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

Fernando
de Noronha
O paradisíaco arquipélago está
agora mais perto de você

Orlando

As novidades dos parques e
hotéis no resort da Universal

Azul, eleita
a melhor
companhia
aérea do
mundo no
Tripadvisor

Seu sonho,
seu cartão
de embarque
É hora de 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.

vo e a z u l .c o m.br

Onde
os sonhos
voam.

SUMÁRIO

22

VelociCoaster, no
Islands of Adventure

10
11

14
16
17

BASTIDORES E EXPEDIENTE
CARTA DO PRESIDENTE

LOUNGE
NEWS
VARIEDADES
UM DESTINO, DOIS ESTILOS

Gastronomia e história em Paraty (RJ)

18 ESPAÇO KIDS
20 INSTAZUL

DESTINOS

22 FERNANDO DE NORONHA

As belezas do arquipélago pernambucano

36 ORLANDO

As novidades dos parques da Universal

Praia da Conceição,
em Fernando de Noronha

6

AZUL

50 CHECKLIST

10 pontos turísticos de São Paulo

Fotos: Gui Gomes e Divulgação

36

SUMÁRIO

98
Marcelo Pimentel,
presidente da Marisa

EXECUTIVA
Camarões e polvo
ao azeite e alho do
Reserve Garden

ESTILO DE VIDA
60 GASTRONOMIA

O Reserve Garden, em João Pessoa

64 HOTELARIA

O luxo do Fasano Rio de Janeiro

70 BEM-ESTAR

Atividades para se fazer na água

73 BELEZA

As novidades de skincare deste verão

74 MODA

Peças violeta, cor Pantone de 2022

75 VITRINE

Tudo para você cuidar do seu pet

78 ENTREVISTA

Marcelo Pimentel, das Lojas Marisa

82 MADE IN BRAZIL

O sucesso dos sorvetes Jundiá

86 RESUMOCAST

Como manter seus clientes felizes

87 AÇÃO DO BEM

Fotos para ajudar uma ONG

Torre Eiffel,
em Paris

UNIVERSO AZUL

90 HISTÓRIA DE TRIPULANTE
91 EXPERIÊNCIA AZUL
92 APP AZUL
93 ENTRETENIMENTO A BORDO
94 TUDOAZUL
95 CLUBE TUDOAZUL
96 AZUL VIAGENS
97 MAPA DE ROTAS
98 RAIO X

Fatos sobre a Torre Eiffel, em Paris

8

AZUL

Fotos: Marcelo Katsuki, Shutterstock e Divulgação

60

78

BASTIDORES E EXPEDIENTE

CARTA DO PRESIDENTE

VERÃO DE
NOVIDADES
Mal começa o ano e já temos
ótimas novidades para você. A
primeira está na nossa reportagem de capa: desde dezembro, a
Azul está operando uma nova
rota entre o aeroporto de Congonhas e a ilha de Fernando de
Noronha, em Pernambuco. Ou
Fernando de Noronha
seja, o paraíso ficou mais perto.
Outra boa notícia são os voos
diários para Orlando, nos Estados Unidos – e fomos até lá para conferir as novidades dos
parques e hotéis do Universal Orlando Resort. E como São Paulo faz aniversário no próximo
dia 25, selecionamos dez pontos turísticos imperdíveis na maior metrópole brasileira. Na seção Executiva, o presidente da Marisa, Marcelo Pimentel, fala da reformulação da empresa
e de sua maior atuação em causas femininas. E como estamos em pleno verão, contamos a
trajetória da Jundiá, uma das maiores fabricantes de sorvetes no País. Boa leitura!
Junior Ferraro
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Gui Gomes/ O paraíso é logo
ali p. 22
O fotógrafo paulista
deslumbrou-se com sua
primeira visita a Noronha.
“Além do belo cenário natural,
há uma fauna marinha
gigantesca, num mar de tom
azul-claro inacreditável!”
Onde encontrá-lo:
@guigomes7

OUTROS COLABORADORES
TEXTO Anna Paula Ali, Bruno Segadilha e Paula Roschel. FOTOS Anna Carolina Negri
Siga-nos no Instagram:

revista_azul

Quer falar com a redação?

redacao@voeazul.com.br

Quer anunciar?

plataformaazul@voeazul.com.br

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

Foto: Anna Carolina Negri

Felipe Seffrin / Cada vez mais,
para todas as mulheres p. 78
“Lembro-me de ir à Marisa
com a minha mãe nos anos
1990. Tanto tempo depois, foi
surpreendente conversar com
o CEO da empresa e ver as
transformações dessa marca
tão tradicional.”
Onde encontrá-lo:
@felipeseffrin
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Giovanna Forcioni / O
paraíso é logo ali p. 22
A repórter se impressionou
com Fernando de Noronha. “A
preocupação da população e
das autoridades em manter
o arquipélago preservado
deveria servir de exemplo
para outros destinos.”
Onde encontrá-la:
@giforcioni
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André Barreto
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lá, seja bem-vindo a bordo!
Sempre acreditamos no potencial do Brasil. E
investir no crescimento do País é um dos nossos
principais objetivos e valores. Dito isso, é com
imensa felicidade que começo o ano anunciando
que os primeiros alunos beneficiados pela Associação Voar acabam de se formar. Ao todo, são sete
novos profissionais no mercado, sendo um piloto e
seis comissários de voo. Os alunos, que vêm de regiões como
São Paulo, Recife e Belo Horizonte, terminaram seus cursos
entre julho e agosto e concluíram agora todas as etapas
solicitadas pela ANAC.
A Associação Voar foi criada pelos executivos da Azul
para dar oportunidades de estudo e qualificação a quem
quer ingressar na carreira aeroviária e não tem condições
financeiras. Os beneficiados podem estudar para se tornar
pilotos, comissários de voo e mecânicos de aeronaves. Além
dos Tripulantes da Azul, a Associação conta com o apoio de
executivos de outras empresas e escolas de aviação. Qualquer
um pode contribuir para mudar o futuro dessas pessoas. Por
isso convido você a acessar o site associacaovoar.com.br e
colaborar com essa iniciativa.
Por falar em felicidade, gostaria de compartilhar outro
momento de muito orgulho para nós. Em dezembro, a

Azul ganhou quatro troféus no prêmio Track Experiência
do Cliente 2021, considerado o Oscar da experiência do
Cliente. Ganhamos nos quesitos Inovação Disruptiva,
Jornada do Cliente, Destaque e Cultura e nos tornamos
os grandes vencedores do evento. Tudo isso mostra que
estamos no caminho certo e que nosso trabalho incansável
para oferecer aos nosso Clientes as melhores experiências
de voo tem dado resultado.
Dezembro foi marcado também pela comemoração dos
nossos 13 anos de existência. Chegamos a essa marca cheios
de motivos para celebrar. Alcançamos a histórica marca
de 130 destinos atendidos, sendo 15 deles inaugurados em
2021, entre eles Comandatuba, Canela, Bagé, Parintins,
Guanambi, Paragominas e Tucuruí. Outro número significativo é a quantidade de aeronaves com wi-fi gratuito
a bordo. Já são 30 aviões com o sistema que vem sendo
instalado no próprio hangar da Azul, o maior da América
Latina, ao lado do aeroporto de Viracopos, em Campinas.
Nada disso seria possível sem a dedicação de nossos Tripulantes e a confiança dos nossos Clientes. Por isso gostaria
de agradecer a você a preferência de voar conosco. Desejo
a você bons voos, um excelente ano e uma ótima leitura.
John Rodgerson
Presidente da Azul

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

Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.

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

17
UM DESTINO, DOIS ESTILOS
Foto: Shutterstock

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

Um roteiro para curtir diferentes lados de
Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, com dicas
gastronômicas e de lugares para visitar, como a
histórica Capela de Santa Rita de Cássia (foto)
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As novas rotas da Azul, que
atingiu a marca histórica de 130
destinos atendidos

Conheça o vinho do mês,
dicas de livros e os melhores
filmes dessas férias

As melhores fotos feitas
por Clientes Azul em
suas viagens
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MAIS ENTRETENIMENTO

A Azul e o UOL fecharam uma parceria inédita. Agora os Clientes da companhia podem
acompanhar nas TVs de bordo das aeronaves
os conteúdos produzidos pelo Canal UOL.
Os vídeos falam de assuntos como economia,
meio ambiente, carreira, liderança, marketing, esportes e cultura. “A parceria entre a
Azul e o UOL amplia o ecossistema de canais
de um dos mais respeitados publicadores de
conteúdo do País e, ao mesmo tempo, oferecerá editoriais especialmente selecionados
para nossa plataforma. Nossa TV de bordo
é 100% customizada e o acordo com o UOL
reforça e valoriza ainda mais nossas mídias
proprietárias e o potencial alcance de parcerias como essa”, celebra Daniel Bicudo, diretor de Marketing e Negócios da Azul.

Punta del Este,
no Uruguai

SONHO REALIZADO
No último dia 3 de dezembro, quando se comemora o Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência, a Azul realizou o sonho de oito pessoas com
deficiência visual apaixonadas por aviação. O grupo de convidados, que
forma a equipe de Pilotos Virtuais da Cruiser Linhas Aéreas Virtuais,
visitou o hangar da Azul, no aeroporto de Viracopos, e a UniAzul, ambos
em Campinas. No hangar eles tiveram a oportunidade de “ver com as mãos
e os ouvidos”, os processos de manutenção dos aviões da empresa. Já na
UniAzul, conheceram os simuladores de voos (foto) onde são realizados os
treinamentos de pilotos. Nesses equipamentos eles puderam vivenciar um
voo simulado com o auxílio dos profissionais da companhia.

NOVAS ROTAS PARA O VERÃO
Após completar 13 anos de atividades no setor aéreo, a Azul atinge a marca histórica
de 130 destinos brasileiros e aposta em novas rotas para a alta temporada

14

AZUL

Unidos, Portugal e Uruguai. Ao todo, são cinco destinos para
fora do Brasil. Os voos para Fort Lauderdale, na Flórida, já
são operados diariamente, partindo do aeroporto de Viracopos, em Campinas, maior hub da companhia. A empresa retomou também a operação para Orlando, com seis operações
semanais, também partindo de Viracopos. Além dos Estados
Unidos, os voos para Lisboa, em Portugal, e Montevidéu, no
Uruguai, já foram retomados, bem como a rota sazonal para
Punta del Este, a partir de Viracopos.
“Tivemos um ano forte de retomada. Sabíamos que, quando a vacina fosse disponibilizada em maior quantidade, o
brasileiro iria correr para se proteger, pois essa é a cultura
aqui dentro do Brasil. E é graças ao avanço da vacinação e
ao desejo das pessoas de voltar a voar que aumentamos nossa
operação, superando números de antes da pandemia e concluindo o ano de 2021 com 15 novas bases atendidas. Essa
ampla malha comprova o nosso objetivo de estar presentes
em todos os cantos do Brasil nesses últimos 13 anos e vamos
continuar essa expansão para ainda mais cidades brasileiras”,
ressalta John Rodgerson, presidente da companhia.

