
mas não imaginava a velocidade
com que a sua marca independente de
cosméticos ganharia o mercado nacional.
Ao apostar genuinamente em matériasprimas, fórmulas e produtos orgânicos,
e trazer em seu DNA uma preocupação
e uma atuação real em sustentabilidade,
a Simple Organic adiantou tendências
de um mundo pandêmico e multiplicou
seu impacto positivo.
Foi esse conjunto de valores tão genuínos, com produtos orgânicos, veganos e
sustentáveis, que fez a empresa registrar
um crescimento de 230% nas vendas
digitais em 2020 e atrair a atenção de
diversos investidores. A recente aquisição
pela gigante Hypera Pharma confirma
o potencial da marca catarinense e dá
estrutura para que a Simple Organic
ganhe em escala e democratize o acesso
a cosméticos veganos e sustentáveis.
Para 2021, a projeção é de um aumento
de 257% no faturamento, o que deixa
Patricia mais perto de seu sonho: transformar sua empresa na principal marca
sustentável do País.

3.

Como a pandemia influenciou a marca?
Posso dizer que teve 70% de influência
positiva. A expansão da Simple Organic
foi gigantesca. No começo da pandemia, eu achava que ou ia dar certo ou
a gente ia quebrar. E deu certo. Antes da
pandemia, nós éramos tidos como um
segmento nichado. E a pandemia fez
com que as pessoas nos descobrissem
por meio do digital. A gente consolidou
a marca de forma muito positiva [a empresa dobrou seu faturamento de 2019
para 2020]. De negativo, tivemos muitos
problemas de produção. A matéria-prima começou a ficar escassa. Um produto
que levava tantos dias para sair da fábrica agora está levando meses.

4. Qual é o maior propósito da Simple
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1. Qual o contexto atual da Simple Organic?

São quatro anos de uma marca independente, que mostrou ao mercado brasileiro
que é possível ser um negócio lucrativo e
sustentável, atraindo a atenção de investidores. Isso é uma quebra de paradigmas
muito grande. Quando montei a marca, há
anos, não existia essa mentalidade. Uma
marca pequena vai ser pequena para
sempre. E esse modelo foi derrubado. Os
mercados brasileiro e internacional estão
de olho em marcas que trazem um impacto positivo. E nós conseguimos mostrar

na Europa, mas antes não tínhamos estrutura para aceitar. Quando falamos de
produto, estamos entrando em uma linha
de produtos sólidos, livres de embalagens
plásticas, com 80% menos de consumo
de água na sua fomulação. Lançamos
esses produtos nesse momento de expansão, democratizando uma linha capilar
de sólidos. Queremos seguir mostrando
que sustentabilidade é acessível, que é
possível ter lucro com impacto positivo.
Também vamos abrir uma nova loja no
Shopping JK, em São Paulo, com muita
tecnologia, diferente de tudo o que que
existe no mercado atual.

beleza. A Hypera me deu a condição de
realizar todos os meus sonhos com a
marca. Tenho total liberdade com tudo.
De inovações, de tomada de decisões.
Eles não querem mexer em nada. O que
muda é a estrutura da Hypera. Ganhamos muito em escala.

Patricia Lima,
criadora da Simple Organic

que é possível ser uma empresa brasileira
sustentável, vegana, sem gênero, trabalhar com extrativismo sustentável e ter um
produto competitivo. E aí, com a fusão, a
gente ganha força para ir para as farmácias, que é um mercado muito importante
para democratizar a beleza sustentável,
para toná-la mais acessível.

2.

O que mais muda com a venda para a
Hypera Pharma?
Foram mais de 20 propostas que ouvi, dos
mais diferentes formatos, de todo tipo de
investidor. E eu sempre quis que houvesse
a maior sinergia comigo, porque fazemos
cosméticos, mas falamos muito de saúde
e de democratizar a saúde por meio da

Organic?
Quando eu criei a marca, eu não tinha a
visão da potência que ela tem. Comecei a
empresa querendo trabalhar com produtos orgânicos e aí descobri a matéria-prima vegana. Quando fui para o mercado,
falei em democratizar esse tipo de produto. Mas o propósito hoje é ainda maior
quando falo no impacto positivo que a
Simple Organic tem na questão da saúde.
Temos um público muito fiel que faz quimio e radioterapia. E aí percebemos como
impactamos positivamente a vida de uma
pessoa que está em uma situação muito
vulnerável. Então, nosso propósito ficou
ainda maior, com nossas fórmulas sendo
boas para o planeta e para as pessoas,
algo que a gente vê grandes produtores
fazendo só agora, quatro anos depois.

do País. Não só de beleza. Eu olho para
uma marca que me inspira muito, que é
a Patagonia [empresa norte-americana
de acessórios e roupas para esportes de
aventura], e não vejo isso acontecer no
Brasil. Um grande grupo de capital aberto
investir na Simple Organic nos agrega em
profissionalismo, em gestão e em estrutura para alcançarmos nossos objetivos.
E uma das nossas principais forças é que
somos transparentes, somos genuínos.
Nascemos com esse pilar de sustentabilidade muito forte dentro de nós.