NATAL FELIZ NA APAE

Foto: Shutterstock e Instagram

A

Azul alcançou a marca histórica de 130 destinos
atendidos, sendo 15 deles inaugurados no ano passado, a exemplo de Comandatuba, Canela, Parintins,
Guanambi, Paragominas e Tucuruí. Já para atender
a demanda da alta temporada, a empresa aumentou em
30% o número de rotas incrementadas, partindo de diversas cidades do Brasil rumo a alguns dos destinos mais
procurados para as férias. O aeroporto de Congonhas será
a origem de várias dessas rotas, operadas até o dia 30 de
janeiro, a exemplo dos voos diários para Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Jericoacoara, no Ceará. Nesse
mesmo período, Porto Seguro e Ilhéus, importantes cidades da Bahia, também terão operações diretas a partir de
Congonhas, assim como Caldas Novas, em Goiás, e Cabo
Frio, no Rio de Janeiro.
A companhia também comemora a volta de suas rotas
internacionais. Ao longo dos últimos meses, com o avanço
da vacinação contra a Covid-19, a companhia conseguiu
restabelecer gradualmente a frequência de voos para cidades em países nos quais já operava antes, como Estados

Pelo quinto ano consecutivo, Tripulantes
da Azul ajudaram a transformar o Natal das
crianças atendidas pela APAE de Campinas. Desde 2017 os Tripulantes se reúnem
para apadrinhar crianças da instituição e
presenteá-las com brinquedos, roupas e
itens de higiene pessoal. Na ocasião, os voluntários da Azul organizaram uma festa
para a entrega dos presentes, com os protocolos e as adaptações necessárias para garantir a segurança dos pequenos, de seus familiares e dos organizadores da ação. A entrega
dos presentes foi feita com a participação de
John Rodgerson, presidente da Azul, do comitê executivo e de mais de 20 voluntários
da Azul. A ação voluntária beneficiou mais
de 300 crianças.

TURISMO EM ALAGOAS

“Alagoas te espera”. A frase acompanhada de imagens de pontos turísticos
do estado está agora estampada em um dos aviões da frota da Azul, uma
parceria com a Secretaria de Turismo de Alagoas. A aeronave adesivada,
um Airbus A320neo, deve voar para mais de 50 destinos brasileiros por
três meses, incentivando o turismo alagoano e convidando os brasileiros
a conhecerem a região Nordeste. “A Azul tem orgulho de estar presente no
maior número de cidades do País, detendo também a maior quantidade
de voos diários no Brasil. Por isso essa parceria com o turismo de Alagoas
é tão estratégica para nós, já que podemos reforçar a brasilidade de nossa
marca e incentivar que cada vez mais brasileiros conheçam as belezas do
nosso Nordeste, especialmente das terras alagoanas”, destaca Daniel Bicudo,
diretor de Marketing e Negócios da Azul.
AZUL
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UM DESTINO, DOIS ESTILOS

SABERES E SABORES

VINHO
DO MÊS

Uma das mais relevantes cidades do Brasil Colônia, Paraty (RJ) tem ruas
repletas de pontos históricos e uma culinária diversificada por Junior Ferraro

HISTÓRIA

GASTRONOMIA

NOVAS AVENTURAS

Depois do sucesso do primeiro filme, os personagens mais famosos de Maurício de Sousa estão de volta aos cinemas. Acaba de estrear Turma da Mônica – Lições, em que Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali
(Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) decidem fugir da escola pois esquecem de fazer o dever de casa. Mas algo sai errado e eles precisam encarar as
consequências dessa traquinagem. Na nova jornada eles vão descobrir o real
valor e o sentido da palavra amizade. O público vai conhecer também personagens que não estavam na primeira aventura, como Milena (Emilly Nayara),
Marina (Laís Villela), Tina (Isabelle Drummond) e Rolo (Gustavo Merighi).

CALABUIG TEMPRANILLO 2019
BODEGA ARRÁEZ
Produtor: Bodega Arráez
Região: Valência
Uva: Tempranillo
Preço: R$ 77,90

Com um rótulo que remete às antigas garrafas que
os espanhóis usavam em casa para servir o vinho,
Calabuig é o “vino de mamá”, feito por Toni Arraez
em homenagem à sua mãe. Este tinto tem frutas
vermelhas, bastante frescor e taninos macios.
Segundo Toni Arraez, é o vinho para acompanhar
os pratos da cozinha da mãe: carnes grelhadas,
arroz ao forno, queijos semicurados.
Ξ tartari.com.br

CLÁSSICO
PAULISTANO

Caminhar no Centro Histórico de Paraty é como
entrar numa máquina do tempo. Os antigos casarões – vários deles transformados em restaurantes,
bares e lojas – formam um dos mais belos conjuntos
arquitetônicos coloniais do País. As ruas, pavimentadas com pedras pé de moleque, foram planejadas para
alagar na maré alta e depois deixar a água escoar.

Uma discreta porta leva ao colorido salão do Thai
Brasil, criado pela chef alemã Marina Schlaghaufer
em 2000. O perfume de ingredientes asiáticos invade
o ambiente quando chegam à mesa pratos tailandeses,
como o Massamun Curry, com filé-mignon, amendoim e folha de limão kaffir, e o Pad Thai, talharim
de arroz com legumes, shiitake, amendoim e coentro.
PARATY
3 noites na
Pousada Rumo
dos Ventos, com
café da manhã e
aluguel de carro.
Saída em
7/4/2022
(de Viracopos)

Como toda grande cidade do Brasil Colônia, Paraty possui igrejas com estilos variados e muita história por trás. Uma das principais é a Igreja de Santa
Rita (foto), templo em estilo jesuítico, erguido em
1722 em frente à baía da cidade. Ali também funciona o Museu de Arte Sacra, com quase 3 mil peças.

Uma dica para quem curte ecoturismo: percorrer
trajetos na antiga rota da Estrada Real, caminho
por onde passava o ouro vindo de Diamantina, em
Minas Gerais, até o porto de Paraty. A trilha passa
por algumas cachoeiras e alambiques, onde está a
outra grande riqueza da cidade: a cachaça.

Fotos: Divulgação

Clássico da cena gastronômica
paulistana, o restaurante Le Jazz
ganhou uma espécie de biografia.
No livro Alma de Bistrô: A Trajetória
do Le Jazz, o jornalista Luiz Américo
Camargo conta como a casa, inaugurada em 2009, nasceu em um
endereço improvável e, em pouco
tempo, conquistou o paladar dos
paulistanos ao apostar em uma comida simples, saborosa e acessível. O autor discorre também sobre a ligação dos brasileiros com a cozinha francesa
desde a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, e
sobre a veia comercial de Pinheiros desde a sua origem, quando era ponto
de encontro de agricultores que vendiam ou trocavam o excedente de suas
produções. A obra traz ainda um ensaio fotográfico de Romulo Fialdini e
crônicas de “autores-clientes-convidados”, como Antônio Prata e Zuza Homem de Melo. Ξ Editora Ame Comunicação: amecontent.com.br

Fotos: Shutterstock e Instagram

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul

Vale subir o Morro da Vila Velha, onde nasceu o
povoado de São Roque, que deu origem à cidade,
para conhecer o Forte Defensor Perpétuo, erguido
em 1822 para proteger o porto. Hoje o local abriga um museu e três edificações militares originais.
Dali também você tem uma das melhores vistas da
região e até acesso ao mar.

109,90
R$1.099,00
10x de

R$

sem juros

ou

à vista
por pessoa

*valores sujeitos a
alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Restaurante de frutos do mar, o Banana da Terra
(foto) brilha há 26 anos no Centro Histórico. Da cozinha da chef Ana Bueno saem delícias como o lombo
de peixe cozido em molho com especiarias da Mata
Atlântica sobre purê de banana e crocante de pirão
com arroz e os incríveis camarões picantes com curry vermelho e flambados na cachaça da região.

Uma propriedade rural do século 17, a Fazenda
Bananal, funciona como um espaço de produção e
pesquisa para um futuro sustentável. No restaurante
são servidas receitas com itens cultivados nos sistemas
de produção agroecológicos do local, como o saboroso
palmito assado na casca com manteiga de ervas. Vale
depois fazer um passeio na exuberante fazenda.
Localizado na Marina Porto Imperial, o Gastromar,
da chef Gisela Schmitt, serve pratos com ingredientes locais, sazonais e orgânicos, com uma agradável
vista da baía, drinques refrescantes e apresentações
ao vivo de jazz.

E S PA ÇO K I D S

Que tal deixar as férias ainda
mais divertidas com a SKY?
Caça-palavras

Jogo dos 7 erros

Encontre as 7 diferenças entre as duas imagens
da Pipoquinha no verão.
Depois, divirta-se colorindo.

Encontre as 8 palavras que têm tudo a ver
com as férias de verão.
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1-Viagem
2-Praia

3-Piscina
4-Desenhos

Diversão em todas as telas.

5-Brincadeiras
6-Diversão

7-Sorvete
8-Filmes

Saiba mais em:
www.sky.com.br

A gente se diverte junto.
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DESTINOS

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

Pontal de Maracaípe | Pernambuco por Regina Serikaku Surufama

Rio Xingu | Pará por Henrique Elerbrock

Cascata do Caracol | Rio Grande do Sul por Cris Reis

Praia do Forte | Bahia por Mariana Calixto

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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FERNANDO DE NORONHA
As belas praias e o mar cristalino
do arquipélago pernambucano que
tem cartões-postais inesquecíveis, a
exemplo do Morro Dois Irmãos (foto)
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As atrações imperdíveis
e os ícones da cidade de
São Paulo

FERNANDO DE NORONHA

O PARAÍSO
É LOGO ALI

Panorâmica da Baía dos Porcos,
com o Morro Dois Irmãos ao fundo

Com águas cristalinas, natureza bem preservada e uma vida marinha
abundante, não é nenhuma surpresa que Fernando de Noronha (PE)
lidere por tantos anos os rankings de destinos turísticos mais bonitos
e cobiçados do mundo. A novidade agora é outra: o arquipélago foi
reaberto para os turistas com novos restaurantes, hotéis e, finalmente,
voos diretos a partir da capital paulista por Giovanna Forcioni | fotos Gui Gomes

FERNANDO DE NORONHA

"E
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Vista do Morro Dois Irmãos,
a partir da Baía dos Porcos

Mirante na Praia do Leão; abaixo, Praia
do Sancho, ponto de parada para
banho nos passeios de barco

Fotos: Gui Gomes

uforonha”. Segundo o
dicionário dos nativos,
o sentimento ou a sensação de êxtase e frenesi
que todo viajante tem ao
chegar ao arquipélago.
Os primeiros sintomas
aparecem ainda no avião, quando você
é acometido pelo impulso de sacar o celular do bolso e já começar a registrar
a paisagem lá embaixo. Do alto, quem
te dá as boas-vindas são dois cartõespostais inconfundíveis: à esquerda da
aeronave, os imponentes Dois Irmãos;
à direita, as falésias e o azul caribenho
da Baía do Sancho, considerada pelo
menos cinco vezes como a praia mais
bonita do mundo pelo TripAdvisor.
Depois de pisar em terra firme, então, fica difícil dizer se a “euforonha” é
culpa das praias de água azul-turquesa,
da simpatia do povo, da vida marinha
abundante, do jeitinho de cidade do interior… A verdade é que não dá para
sair ileso. Fernando de Noronha é mesmo um caso de amor à primeira vista.
À medida que o tempo vai passando,
você vai entrando no ritmo e se entregando aos encantos da ilha sem nem se
dar conta. Ou melhor, vai “noronhando”,
como dizem por lá. Noronha tem uma
beleza única e um vocabulário próprio,
como já deu para perceber. As praias se
dividem entre mar de dentro e mar de
fora, os nativos e os moradores são chamados de ilhéus e “ir para o continente”
significa viajar para Recife ou Natal.
Até pouquíssimo tempo atrás, as
duas capitais eram as únicas com voos
diretos rumo ao arquipélago. Agora,
o leque de possibilidades já é maior.
Em 20 de dezembro, a Azul se tornou
a primeira companhia aérea a oferecer
um voo sem escalas entre a ilha e a capital paulista. Desde então, turistas e
moradores têm a chance de aproveitar
partidas diárias ligando Fernando de
Noronha e o aeroporto de Congonhas
(CGH), em São Paulo. Não tem mais
desculpa e nem necessidade de conexões e trocar de aeronave: “noronhar”
nunca foi tão fácil.

FERNANDO DE NORONHA

Capela de São Pedro, próxima
à Praia do Porto; à dir., Forte
Nossa Senhora dos Remédios

Praia da Conceição, com
o Morro do Pico ao fundo

26

AZUL

Fotos: Gui Gomes

VOLTA AO PASSADO

Fernando de Noronha é sonho de consumo de muita gente.
Há anos, o arquipélago lidera os rankings de destinos queridinhos pelos turistas. Sabendo disso, é até difícil acreditar que seus
primeiros moradores foram pessoas que fariam de tudo para não
estar ali. E há um bom motivo para isso.
O arquipélago foi descoberto em 1503, por Américo Vespúcio, numa expedição que saiu de Portugal com o objetivo
de encontrar regiões ricas em ouro e pau-brasil. Como não
acharam o que queriam, as 21 ilhas ficaram “abandonadas” até
o século 18, quando o governo português decidiu instalar uma
cadeia na ilha principal, a única que até hoje é habitada, e os
presos se tornaram os primeiros moradores de Noronha. Era
o plano perfeito: longe do continente e cercados por água, era
quase impossível planejar uma fuga. Deu certo até os anos 1940,
quando o presídio foi finalmente desativado.
Parte dessa história ainda está preservada na Vila dos Remédios, onde ficam a igreja, um museu, prédios antigos e o Forte
de Nossa Senhora dos Remédios, o único da ilha que permanece de pé até hoje. De lá dá para ver um dos melhores pores do
sol de toda a viagem, com os Dois Irmãos e uma sequência de
praias como pano de fundo.
Ali do ladinho é onde o burburinho acontece. Durante o dia
o endereço mais disputado é o restaurante Cacimba, onde o
chef potiguar Auricélio Romão serve um menu inspirado na
culinária regional. No fim da tarde o Centro Histórico começa
a ganhar vida e a noite chega embalada pelo forró e pelo samba
que rolam de segunda a segunda no Bar do Cachorro ou no
Muzenza. É música boa e diversão na certa.

Numa caminhada rápida a partir dali você chega à Praia
do Cachorro, a primeira das “praias urbanas” de Fernando de
Noronha. Apesar de pequena, virou febre depois que famosos
começaram a postar fotos no Buraco do Galego, uma piscina
natural que fica entre as pedras, do lado direito da praia. Por isso
não estranhe se, na maré baixa, encontrar turistas fazendo fila
para garantir o melhor clique para o Instagram.
Logo na sequência, suba de volta para a rua e ande até chegar
à Praia do Meio, endereço de um dos bares mais badalados de
toda a ilha, ou siga direto para ver de pertinho o Morro do Pico,
ponto mais alto do arquipélago, com 321 metros, na Praia da
Conceição, que tem guarda-sóis e quiosques pé na areia, algo
raro em Noronha. Lá é point dos jovens e dos surfistas, que ocupam a praia principalmente de novembro a março, quando o
mar fica mais agitado e perfeito para quem pega onda.

NORONHE-SE

Para fazer o reconhecimento da área e entender como os
atrativos se espalham nos 17 km² da ilha principal, separe o primeiro dia da programação para o Ilha Tour. O passeio faz um
pot-pourri do melhor que Noronha tem a oferecer e lhe ajuda
a riscar da lista, logo de cara, todas as “paradas obrigatórias”,
como a Praia da Cacimba do Padre e a Baía dos Porcos, onde
dá para ver os Dois Irmãos de pertinho, e o Mirante do Forte
do Boldró, disputadíssimo no entardecer. É a pedida perfeita
para conhecer um pouquinho de tudo e, depois, escolher os
points preferidos para repetir a dose nos próximos dias.
AZUL
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F EL O
RN
R IAANNDÓOP O
D EL I N
S ORONHA
O Morro Dois Irmãos visto
da Praia Cacimba do Padre

Mergulho na Praia da Conceição;
à esq., surfista na Praia da Conceição;
acima, acesso à Praia do Cachorro
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Fotos: Gui Gomes

Mas vá sabendo que nem só de praia vive Fernando de
Noronha. O arquipélago também é um prato cheio para quem
gosta de andar e fazer trilha. Uma das mais fáceis é a do do Piquinho, caminhada que começa em meio a gameleiras, segue
entre pedras e termina na base do morro, onde você garante
uma vista de quase 360° da ilha. Lá de cima, de novo, dá para
ver o mar azul, as praias entrecortadas, o Morro Dois Irmãos…
Todos os clichês de uma viagem para Noronha ficam no mar
de dentro, na porção da ilha virada para o Brasil. As praias mais
selvagens e desertas estão todas no mar de fora, voltado para o
Oceano Atlântico. Vale o esforço de ir até os mirantes para contemplar a Baía do Sueste, a preferida dos tubarões, e a Praia do
Leão, endereço de desova das tartarugas marinhas.
Se o seu objetivo é ver de perto os simpáticos golfinhos-rotadores, planeje-se para experimentar canoa havaiana, passeio em
que você sai da Praia do Porto e vai remando até a Conceição.
Os animais sempre dão as caras em bando e vão te acompanhando por quase todo o percurso, com direito a um espetáculo
de saltos e gracinhas.
Aliás, para quem gosta de cair na água, o que não faltam são
opções de atividades aquáticas. O tour de barco tradicional tem
parada para banho na Baía do Sancho e garante que você tenha
a vista das melhores praias de Noronha, agora contempladas
desde o mar. Tartarugas, xaréus, arraias e sargentinhos também
aparecem aos montes para quem encara os mergulhos de batismo ou uma volta na pranchinha, passeio em que você se segura
em pranchas de acrílico e é “puxado” por um barco enquanto,
de snorkel e colete salva-vidas, vai admirando o fundo do mar.

FERNANDO DE NORONHA

NOVOS ARES

Em 2020, logo que começaram as restrições por conta da pandemia, a ilha fechou
totalmente as portas para turistas. Foram sete
meses em que só moradores podiam entrar,
sair e aproveitar os encantos de lá. Agora, as
atividades foram retomadas, mas numa nova
dinâmica e com outras regras. Noronha foi
o primeiro destino do Brasil a exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19
tanto para viajantes brasileiros quanto para
estrangeiros. Não tem negociação: só entra
quem estiver totalmente vacinado. A máscara se tornou item obrigatório e, por enquanto, só está liberada ao ar livre.
A nova fase de Noronha trouxe também
ótimas novidades gastronômicas. Na Vila do
Trinta, o Cigana do Cajueiro ocupou um
antigo casarão abandonado e hoje surpreende com um ambiente descolado e menu de
inspirações francesa e mediterrânea. Fica a
dica: não vá embora sem antes provar a coxa
de pato confitada ao molho de tamarindo.
Inaugurado há menos de um ano, o
Fernão El Loco também veio para renovar a cena gastronômica da ilha com uma
proposta de servir apenas drinques e tapas.
A decoração divertida e o sistema de pedidos 100% digital já são uma atração por si
só, mas não perdem em nada para o preparo
cuidadoso de receitas como a casquinha de
aratu e o pudim com calda de cupuaçu.
Outra novidade de peso fica na Baía do
Sueste. Última grande inauguração hoteleira de Noronha, o NANNAI tem uma das
panorâmicas mais lindas de toda a ilha. Não
bastassem o visual e o clima intimista, mediante reserva, a pousada também recebe não
hóspedes em seu restaurante, onde é servido
um menu em sete etapas, com receitas à base
de frutos do mar, com um toque regional.
Os novos endereços agora se juntam a
uma lista de outros restaurantes que já fizeram seu nome e há tempos aparecem no rol
de queridinhos dos turistas, como o Xica da
Silva e o Varanda. Na quarta-feira ou no
sábado, reserve a agenda para o Festival Gastronômico, um banquete com direito a mais
de 40 pratos servidos à vontade na Pousada
Zé Maria. É para se esbaldar, sem medo de
ser feliz, e seguir o conselho dos ilhéus: aproveite e noronhe-se.
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Praia do Sancho, que lidera
o ranking de praias mais
bonitas do mundo

AZUL
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FERNANDO DE NORONHA

Panorâmica da trilha que leva até
o Morro do Piquinho; à dir., passeio
na “pranchinha”; abaixo, golfinhosrotadores na Praia do Porto
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FERNANDO DE NORONHA

SERVIÇOS

Em sentido horário: Festival Gastronômico
na Pousada Zé Maria; lagosta com
aspargos servida no menu degustação
do NANNAI; tentáculo de polvo laqueado
com mousseline de macaxeira e jerimum
do restaurante da Pousada Maravilha;
cavala empanada em farinha de castanha
servida com arroz de coco e purê de
abóbora, do Varanda

ONDE FICAR
Ξ POUSADA ZÉ MARIA
@pousadazemaria
Ξ NANNAI
nannai.com.br
Ξ POUSADA MARAVILHA
pousadamaravilha.com.br
ONDE COMER
Ξ CIGANA DO CAJUEIRO
@ciganadocajueironoronha
Ξ FERNÃO EL LOCO
@fernaoelloco
Ξ CACIMBA BISTRÔ
@cacimbanoronha
Ξ XICA DA SILVA
@xicadasilvanoronha
Ξ VARANDA
@varandanoronha
PASSEIOS
Ξ ATALAIA NORONHA RECEPTIVO
atalaianoronha.com.br

COMO IR

A Azul leva você até Fernando de Noronha
com voos diretos a partir de Recife (REC)
e São Paulo (CGH). Consulte as opções no
site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

a partir de

R$
ou

R$

709,90
10x de

sem juros

FERNANDO
DE NORONHA
4 noites na
Pousada Zé
Maria com café da
manhã e traslados
ida e volta.
Saída em
26/3/2022
(de Congonhas)

7.099,00
à vista
por pessoa

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

Fotos: Gui Gomes

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Pôr do sol no Mirante do Forte
do Boldró; abaixo, piscina e área
de lazer da Pousada Zé Maria,
com o Morro do Pico ao fundo
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A EMOÇÃO
ESTÁ DE VOLTA
Com a retomada de voos diários da Azul entre Campinas e
Orlando, agora ficou mais fácil visitar o Universal Orlando Resort
e conferir de perto as novidades dos três parques – inclusive a
impressionante VelociCoaster, uma montanha-russa com curvas
radicais e... dinossauros! por Junior Ferraro