6.

Quais as próximas novidades da
marca?
Queremos levar uma marca brasileira
de clean beauty para o exterior. Também
sempre tivemos procura de franquia

7.

Como você imagina o futuro do mercado de moda e beleza?
O futuro da beleza não faz mais distinção entre beleza natural e beleza sustentável. Muito em breve tudo vai ser
natural e sustentável. A geração Z não
tolera o greenwashing e é muito engajada com marcas genuínas de verdade.
Vejo a Simple Organic crescendo muito
nesse aspecto, com outras marcas vindo
também. O mercado das grandes marcas
será obrigado a se adaptar a essa realidade. Porque quem manda no mercado é
o consumidor, e ele nunca teve tanta voz.
A gente vê um movimento das marcas
novas, que são nativas digitais, com um
senso de comunidade, de transparência,
de ativismo, e espero realmente que todo
mundo se adapte a essa nova realidade.

5. Quais são os seus sonhos com a

Simple Organic?
Quero ser a maior marca sustentável
AZUL
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O QUE O MERCADO
REALMENTE DESEJA?
O livro Trend-Driven Innovation joga luz sobre a economia
de antecipação e as expectativas dos consumidores
do mercado, os consumidores já esperam receber algo ainda melhor.
Na gravação deste episódio, nós do
ResumoCast recebemos, como entrevistado, Luis Benini, head de business
marketing do Pinterest para a América Latina. O Pinterest é um excelente
local para passar a observar o que as
empresas querem por meio dos produtos que são disponibilizados para
satisfazerem às necessidades dos seus
nichos. Benini explicou como as empresas utilizam as plataformas pesquisadas por seus usuários.
Segundo os autores de Trend-Driven
Innovation - Beat Accelerating Customer Expectations, uma cultura organizacional de inovação motivada por
tendências, aliada a ferramentas e plataformas como o Pinterest, tem o poder de posicionar uma empresa como
precursora ou autoridade em nichos
de consumos.
TREND-DRIVEN
INNOVATION - BEAT
ACCELERATING
CUSTOMER
EXPECTATIONS
Ed. John Wiley &
Sons Inc
368 págs.
R$ 384,00

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

resumocast.com.br
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OUÇA MAIS
O UNICÓRNIO VERDE-AMARELO
Em 2016, a participação de
mercado do app 99 tinha
despencado de 60% para
10%, enquanto a Uber tinha
crescido muito. A partir daí,
a 99 passou por diversos
ajustes e mudanças em sua
estratégia, que fizeram com
que a empresa desse a volta
por cima. Tornou-se o primeiro
unicórnio brasileiro, valendo
mais de U$ 1 bilhão, como
conta o autor, Paulo Veras, um
dos fundadores da 99.
LÍDERES SE SERVEM POR
ÚLTIMO
Liderar dá trabalho. Consome
tempo e energia. Mas, ao
desenvolver uma liderança
apoiada em confiança e
cooperação, o jogo muda, e
para muito melhor, tanto para
o líder como para a empresa.
Simon Sinek apresenta a tese
de que os grandes líderes se
servem por último.
SAÍDA DE MESTRE
Como criar startups tão boas
que empresas maiores as
queiram comprar? Vender
um negócio de rápido
crescimento em cinco anos
tem se tornado cada vez
mais comum. Nessa obra,
João Cristofolini e Eduardo
Cosomano compartilham
histórias de empreendedores
seriais que executaram saídas
de mestres.
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lançado em 2015, Trend-Driven
Innovation - Beat Accelerating
Customer Expectations, foi
escrito por David Mattin e
Henry Mason, palestrantes
TED, consultores e referências mundiais em futurismo,
inovação e tendências. Uma mensagem contraintuitiva e desconfortável
é compartilhada na obra: para descobrir qual será a próxima tendência
de um mercado precisamos parar de
olhar para o que as pessoas querem e
passar a observar o que as empresas
querem.
Você sabe o que é a economia da
antecipação e expectativas? Ou por
que é praticamente impossível agradar 100% de seus consumidores?
A economia da expectativa acontece sobre três pilares: a expectativa de
aumento da qualidade; a expectativa
de impacto positivo; e a expectativa
de expressão pessoal e personalização.
Estes três pontos dão aos consumidores poder e controle sobre as tendências. Cabe às empresas persegui-los
incansavelmente.
As expectativas dos consumidores
se modificam cada vez mais rapidamente. Mesmo antes de conseguirem
adquirir um novo produto ou serviço

Fotos: Divulgação
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A charmosa Chamonix, na França, foi o
destino escolhido pelo comissário de voo
Douglas Oliveira para passar as férias
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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 sobre a The Wheel,
icônica roda-gigante
de Orlando

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

EXPERIÊNCIA AZUL

C H EC K -IN

FÉRIAS E ROMANCE NA NEVE
A viagem até os alpes franceses que terminou em casamento

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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Douglas Oliveira
Comissário de voo 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.