A nova montanha-russa
VelociCoaster, do Jurassic Park
no Islands of Adventure

ORLANDO

UNIVERSAL
STUDIOS FLORIDA

Fotos: Divulgação

Dragão sobre o Bank of Gringotts,
no Beco Diagonal; abaixo, atração
na área de Os Simpsons

Aberto em 1990, o Universal Studios
Florida foi o primeiro empreendimento
da Universal a transformar o mundo do
cinema em um parque temático em Orlando. A ideia deu tão certo que acabou
virando o alicerce do que hoje é o Universal Orlando Resort, um complexo
com três parques temáticos, oito hotéis e
um centro de compras e alimentação, o
City Walk (leia mais na pág. 46). Mesmo
sendo o pioneiro, o Universal Studios
Florida continua sendo um dos parques
mais divertidos da cidade, com brinquedos que já viraram clássicos – como E.T.
Adventure, um passeio de bicicleta nas
estrelas –, além de novas atrações.
A mais recente – e imperdível! – é
The Bourne Stuntacular, um show com
tecnologia inspirado na franquia do espião Jason Bourne. O espetáculo mescla
atores ao vivo e projeções em um impressionante telão de LED com 40 m de
comprimento e 8,5 m de altura. Enquanto acompanhamos Bourne em três continentes, lutando e fugindo de agentes
duplos, o cenário vai girando e trazendo
elementos como os telhados de Tânger,
uma motocicleta, um arranha-céus e até
uma perseguição de carros, que giram e
são erguidos diante da plateia.
A magia do cinema também está em
Dreamworks Destination, uma festa interativa na qual os visitantes encontram
personagens de filmes como Trolls, Madagascar e Kung Fu Panda. Quer mais
ação? Aperte os cintos e entre na fila do
Transformers: The Ride-3D, que joga os
visitantes no meio de uma barulhenta

Cena de The Bourne
Stuntacular; acima, portal de
entrada do Universal Studios

AZUL
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ISLANDS OF 		
		ADVENTURE

batalha entre Autobots e Decepticons. Outro
simulador imperdível é Race Through New York
Starring Jimmy Fallon, no qual o anfitrião do The
Tonight Show nos leva por uma corrida frenética
nas ruas de Nova York.
As crianças também se divertem muito no
Despicable Me Minion Mayhem, atração inspirada na animação Meu Malvado Favorito, que leva
a família a um passeio maluco na casa de Gru,
com suas filhas e os travessos Minions. Pequenos
e adultos também curtem muito The Simpsons
Ride, uma aventura colorida na Krustyland, e na
Woody Woodpecker’s Nuthouse Coaster, a primeira
montanha-russa do parque, que corre pela fábrica maluca do Pica-Pau.
A área mais concorrida é The Wizarding World
of Harry Potter, da franquia infantojuvenil sobre o
bruxinho britânico. Os cenários incríveis fazem
com que você se sinta caminhando pelo próprio
Beco Diagonal, com lojas, tavernas e atalhos misteriosos – preste atenção no dragão pousado em
cima do Banco de Gringotts, que solta fogo a cada
10 minutos. Ali também está o brinquedo mais
disputado do parque: Harry Potter and the Escape from Gringotts, uma experiência imersiva 4-D
que começa com um passeio no lobby do banco
até o mundo subterrâneo de Gringotts. Para terminar a jornada mágica, vá até a estação de Kings
Cross, “atravesse” a parede de tijolos da Platform
9 3/4 e pegue o trem Hogwarts Express, para a
Estação de Hogsmeade, área de Harry Potter no
Universal’s Islands of Adventure – e lembre-se
de que, para isso, você vai precisar do ingresso
Park-to-Park. Acredite, vale a pena!

Fotos: Divulgação

De cima para baixo:
personagens do
desenho Pica-Pau na
Woody Woodpecker’s
Kidzone; trecho
do simulador
Transformers: The
Ride-3D; e Gru com as
filhas e os Minions,
em Despicable Me
Minion Mayhem
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Desde que foi inaugurado, em 1999, o Islands
of Adventure tornou-se um dos parques temáticos favoritos de quem busca emoção e adrenalina.
Pudera: dividido em sete “ilhas temáticas”, o complexo tem atrações como montanhas-russas, simuladores incríveis e brinquedos aquáticos cheios de
aventura. A mais recente novidade é a VelociCoaster,
na área de Jurassic Park, uma montanha-russa com
quase 1,5 km de trilhos e quedas drásticas, em um
cenário cheio de vegetação e velociraptors. Além de
muitas espirais vertiginosas, disparos que chegam a
112 km/h em 2,4 segundos e curvas inesperadas, o

A montanha-russa The
Incredible Hulk Coaster
ganhou carrinhos com
novo design e música

carrinho faz um looping de 47 metros de altura e cria
uma sensação de gravidade zero, antes de fazer uma
curva de 360º sobre o lago. Frio na barriga é pouco!
A ilha da Marvel também tem brinquedos eletrizantes, como a renovada montanha-russa The Incredible
Hulk Coaster e o simulador 3D do Homem-Aranha,
The Amazing Adventures of Spider Man.
Está viajando com crianças? Não deixe de visitar
a área Seuss Landing, baseada nos contos fantásticos do Dr. Seuss, com atrações infantis, porém não
menos inusitadas, como o carrossel Caro-Seuss-el,
cheio de criaturas coloridas, e One Fish, Two Fish,
AZUL
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Red Fish, Blue Fish, carrinho em forma de peixe que passa por um caminho
com fontes que esguicham água no ritmo da música.
Se você procura algo mais mágico,
corra para Hogsmead, a área mais concorrida do parque, onde os visitantes
mergulham no universo de Harry Potter. Vale esperar um pouco mais nas
longas filas para visitar o castelo de Hogwarts no simulador Harry Potter and the
Forbidden Journey ou encarar a Hagrid’s
Magical Creatures Motorbike Adventure,
um passeio aventureiro na Floresta Proibida montado na motocicleta do Hagrid
– espere lançamentos bem velozes, descidas radicais e até uma queda livre vertical. Para um tour mais tranquilo com
os pequenos, vá à montanha-russa Flight
of the Hippogriff. Aproveite também para
provar a cerveja amanteigada, comprar
sua varinha mágica na loja Ollivenders e, claro, pegar de novo o Hogwarts
Express, o trem encantador que o levará
ao Beco Diagonal, localizado no Universal Studios Florida. Parece feitiçaria!
Vista geral do Islands of Adventure;
acima, o brinquedo One Fish, Two
Fish, Red Fish, Blue Fish, na área
infantil Seuss Landing

Fotos: Divulgação

O mundo de Harry Potter: ao
lado, o Hogwarts Express, o trem
que liga Hogsmead, no Islands
of Adventure, ao Beco Diagonal,
no Universal Studios; acima, a
montanha-russa Hagrid’s Magical
Creatures Motorbike Adventure
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Waturi Beach, a praia artificial aos
pés do vulcão Krakatau, no parque
aquático Volcano Bay

Fotos: Anna Carolina Negri

ORLANDO

Na Flórida pode fazer muito calor. A dica
é passar o dia no Volcano Bay, parque aquático do Universal que recria praias e florestas tropicais no meio de Orlando. Inaugurado há quatro anos, o espaço se inspira nas
ilhas polinésias, com mais de 100 mil m² e
muitas atrações clássicas do gênero, como
toboáguas, corredeiras e escorregadores. O
ponto central do parque é o enorme vulcão
Krakatau, que jorra litros de água e guarda
algumas surpresas em seu interior. Como o
Ko’okiri Body Plunge, um escorregador de 38
metros de altura e queda com 70 graus de inclinação, terminando numa piscina cristalina.
Ali também está a Krakatau Aqua Coaster, a
montanha-russa aquática na qual os visitantes
passam momentos emocionantes numa canoa
que escorrega rapidamente por toboáguas sinuosos. Outro divertido brinquedo é o Honu
ika Moana, com dois percursos diferentes: no
verde, o passeio é divertido e tranquilo; no
azul, as boias percorrem curvas mais drásticas
e a adrenalina é maior.
Cansou da aventura? Então é hora de curtir
a Waturi Beach, praia artificial aos pés do vulcão, com águas refrescantes, ondas e muitas
espreguiçadeiras espalhadas na areia branquinha. Outra atração deliciosa é o TeAwa The
Fearless River: vista seu colete salva-vidas e saia
boiando na correnteza acelerada do rio, que
corta grande parte do parque.

VOLCANO BAY

Acima, a atração Honu ika Moana;
aqui, um dos trechos mais
emocionantes do brinquedo

AZUL
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Frango frito com waffle, do Pier 8;
Ribeye Steak, do restaurante Big Fire;
e os coloridos donuts do Voodoo
Doughnut, no City Walk

Piscina do Dockside;
abaixo, suíte com dois
quartos; e o bar Sunset
Lounge, no espaçoso
lobby do hotel

ONDE FICAR E COMER
Não é só nos parques que estão a novidades do Universal
Orlando Resort. O complexo também tem um hotel novinho em folha para seus visitantes. Trata-se do Universal’s
Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites,
localizado a poucos minutos do parque. Oitavo hotel da
Universal, o Dockside tem mais de 2 mil quartos, entre
standard, com duas camas queen-size, e suítes com três camas queen-size – a terceira em um quarto separado – que
acomoda bem uma família de seis pessoas, com espaço até
para fazer refeições no quarto. O hotel também tem uma
grande piscina climatizada, cercada de espreguiçadeiras, um
belo bar no lobby e um Starbucks Coffee.
Bateu aquela fome? O restaurante Pier 8 possui várias
estações de comida, desde o café da manhã até um jantar
tardio, com opções que vão de waffle com frango frito até
pizzas e saladas. Outras vantagens de ficar num hotel do resort do complexo: ir até os parques com ônibus refrigerados
e entrar até uma hora antes da abertura oficial, além de usar
a própria chave do quarto para pagar pelas comidas, bebidas
e compras de todo o complexo.
Falando em comida, visite o City Walk, complexo de lojas,
bares e restaurantes da Universal. Há opções saborosas, desde
a “fábrica de Milakshakes” do Toothsome Chocolate Emporium
até os inusitados donuts Voodoo Doughnut. Para fomes maiores tem o Big Fire, mais novo restaurante do complexo, com
pratos grelhados no fogo em chama aberta, e o NBC Brew and
Grill, onde você pode jantar, apreciar boas cervejas, assistir a
esportes nas muitas telas ou se divertir nas mesas de jogos. Só
não exagere, porque, no dia seguinte, tem mais parque...
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MANUAL DE
SOBREVIVÊNCIA
Dedique três dias para conhecer os parques
da Universal – um dia para cada parque.
Você vai ter mais tempo para explorar o
máximo de atrações. Uma dica: adquira o
Universal Express Pass, que diminui o
tempo de fila na maioria dos brinquedos
dos parques secos.
Os parques são grandes! Planeje sua visita
por setores. Assim, você evita idas e vindas
desnecessárias entre as diversas atrações.
Use o app Universal Orlando Resort para
cadastrar seus ingressos, reservar comidas
e bebidas, conferir horários de shows,
encontros com personagens e desfiles, além
da fila virtual de algumas atrações.
Observe os protocolos de segurança nos
parques. Até dezembro, o uso de máscaras
não era obrigatório, mas recomendado em
locais fechados, como fila dos brinquedos
e algumas outras atrações. E tenha álcool
em gel sempre à mão!

COMO IR

A Azul leva você a Orlando com voos
diários a partir de Viracopos, Campinas.
Consulte as opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

a partir de

R$
ou

R$

685,00
10x de

sem juros

UNIVERSAL
5 noites no
Universal’s
Endless Summer
Resort – Dockside
Inn and Suites,
com traslado.
Saída em
22/5/2022
(de Viracopos)

6.850,00
à vista
por pessoa

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181
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47

GUARAJUBA

Energia solar
funciona assim:
você pega sol
e recarrega as
baterias para
o ano todo.

8 dias/7 noites

Saída: 12/02/2022

FOZ DO IGUAÇU
4 dias/3 noites

Vila Galé Marés Resort

Wyndham Golden
Foz Suítes

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

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

Origem: Viracopos

8 dias/7 noites

10x sem juros de

à vista

R$

R$

237,50

2.375,00

Origem: Viracopos

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

530,70

5.307,00

Saída: 27/02/2022

110,00

CAPITÓLIO
4 dias/3 noites

1.100,00

Saída: 17/03/2022

579,00

NATAL

8 dias/7 noites

5.790,00

Saída: 30/04/2022

Poty Praia Hotel

Pousada Quintal da Lua

Visual Praia Hotel

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

Passagem aérea | Hospedagem
com café da manhã | Aluguel de
carro (Renault Kwid 1.0 ou similar)

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

R$

Origem: Cuiabá

Passagem aérea | Hospedagem

10x sem juros de

10x sem juros de

Saída: 16/04/2022

Saída: 10/04/2022

Hotel Avenida Park

Origem: Viracopos

Origem: São José do Rio Preto

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

7 dias/6 noites

à vista

7 dias/6 noites

Acqua Suítes Maceió

LISBOA

10x sem juros de

PORTO SEGURO

MACEIÓ

Saída: 13/04/2022

245,00

à vista

R$

2.450,00

CALDAS NOVAS

5 dias/4 noites

Saída: 27/02/2022

Origem: Viracopos

Origem: Confins

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

129,90

ORLANDO
8 dias/7 noites

1.299,00

Saída: 23/04/2022

Privé Praias do Lago
Eco Resort

Maingate Lakeside Resort

Passagem aérea | Hospedagem com café
da manhã | Ingresso Clube Privé

Passagem aérea | Hospedagem

Origem: Viracopos

232,50

2.325,00

PORTO DE GALINHAS
8 dias/7 noites

Saída: 02/04/2022

Hotel Solar Porto
de Galinhas
Passagem aérea | Hospedagem com
café da manhã | Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto

Origem: Viracopos

Origem: Goiânia

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

188,00

1.880,00

583,00

5.830,00

356,50

3.565,00

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

Snacks
à vontade

Espaço
Azul

Call Center
24 horas

Os valores publicados são válidos por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo em caso de voos domésticos e internacionais, voando Azul, partindo de Campinas
(VCP), Goiânia (GYN), Confins (CNF), Cuiabá (CGB) e São José do Rio Preto (SJP), com eventual conexão. Os valores 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 12/02/2022 e completadas até 07/05/2022. Os pacotes incluem passagens
aéreas, cujos valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos e às regras e restrições tarifárias específicas, estadias em hotéis nas categorias especificadas, traslados
de ida e volta do aeroporto para os hotéis e passeios ou ingressos quando citados na oferta. Parcelamento válido para compras com cartões de crédito Visa, MasterCard,
HiperCard, American Express e Elo, considerando exclusivamente o valor da tarifa anunciada. Os valores anunciados serão convertidos em reais de acordo com o câmbio

Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
do dia e não incluem taxa de embarque aéreo e adicional de emissão. Valores, datas e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso
prévio. Os pacotes de viagens conjugados com passagens aéreas são pessoais e intransferíveis. Em caso de cancelamento ou alteração do pacote
de viagem originalmente contratado, serão aplicadas as penalidades descritas nos termos e condições de prestação de serviços, disponibilizados
em www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes. A lei e/ou normas legais vigentes e aplicáveis à época deverão ser observados. Consulte a central
de atendimento da Azul Viagens (4003-1181), o 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.
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CAPITAL
DE TODOS
por Bruno Segadilha

Visitar São Paulo é um delicioso
desafio. São vários ícones,
parques e museus para conhecer.
Selecionamos alguns dos
pontos mais famosos da cidade
que completa 468 anos no dia 25

ESTAÇÃO DA LUZ
O espaço tornou-se um importante cartão-postal da capital
paulista graças à sua importância e à desafio. São. O projeto,
idealizado pelo britânico Charles Driver, mistura elementos
góticos, a exemplo das torres paralelas que são uma referência
às da Abadia londrina de Westminster, e do relógio, inspirado
no Big Ben. O resultado foi tão marcante que, em 1982, a
obra foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico (Condephaat). Por
ali passam diariamente 250 mil passageiros, vindos de uma
das 840 viagens realizadas pela CPTM (Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos). O prédio original funcionou até 1888,
quando ganhou uma ampliação, e foi reaberto em 1901, com
a instalação que conhecemos hoje. De lá para cá, passou por
outras intervenções, entre elas a obra para anexar o Museu da
Língua Portuguesa, restaurado após o incêndio de 2015.

PONTE ESTAIADA
Inaugurada em maio de 2008, é um marco na arquitetura
mundial. Foi construída com duas pistas em curva que
se cruzam e são sustentadas por estais ligados a um
mastro único. Sua estrutura principal tem 138 metros
de altura, o equivalente a um prédio de 46 andares, e
dela saem 144 cabos que sustentam as duas vias. A mais
baixa fica a 12 metros do chão, enquanto a outra está
suspensa a 23,4 metros. Batizada como Ponte Octavio
Frias de Oliveira, ela liga a Avenida Jornalista Roberto
Marinho à pista da Marginal Pinheiros, no sentido
Interlagos, tem capacidade para aguentar 8 mil veículos
por hora e suporta ventos de até 200 quilômetros por
hora. Em 2017, a Prefeitura de São Paulo trocou todo
o cabeamento de iluminação das lâmpadas da parte
inferior e, na de cima, instalou 114 projetores de LED,
dando à ponte um charme especial.

Fotos: Shutterstock

PINACOTECA
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Instituição cultural mais antiga de São Paulo, a Pinacoteca
foi aberta em 1905 e abriga um dos maiores e mais variados
acervos de arte brasileira, com cerca de 11 mil peças. Entre
elas trabalhos de artistas brasileiros importantes, como Anita
Malfatti, Lygia Clark, Tarsila do Amaral e Cândido Portinari.
A arquitetura do prédio segue os princípios do ecletismo
italiano, formado por três andares, com dois pátios internos.
No centro do primeiro piso fica o saguão central, com um
pé-direito alto e janelas voltadas para o interior. A Pinacoteca
do Estado de São Paulo também administra a Pinacoteca
Estação, espaço instalado no antigo edifício do DOPS,
no Bom Retiro, onde mantém exposições temporárias de
arte contemporânea, a Biblioteca Walter Wey e o Centro de
Documentação e Memória da instituição.
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Fotos: Shutterstock
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TEATRO MUNICIPAL

AVENIDA PAULISTA

Sua grandiosidade e sua imponência destacam-se no Centro da cidade. Projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, o teatro abriu
suas portas ao público em 1911 com uma apresentação de O Guarani, de Carlos Gomes, seguida de uma encenação da ópera Hamlet
, de Ambroise Thomas. O prédio foi inspirado na Ópera de Paris e mistura diferentes estilos arquitetônicos. Traços renascentistas
marcam a fachada, com portas e colunas simétricas. No interior, as paredes, os vitrais e as colunas são cobertos por adornos e
obras de arte variadas, mostrando clara influência do Barroco. Símbolo da alta sociedade paulistana, que, na época, prosperava
com a fartura do ciclo do café, o edifício já passou por três grandes reformas e foi palco de eventos importantes, como a Semana de
Arte Moderna, em 1922. Hoje continua recebendo espetáculos e tem capacidade para 900 pessoas.

Em 1891, quando a Avenida Paulista foi inaugurada, São Paulo era uma cidade em plena expansão. Seu projeto nasceu da necessidade de expandir a metrópole além da região central, que já estava plenamente ocupada. A enorme via tem quase três quilômetros extensão e fica em uma das áreas mais altas de São Paulo, passando por bairros como Bela Vista, Paraíso e Jardins. A empreitada para tirar a avenida do papel não foi fácil. O uruguaio Joaquim Eugênio de Lima, engenheiro responsável pelo planejamento
da via, precisou comprar terrenos de famílias como os Pamplona e Paim Vieira para colocar seu plano em ação. Hoje, a Paulista
reúne prédios comerciais, bares, restaurantes, shoppings e espaços culturais, entre eles o MASP, um dos símbolos da cidade. Aos
domingos, as duas pistas são fechadas para os veículos, dando espaço a uma importante área de lazer dedicada aos paulistanos.
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MERCADO MUNICIPAL

Fotos: Shutterstock

Inaugurado em 25 de janeiro de 1933, o edifício
foi construído no estilo neoclássico, com toques
góticos, no Centro da capital. Sua estrutura de
concreto e alvenaria de tijolos segue o modelo
do Mercado Central de Berlim e impressiona pela
beleza dos 55 vitrais. Obra do engenheiro Felisberto
Ranzini, o Mercadão – como é conhecido – foi
projetado para ser um armazém de pólvora e
munições, mas, ao longo dos anos, transformouse em um entreposto comercial onde, até hoje,
vendem-se frutas, verduras, cereais, carnes,
temperos e uma grande variedade de produtos
alimentícios. Outro destaque são os quiosques
de comidas e bebidas que servem iguarias como
famoso sanduíche de mortadela, servido com
generosas fatias do embutido.