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

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
Fotos: Shutterstock
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App check-in

Nunca tinha esquiado na vida e confesso que não é nada
fácil, principalmente para mim, que não tenho muita coordenação motora. A sorte é que o lugar está cheio de
instrutores e, com algum treino, consegui me sair até que
bem. Mas saber esquiar ou não é um detalhe ali. Chamonix é um destino de neve onde tudo é paisagem, glamour
e conforto. Lembro-me também da paisagem deslumbrante vista do Terrasse Panoramique 360º, uma espécie
de gaiola de vidro que se projeta para fora do terraço, dando uma sensação de estarmos flutuando no ar.
Foi um lugar que eu conheci de maneira inesperada, mas
que valeu muito a pena por vários motivos. Além de conhecer cenários estonteantes, ainda fui testemunha de um
romance que acabava de começar.
Tempos depois, Juliana e Carlos foram para Veneza, ela
foi pedida em casamento e eu fui convidado para ser padrinho. Eles estão juntos até hoje e vão adorar saber que contei
esta história aqui na revista!

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

AZUL EXPERIENCE

Mont Blanc

ma das minhas viagens favoritas aconteceu por acaso. O
ano era 2013 e eu tinha combinado com alguns amigos
Tripulantes de aproveitar uns dias de folga em Paris. O
que não imaginava é que meu passeio na capital francesa
ia se transformar em um giro por Chamonix, cidade que fica no
pé do icônico Mont Blanc, nos alpes franceses. Foi uma viagem
cheia de agradáveis surpresas e que acabou em casamento!
Dias antes de partir para lá, Juliana, uma das amigas que
iriam para Paris, conheceu Carlos durante um voo da Azul.
Os dois se interessaram muito um pelo outro no mesmo momento. Ela comentou que estava partindo para a França e
ele teve a ideia de ir junto. De surpresa, ele comprou passagem no mesmo voo e, no dia programado, estava pronto
para embarcar com ela. Apesar do convidado inusitado, prosseguimos com nosso tour na cidade até que, durante o jantar,
Carlos sugeriu de irmos até Chamonix.
Achei aquilo ousado. O cara entra na nossa viagem, pede minha amiga em namoro e do nada quer mudar o roteiro? O fato
é que pegamos um carro e dirigimos durante seis horas até lá. O
trajeto é lindo, a estrada até Chamonix tem paisagens surreais.

Web check-in

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

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

Encontre sua reserva e faça o seu check-in

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

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

CLUBE DA ANITTINHA

NBA

42

43

VAI QUE COLA

UPRIGHT S1

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

RAIO X

THE WHEEL
AT ICON PARK
LOCALIZADA NA CAPITAL MUNDIAL
DOS PARQUES TEMÁTICOS, ESTA
RODA-GIGANTE TORNOU-SE UMA
ATRAÇÃO À PARTE EM ORLANDO
por Junior Ferraro

Nem só dos fantásticos – e imensos –
parques temáticos vive o entretenimento de
Orlando. Uma das atrações mais famosas
da cidade norte-americana é a The Wheel,
uma roda-gigante de observação, localizada
no ICON Park, complexo que inclui atrações
como o museu Madame Tussauds, o Sea Life
Orlando Aquarium e um cinema 7D.
Inaugurada em abril de 2015, a roda-gigante
já teve vários nomes. Primeiro foi batizada
de Orlando Eye, em referência à London Eye,
atração com projeto semelhante, na capital
inglesa. Em 2018, tornou-se ICON Orlando e,
no ano seguinte, ganhou o nome atual.
A roda-gigante tem 122 m de altura,
permitindo uma incrível vista diurna de
360º de Orlando, incluindo os parques da
Disney, o Universal Orlando Resort, os lagos
naturais e algumas atrações da cidade,
como o Kennedy Space Center e a Legoland.

Foto: Shutterstock

A The Wheel tem 30 cápsulas envidraçadas,
para até 14 pessoas. As unidades são
espaçosas, equipadas com ar-condicionado
e tablets para orientar os passageiros sobre
a vista. A volta completa dura cerca de 20
minutos. A atração também é equipada
com 64 mil lâmpadas coloridas de LED, que
mudam de cor nos shows noturnos.
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Voos partindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

voeazul.com.br

Vai para Bonito?
Então vem com a gente.

A Azul leva você para o Aeroporto de
Bonito (BYO), em Mato Grosso do Sul.

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