LIBERDADE
O bairro abriga uma das maiores comunidades japonesas
fora do Japão. A presença japonesa começou por volta de
1910, quando os primeiros imigrantes chegaram à cidade e
elegeram a região como moradia por causa do baixo valor
dos aluguéis. Ao longo dos anos eles inauguraram bares,
restaurantes e lojas dedicadas aos produtos asiáticos
e atraíram a atenção dos moradores e de visitantes. Na
década de 70, o bairro recebeu decoração no estilo oriental
com a instalação de lanternas no lugar de postes, que se
transformaram em marca do lugar. Hoje, a Liberdade atrai
turistas do mundo todo com sua arquitetura peculiar e sua
ótima gastronomia.
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CATEDRAL DA SÉ
A catedral começou a ser construída em 1913 e suas obras duraram algumas décadas, sendo concluídas apenas em
1954. Por isso o autor do projeto, o arquiteto alemão Maximilian Emil Hehl, não chegou a participar da inauguração
da igreja, considerada o quarto maior templo gótico do mundo. Sua arquitetura impressiona pelas torres
pontiagudas, que atingem 92 metros de altura, pelas estruturas côncavas no teto e pelos belos vitrais. O prédio,
que tem 112 metros de comprimento por 47 metros de largura, foi erguido com mais de 800 toneladas de mármore
e guarda uma capela no andar subterrâneo. O lugar, aberto a visitação, guarda os restos mortais de diversas
personalidades, como o Padre Bartolomeu de Gusmão, que inventou os balões aerostáticos.
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FAROL SANTANDER SP

PARQUE IBIRAPUERA

Terceiro arranha-céu mais alto da cidade, o edifício Altino Arantes serviu como sede do antigo Banco Banespa entre 1947 e
2000, ano em que a instituição foi privatizada e mudou de nome. Seu projeto, idealizado pelo arquiteto Plínio Botelho do
Amaral, foi inspirado no Empire State Building, de Nova York, o que justifica seus números superlativos: são 36 andares e 161
metros de altura. Em 2011, o prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico de São Paulo e, seis anos mais tarde, passou por
uma grande reforma. Foi reaberto em janeiro de 2018, quando passou a abrigar o Farol Santander SP. O espaço possui diversas
atrações culturais em 18 de seus 35 andares, entre elas a exposição Sombras Milenares, em cartaz até o dia 6 de março de 2022.
A mostra reúne obras e instalações da dupla HYBYCOZO, formada pela canadense Serge Beaulieu e pela russa Yelena Filipchuk.

Inaugurado em 1954, o parque é um dos lugares mais visitados pelos paulistanos e por turistas. Além do amplo espaço
para atividades ao ar livre, o lugar reúne diversas obras, como o Monumento às Bandeiras e o icônico Obelisco, e
construções como o Auditório Ibirapuera, a Oca, a Bienal e o Museu de Arte Moderna. É ali que fica também o Museu
de Arte Contemporânea (MAC USP), que ocupa o edifício projetado por Oscar Niemeyer em 1963. O prédio tem sete
andares e abriga mais de 10 mil obras de artistas como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Pablo Picasso. Na cobertura
do prédio o Vista, um dos restaurantes mais concorridos de São Paulo, oferece um ótimo cardápio, além de uma visão
espetacular do parque. Lugar ideal para aproveitar a tarde ou a noite saboreando drinques.
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ESTI LO
DE VIDA

Foto: Marcelo Katsuki

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

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

>voeazul.com.br/clube

60
GASTRONOMIA
As delícias do Reserve Garden, novo point de
João Pessoa, na Paraíba. Além do ótimo cardápio,
a casa tem ambientes para curtir a dois (foto),
com plantas e objetos de arte à venda

64
HOTELARIA

70
BEM-ESTAR

Hotel Fasano Rio de Janeiro
completa 15 anos com
algumas novidades

Atividades para se fazer na
água e manter a forma sem
passar calor no verão

73
BELEZA
As novidades de skincare
para preservar a saúde e a
beleza da pele

GASTRONOMIA

Brownie de chocolate com
gelato de baunilha; abaixo,
salada quente de vegetais
com atum e aioli; à dir.,
mesas na área externa

JARDIM
DAS DELÍCIAS

No restaurante Reserve
Garden, em João Pessoa,
desfruta-se de boa gastronomia
a qualquer hora do dia, em
meio a um cenário inspirador
Fotos: Marcelo Katsuki e Divulgação

por Marcelo Katsuki

O

Chef Diego Calzerra, responsável
pela cozinha do Reserve Garden;
no alto, risoto de damasco com
camarões crocantes e queijo brie
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corredor cercado de vegetação
densa leva a um pátio com mesas distribuídas sob vultosas árvores que propiciam sombra
fresca e relaxante. A brisa é uma
das maiores dádivas de Pessoa. E o jardim, um verdadeiro achado no bairro
Manaira. Foi ali que o empresário paranaense André Nonino decidiu criar
um complexo gastronômico que conta
com restaurante, bar, adega de vinhos,
empório com ingredientes selecionados, plantas e objetos de arte.
No Reserve Garden é possível tomar um caprichado café da manhã aos
domingos, almoçar durante a semana,
curtir o lanche da tarde com tapiocas,
croissants e até hambúrgueres e pizzas.
Inclusive na companhia de seu bichinho
de estimação, pois a casa é pet friendly.
E se durante o dia a rica vegetação proporciona um ambiente relaxante, à noite
uma iluminação especial deixa o espaço
com um clima mágico para o seu jantar.

O restaurante tem cardápio variado,
com receitas clássicas, onde se nota a
preocupação com o uso de bons ingredientes e com a técnica apurada. Quem
comanda as panelas é o jovem e talentoso chef Diego Calzerra, que iniciou sua
carreira no Cozinha Roccia, também na
capital paraibana. Da sua cozinha saem
pratos leves e refrescantes, como a Horta
da Casa, que traz atum selado guarnecido com vegetais chamuscados e aioli.
A frigideira com camarões e polvos ao
azeite e alho com tomate cereja, brócolis
e batatas douradas é outra opção certeira. O Risotto de damasco com camarões
crocantes é finalizado com queijo brie,
sendo um dos favoritos dos clientes. Mas
não deixe de provar o Risotto Parahyba,
um prato que reverencia os ingredientes
locais, como o feijão verde, o queijo de
coalho e a carne de sol, com um resultado surpreendente.
Calzerra também trabalha bem as
proteínas, com destaques como o Steak

au poivre, servido com purê de batatas
defumadas e farofa crocante, e o Magret
all’Arancia que traz o peito de pato com
purê de batata-doce com laranja, molho
de frutas vermelhas e cebolinhas tostadas.
Entre as sobremesas a tradicional
Delícia de Abacaxi aparece modernizada,
com a fruta infusionada em especiarias e
acompanhada de suspiro cítrico, gelato
de limão-siciliano e curd de abacaxi. A
Tarta de Queso, sobremesa espanhola
que é sucesso nesta estação, chega acompanhada de caramelo salgado e telha de
parmesão. Para quem é fã de chocolate,
o brownie é imperdível: traz frutas vermelhas compotadas, gelato de baunilha e
telha de amêndoas com Nutella.
A casa também dispõe de espaços internos, como o amplo salão climatizado, e de ambientes menores, como as
mesas da adega e das salinhas do empório, mais reservadas, mas não menos
aconchegantes.
Ξ RESERVE GARDEN / 83 3506 3134 @reservegarden
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MENU

O DRINQUE PERFEITO
TAMARINDO SOUR
Por Marcelo Emídio, mixologista do

Spicy Fish (RJ)

INGREDIENTES:

Ξ 1 dose de bourbon

Ξ 20 ml licor de laranja
Ξ Pasta de tamarindo a gosto
Ξ Clara de um ovo
Ξ Suco de limão-taiti

TEMPEROS DO VIETNÃ

Banh Bot Loc, do
Bia Hoi, em São Paulo

Carne bovina ou de porco, frutos do mar, jaca, capim-limão, nome ao restaurante e é o sanduíche mais popular no Vietnã.
hortelã, coentro. Estas são algumas das estrelas da culinária viet- Trata-se de uma baguete recheada com ervas frescas, especianamita, que tem influências das gastronomias chinesa, tailandesa rias, picles, patê caseiro, maionese e carne. “O nosso sanduíche
e francesa. Pouco conhecida por aqui, ela vem ganhando cada tem carne suína assada, pepino, cebolinha e picles de nabo e
vez mais adeptos no País com seus temperos e sabores surpreen- cenoura”, diz Yan Dupierre, um dos donos. Já o Same, Same,
dentes em restaurantes como o Bia Hoi, em São Paulo. A casa But Different, com quatro unidades em Brasília e uma em
segue a tradição dos botecos de Hanói, capital do Vietnã, ser- Goiânia, tem como estrela o Pho, caldo vietnamita à base de
vindo pratos e petiscos em ambiente informal. “Busquei pratos vegetais e carnes grelhadas, aromatizado com erva-doce, caneque tivessem a ver com o paladar do brasileiro a fim de manter la, cardamomo e cravo-da-índia. É servido com macarrão de
as receitas originais, sem adaptações. O desafio foi entender o arroz, carne desfiada, broto de feijão, cebola e acompanhado
que agradava ao público”, diz Dani Borges, chef e sócia da casa. de molho hoisin. “É um prato com várias camadas de sabores,
Entre os destaques estão o Banh Bot Loc, um dumpling de ta- desde o caldo do cozimento lento até as ervas superfrescas”, diz
pioca recheado com carne de porco moída e camarão, servido Raquel Usa, sócia do restaurante.
ao molho vietnamita picante e doce e salpicado de cebola crocante, e o Da Nang, cozido de frutos do mar e barriga de porco
Ξ BÁNH MÌ VIETNAM (SP)
com capim-limão. Na sobremesa faz sucesso o Brulêe de Jaca,
@banhmisp
versão criativa para o tradicional doce francês. Instalado em uma
Ξ BIA HOI (SP)
casa antiga no bairro da Bela Vista, também na capital paulisbiahoi.com.br
Nonono
nonono
nonono
ta, o Bánh Mì Vietnam tem receitas clássicas do país asiático,
nonono nononononon
Ξ SAME, SAME, BUT DIFFERENT (BRASÍLIA)
como a salada de manga com camarão seco, amendoim, repolho
ononon ononon
onon
restaurantesamesame.com
roxo, cebola, hortelã, cenoura e manjericão, e o bánh mì, que dá
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PREPARO:
Bata os ingredientes em uma coqueteleira sem
gelo por 15 segundos. Depois adicione gelo e
agite por mais oito segundos. Num copo baixo,
faça uma borda de açúcar com pimenta Sichuan e
decore com uma casca de laranja-baía.

SUSHI GOIANO

GOIÂNIA Chef premiado com uma estrela do Guia Michelin, Jun Sakamoto inaugura o quarto restaurante assinado por ele. A nova casa, que leva o nome do
mestre dos sushis, fica no Flamboyant Shopping. No cardápio, receitas para compartilhar, sushis, sashimis, teishokus e combinados. Entre as opções para dividir
vale a pena experimentar o Ninho de Tempurá de Ovo de Codorna: ovos de codorna empanados, com gema mole e azeite trufado para finalizar. Passando para
os pescados, os clientes podem escolher entre atum, robalo, salmão e linguado.
Outro destaque é Tonkatsu, uma carne de porco frita à milanesa acompanhada de
arroz, missoshiro e mais dois acompanhamentos. Ξ flamboyant.com.br

FERMENTAÇÃO NATURAL

RIO DE JANEIRO O charmoso bairro do Leblon
acaba de ganhar uma nova padaria de fermentação
natural, a Grâu Artesanal. No cardápio, uma
grande variedade de itens, entre eles baguetes,
brioches tradicionais e recheados com azeitona,
queijo com bacon e cúrcuma com avelã. Entre os
doces, destaque para os pães de chocolate com casca
de laranja e limão-siciliano. Há também opções
para o lanche, com sanduíches como o Arpoador,
feito com baguete e queijo minas gratinado, e o
Leblon: ciabatta, queijo emmental, rúcula, tomate,
presunto, azeite e flor de sal. Ξ grauartesanal.com.br

GASTRONOMIA COM VISTA DO MAR

ILHABELA Dica imperdível para quem vai curtir o verão no Litoral Norte paulista.
O Micaela, restaurante de culinária brasileira comandado pelo chef Fábio Vieira,
mudou-se definitivamente para Ilhabela, dentro do hotel butique Ananás. O
espaço charmoso divide-se entre um salão com muita luz natural e um terraço
com uma vista espetacular do mar azul, onde rolam sessões musicais nas
tardes de sábado. Já nas mesas brilha a comida do chef, como coxinhas de siri
com catupiry, pastéis abertos de camarão com linguiça e peixe frito em farinha
panko com açaí. Nos principais, aposte no fideuá de frutos do mar (foto) ou
no clássico picadinho de mignon com mandioquinha chips e farofa caipira.
Ξ @restaurantemicaela
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HOTELARIA

CLÁSSICO
INSTANTÂNEO
O hotel Fasano Rio de Janeiro
comemora seus 15 anos com
algumas novidades, mantendo
o equilíbrio perfeito entre luxo
e modernidade
por Junior Ferraro

A disputada piscina de borda
infinita no rooftop do Fasano;
abaixo, uma das suítes
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D

esde que foi inaugurado, há 15 anos,
o Hotel Fasano Rio de Janeiro
conseguiu duas proezas: tornar-se
instantaneamente uma referência
na hotelaria carioca e criar um novo ponto para selfies – numa cidade já repleta de
cenários incríveis para fotos turísticas. Afinal, quem não quer postar no seu Instagram
aquela fotinho na piscina do Fasano, com os
Dois Irmãos ao fundo e a Praia de Ipanema
aos seus pés?
Segundo hotel do grupo, o Fasano Rio
brilha em um prédio de fachada envidraçada, numa discreta esquina da Vieira Souto, a
poucos metros do Arpoador e a uma caminhada da Praia de Copacabana. O edifício
tem sete andares acima do térreo e um rooftop – onde repousa a piscina cenográfica de
borda infinita com espreguiçadeiras e bar
ao redor, um dos points mais disputados da
Cidade Maravilhosa. A elegância da fachada reflete seu interior. É o primeiro hotel
brasileiro com projeto totalmente desenhado pelo arquiteto francês Philippe Starck,
que manteve a atmosfera da gloriosa era
da bossa nova nas décadas de 50 e 60. Do
lado de fora dos apartamentos, os halls têm
ângulos arrojados, com iluminação sóbria,
vinda do piso, e uma poltrona Up, criada
há mais de 50 anos pelo designer italiano
Gaetano Pesce, apelidada de Mamma Mia.
Os quartos são um luxo à parte. As 89
unidades contam com varanda – boa parte delas com vista da praia de Ipanema. A
cama king-size, coração do aposento, fica

alinhada com o horizonte, coberta com
lençóis com 300 fios e travesseiros de plumas de ganso que nos fazem abstrair das
dores do mundo. Ao redor, o decór apurado
reúne cadeiras desenhadas por Sérgio Rodrigues, poltrona com banqueta Voltaire,
luminárias de ônix e espelhos em forma de
orelha projetados por Philippe Starck – e
inspirados no pintor espanhol Salvador
Dalí. O espaçoso banheiro de mármore
permite tomar banho olhando para o mar –
dependendo da suíte, sob uma forte ducha
ou dentro de uma aconchegante banheira.
No térreo, destaca-se o restaurante Gero,
inaugurado em novembro de 2020, em
substituição ao Fasano al Mare. A mudança
fez bem ao espaço: o ambiente projetado
pelo arquiteto Miguel Pinto Guimarães integra-se com perfeição ao design original
do hotel, tanto no salão com tijolinhos na
parede, pilastras em tom de cobre e mobiliário de madeira, quanto na varanda com
vista da praia. A cozinha impecável fica sob
o comando do chef italiano Luigi Moressa. Seu menu traz clássicos como o stinco
de cordeiro assado ao forno, com batatas e
alcachofrinhas, e o imperdível tiramisú da
casa. Torça para que um dos recentes itens
do menu sazonal de primavera entre de vez
no menu do Gero Rio: o surpreendente
Culurgione, uma massa sem ovos, recheada
com ricota de ovelha com toques de limão
e laranja e molho de tomate San Marzano.
Outra novidade dos 15 anos do Fasano
Rio está no seu spa. Trata-se da terapia Bossa Nova, criada pela massoterapeuta Fabricia Nogueira. O tratamento une elementos
que ativam os sentidos, como a trilha musical, o wrap corporal de lama do Mar Morto, que promove relaxamento muscular e
auxilia na eliminação de toxinas, o banho
de imersão com cromoterapia e ozonioterapia, e os “chocalhos” com cristais Jaspe
Mookaite e Jaspe Vermelho, utilizados na
massagem relaxante ao som de bossa nova.
Depois disso, nada melhor do que tomar
um dry martini perfeito, observando o Rio
de Janeiro a partir de um de seus melhores
pontos: a tal piscina do Fasano.

A varanda do restaurante Gero,
com vista do mar; abaixo, banheira
de ozonioterapia do spa Fasano

Ξ HOTEL FASANO RIO DE JANEIRO / fasano.com.br
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CONCIERGE

TRABALHO COM CONFORTO
MARINGÁ Importante centro de negócios no Paraná, Maringá
acaba de ganhar uma nova opção de hospedagem. O Rio
Hotel by Bourbon Maringá fica próximo do aeroporto, da
rodoviária e dos principais centros de eventos da cidade.
O prédio de 15 andares, que abriga 121 apartamentos foi
construído bem ao lado do Catuaí Shopping e possui uma
entrada exclusiva para o centro comercial. Para os hóspedes
que viajam a negócios, público-alvo do empreendimento, os
apartamentos são equipados com bancada de trabalho e uma
potente rede de Wi-Fi. Como nem tudo é trabalho, as suítes
mais espaçosas possuem banheiras de hidromassagem. O hotel
tem ainda uma ampla sala de eventos, com 165m², além de
piscina e academia. Ξ bourbon.com.br

SEM CORRERIA

Fotos: Divulgação

O espaçoso quarto do
Promenade Bonito; abaixo, a
piscina e a entrada do hotel

FORTIM Construído em uma área de
50 mil m², de frente para o mar e próximo ao Rio Jaguaribe, o Jaguarindia
Village abre suas portas em Fortim, no
Ceará. O novo empreendimento resgata o conceito de slow travel, com experiências que integram corpo, mente e natureza. São 30 acomodações, entre apartamentos
e bangalôs, que podem chegar a até 130 m², ideais para quem viaja
com a família. A piscina tem borda infinita em todos os lados o
que dá a sensação de uma passarela em direção ao oceano. O hotel conta ainda com spa, academia e um centro de kitesurfe, onde
o hóspedes podem treinar ou aprender o esporte. Bateu fome? O
restaurante JAG serve um menu franco-brasileiro elaborado pelos
chefs Emmanuel Ruz e Marcel Coura.

NATUREZA COM CHARME

BONITO Há pouco mais de 20 anos, Bonito, no Mato Grosso do Sul, entrou no radar dos fãs de ecoturismo graças às
suas belas paisagens naturais e seus rios de águas cristalinas.
O lugar cresceu, modernizou-se, mas ainda devia aos seus
visitantes opções de hospedagem mais confortáveis. Para
preencher essa lacuna, o grupo Promenade abriu as portas
do Promenade Bonito All Suites, localizado no bairro Vila
Jaraguá, a poucos metros do Centro cidade, onde ficam os
principais bares, lojas e restaurantes. Inspirado nos hotéis
on road norte-americanos, o empreendimento distribui suas
78 suítes em longos corredores que ficam de frente para o
estacionamento e para a piscina. Os quartos são espaçosos,
com 30 metros quadrados, e bastante funcionais, com cozinha, mesa de jantar, tanque e varal, já que boa parte das
atividades desse destino é na água. Além de uma cama de
casal, cada quarto tem uma bicama para acomodar os que
viajam em família ou em grupo. Para quem não quiser cozinhar, o restaurante tem um cardápio variado assinado pelo
chef Sidnei Streichan, com boas opções de carnes, peixes e
até lanches. No café da manhã, as estrelas são as chipas, iguarias paraguaias que são uma espécie de primas do nosso pão
de queijo. Chegam quentinhas à mesa e são irresistíveis. A
sala de massoterapia oferece vários tipos de massagens e tratamentos, entre eles o Cone Chinês, terapia que utiliza cera
de abelha para desobstruir ouvidos e vias respiratórias. Tudo
para que, depois das trilhas e dos mergulhos, os hóspedes
possam relaxar com total conforto e infraestrutura.
Ξ bonitoallsuites.com.br
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Ξ jaguarindiavillage.com

PERTO DO AEROPORTO
GUARULHOS Um dos principais grupos hoteleiros da América do Sul, o Atlantica Hospitality
International inaugurou o Comfort Hotel Guarulhos. A localização é estratégica para atender
o público que chega ao Aeroporto Internacional
de Guarulhos, além de hóspedes do segmento empresarial, como o de eventos, e equipes esportivas.
O hotel oferece ainda centro fitness com esteiras,
bicicletas ergométricas, estação de musculação,
elíptico transport, spa com jacuzzi, ducha circular e serviços de massagem. O restaurante, com
capacidade para 180 pessoas, serve almoço e jantar, além do café da manhã, incluso nas diárias.
Ξ reserveatlantica.com.br
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Diversão em todas as telas.

A gente se diverte junto.

NESTAS FÉRIAS,
SEU DESTINO
TEM DIVERSÃO
GARANTIDA.

A gente se diverte junto.

Aqui na SKY, você pode assistir
a lançamentos de filmes,
séries do momento, reality shows,
esportes nacionais e internacionais e
a desenhos em qualquer lugar do Brasil.
É entretenimento que não acaba mais!
Seja em casa, no avião, no celular
ou em qualquer tela. Aonde quer
que você vá, a SKY vai com você.

Baixe o app

Escaneie o
QR Code e
saiba mais.

Vem pra SKY

assine.sky.com.br

BEM-ESTAR

de idade e que hoje coordena uma escola de kitesurfe em Fortim, Ceará, fala que esse pedaço ainda desconhecido de praias
paradisíacas é um dos melhores locais do mundo para atividades que envolvem vento e mar por possuir praias rasas, de águas
mornas, com muito vento e abundância de sol o ano todo. “O
kitesurfe e o wing foil estão crescendo em popularidade pois,
fora o trabalho corporal, são atividades extremamente relaxantes. São feitas em total sinergia com a natureza, em um clima
calmo, com barulho apenas dos ventos e das ondas. Meus alunos sempre comentam que, enquanto estão na aula, esquecem
todos os problemas do mundo exterior, o que é incrível para a
saúde mental”, comenta.
Mas será que o kitesurfe é uma atividade para iniciantes e pessoas mais sedentárias? “Para quem não tem experiência, fazemos
uma primeira aula de descoberta, ensinando os sistemas de segurança e a brincar com a vela fora da água. A prancha aparece
na segunda ou na terceira aula. Depois de seis horas de prática,
na quarta aula, é possível começar a praticar de fato,” diz David.

na eliminação de líquidos exncorporar atividades físiO verão é a temporada perfeita para
cedentes e toxinas acumuladas
cas ao cotidiano é muito
atividades físicas na água. Conheça
pela alimentação rica em gormais do que ferramenta
as diversas modalidades e escolha a
para atingir um corpo
duras e sódio.
que mais combina com você
bonito - e muitos são os que já
têm essa percepção. 51% dos
Para quem quer uma queipor Paula Roschel
brasileiros consideram a conema mais acentuada de calorias,
também existe a modalidade
xão consigo um benefício priaquática deep running. Feita em piscina, é uma espécie de
mordial na hora de fazer exercícios, segundo a pesquisa naciocorrida sem sair do lugar, com o auxílio de um cinto de flutunal da plataforma de treinos on-line Queima Diária, realizada
pela consultoria Bistrô em parceria com o Instituto Hibou.
ação. Enquanto meia hora de natação proporciona a queima
No mesmo estudo, 43% dos entrevistados afirmam que
média de 250 calorias, 30 minutos de deep running equivao exercício precisa ser uma fonte de prazer, jamais um peso
lem a 400 calorias.
ou algo obrigatório. As modalidades na água entram, então,
como tais molas propulsoras de bem-estar e diversão – prinNAS ONDAS
Entre as atividades que estão cada dia mais na moda no
cipalmente durante os meses mais quentes do ano.
litoral brasileiro, podemos citar o kitesurfe e o wing foil.
O primeiro é feito com a ajuda de uma pequena prancha
MAIS POPULARES
e uma pipa amarrada na cintura, para o deslizar sobre as
O nado, a hidroginástica e o surfe são algumas das práticas
águas. Já o wing foil é uma prancha com um papagaio sem
já bem estabelecidas e reconhecidas no Brasil. Elas fazem bem
amarração, também para deslizar e fazer manobras no mar.
para o corpo e para a mente ao trabalhar o indivíduo como
Este último é considerado mais difícil para iniciantes do que
um todo, tanto no fortalecimento muscular quanto na parte
o kite. Entre ótimos pontos para praticar as modalidades
aeróbica e respiratória, bem como na coordenação motora.
podemos citar Ilhabela (SP), São Miguel do Gostoso (RN),
Por manter o praticante na água por mais de 30 minutos, em
Florianópolis (SC) e toda a costa cearense.
média, também funcionam como uma espécie de drenagem
David Bernard, francês que começou a velejar aos 10 anos
linfática natural, já que a pressão da água sobre o corpo ajuda
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Já para os praticantes que preferem navegar com maior estabilidade, o remo e a canoagem estão se tornando bastante
populares, principalmente para quem quer se afastar do estresse
e da ansiedade: “A atividade física na água é capaz de promover um ‘saneamento mental’. No meu caso, que sou atleta de
alto rendimento de paracanoagem, o esporte na água me traz
a sensação de liberdade, pois, independentemente da limitação
física nas pernas, de certa forma tenho as mesmas condições de
outro remador sem nenhuma limitação motora. Além desses
benefícios, a atividade na água consegue proporcionar saúde
física, gerando um gasto calórico elevado, por ser um exercício aeróbico”, diz Glenndel Moreira, atleta de paracanoagem e
primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem.

Kitesurfe, atividade aquática
que traz relaxamento e
muito trabalho corporal

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Fotos: Shutterstock e Divulgação

I

MERGULHE
DE CABEÇA

DESLIZANDO

Os esportes que são feitos na água trabalham toda a parte
cardiorrespiratória e são indicados desde a infância até a terceira idade. “São práticas muito recomendadas para quem tem
bronquite, asma e outros problemas respiratórios”, comenta
Marina Berti, fisioterapeuta dermatofuncional. “A atividade
física na água, como qualquer outro esporte, libera endorfina, então também é capaz de induzir um bem-estar mental
importante. A pessoa costuma se sentir mais animada após a
atividade. A parte de musculatura também é trabalhada, então
podemos citar tais tipos de atividades como sendo completas.
Outro benefício importante é o menor impacto de diversas
modalidades aquáticas, se comparadas com esportes fora da
água. Porém, é essencial, antes de iniciar qualquer atividade,
passar por uma avaliação médica, com um profissional habilitado”, finaliza Marina Berti.

COUSCOUS DE
AMARANTO
A receita que leva superalimentos, como amaranto e
amêndoas, foi cedida pela equipe do Kurotel - Centro
Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar. O amaranto é
um aliado da manutenção da pressão arterial e do ganho de massa muscular. Já a amêndoa contribui para a
saúde óssea e o controle do açúcar no sangue.
Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de amaranto em grãos cru
• 2 xícaras (chá) de caldo de legumes caseiro
• 1 colher (café) de sal não refinado
• 1 colher (café) de pimenta-do-reino branca
• 1 colher (sopa) de hortelã fresca
• 2 colheres (sopa) de amêndoas laminadas torradas
• 2 colheres (sopa) de damascos picado em tiras
Modo de preparo:
Em uma panela, acrescente o amaranto, o sal e a pimenta. Adicione metade da medida de caldo e tampe a
panela. Deixe cozinhar até secar o líquido.
Em seguida acrescente o restante do caldo. Deixe cozinhar até o amaranto ficar al dente.
Desligue o fogo, acrescente as amêndoas, o damasco,
a hortelã picada, misture bem e sirva.
Rendimento: 4 porções
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BELEZA
1

APP DA BELEZA
A união da tecnologia com o mercado de beleza resultou no Be
Beleza Tech, um aplicativo moderno que ensina maquiagem por
meio de realidade aumentada e de minitutoriais com experts da
área. “Queria ganhar uma plataforma para conversar sobre beleza,
sem perder a personalização”, explica Carolina Habeyche, criadora
do app ao lado de Fernando Domingues. O usuário escolhe o look
que quer aprender e tira uma selfie. Seu rosto aparece na tela
com as marcações animadas como em um filtro de rede social,
mas personalizado: os efeitos mostram onde e como aplicar cada
produto, enquanto a expert demonstra em vídeo a aplicação.
Há diversos tutoriais: delineado invertido, pele perfeita, blush,
sobrancelha, iluminador, rotina de barba (primeira parceria
masculina) e olho esfumado. O app é gratuito e está disponível
em todas as plataformas. Ξ boticario.com.br

2

AS NOVIDADES DO MERCADO DE BELEZA TÊM TUDO PARA FAZER
VOCÊ CUIDAR DA PELE E INCLUIR EM SUA ROTINA DE SKINCARE.
CONFIRA ALGUNS DOS MELHORES LANÇAMENTOS

por Anna Paula Ali

A Jeunesse, focada em produtos para o rejuvenescimento, amplia a linha NuBod com NuBod Be Bronze. O
suplemento líquido ajuda a conquistar um bronzeado
saudável e radiante com um blend de quatro nutrientes.
O cobre contribui para a pigmentação da pele, ajuda na
síntese de melanina e na proteção dos danos causados
por radicais livres, enquanto a vitamina A auxilia na manutenção da pele. Completando a combinação, luteína
e zeaxantina são antioxidantes que ajudam a proteger
contra os danos causados pela radiação UV e luz visível
– a segunda ainda melhora a hidratação da pele. O
produto vem em forma de um splash refrescante, com
sabor de laranja e pêssego, solúvel em água. Ξ jeunesse-

6

LUXO TERAPÊUTICO

9

10

Fotos: Divulgação

Ξ anantara.com/pt/kihavah-maldives

8

Preços pesquisados em dezembro de 2021

Fotos: Divulgação

Melhorar o bem-estar físico e emocional é o foco
do Anantara Spa do Kihavah, resort de luxo nas
Maldivas, que acaba de lançar os espaços Studio
Révérence e Subtle Energies. O primeiro oferece
tratamentos de quiropodia francesa na beleza das
mãos, pés e unhas, com produtos feitos de extratos
ativos de plantas, botânicos e óleos essenciais. Já o
segundo une Ayurveda e Aromaterapia, aplicadas
nas áreas essenciais de energia vital do corpo, para
fortalecer e energizar os músculos. Essas técnicas
ajudam a aliviar o estresse, oferecendo experiências
sensoriais e holísticas com foco no bem-estar físico,
mental e emocional. Sem contar o cenário natural do
destino, que, por si só, já é inesquecível.

5

7

1. Gel-creme Complex antissinais, 30 g, Età Cosmetics – R$ 160 – etacosmetics.com.br
2. Revitalizante máscara facial com cobre peel-off, Renew – R$ 48,90 – avon.com.br/renew
3. Gel 7% AHA Ácido Mandélico + Alfa-arbutin, 30 g, Creamy – R$ 56,70 – creamy.com.br
4. Bruma hidratante, que hidrata e tonifica a pele, 20 ml, CARE – R$ 98 – carenb.com
5. Gel de limpeza com PreBio e Esqualano, 150 ml, Biossance – R$ 189 – biossance.com.br
6. Effaclar sérum ultraconcentrado, 30 ml, La Roche-Posay – R$ 119,90 – laroche-posay.com.br
7. Creme firmador lifting cream, 200 ml, Nubod – R$ 167,99 – jeunessebrasiloficial.com.br
8. Sérum facial Advanced Génifique, 75 ml, Lancôme – R$ 679,20 – lancome.com.br
9. Loção hidratante corporal Nativa SPA Acquagel, 250 g, O Boticário – R$ 61,90 – boticário.com.br
10. Solução Vitamina C, 30 ml, Simple Organic – R$ 135 – simpleorganic.com.br

brasiloficial.com.br
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PELE EM DIA

BRONZEADO SAUDÁVEL
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2

MODA

VITRINE

4

2

3
3

1

1

NOVIDADES ANIMAIS!

QUEM TEM BICHO DE ESTIMAÇÃO EM CASA SABE: OS ACESSÓRIOS PARA
OS PETS ROUBAM A CENA EM QUALQUER AMBIENTE. ESCOLHEMOS ITENS
QUE DIVERTEM OS ANIMAIS E AINDA TÊM MUITO ESTILO!

por Anna Paula Ali

5
4

A COR DO ANO

6

7

SEGUNDO A PANTONE, A COR QUE REPRESENTARÁ 2022
SERÁ O VERY PERI, UMA LEVE MISTURA DOS TONS
VIOLETA E AZUL. SELECIONAMOS ALGUMAS PEÇAS PARA
VOCÊ CRIAR SEUS LOOKS NA TEMPORADA

5

por Anna Paula Ali

6
7

1. Colete cropped de tricô estampado floral, C&A – R$ 129,99 – cea.com.br
2. Body sem bojo de renda peaceful, LIEBE – a partir de R$ 145 – liebelingerie.com.br
3. Vestido longo com babados de laise, Renner – R$ 279,90 – lojasrenner.com.br
4. Gargantilha folheada a ouro com cristal retangular, Rommanel – R$ 295 –
rommanel.com.br
5. Pulseira Jolie roxa, Monte Carlo – R$ 290 – montecarlo.com.br
6. Bolsa Hobo Barbicacho, Mr. Cat – R$ 459,90 – mrcat.com.br
7. Saia mídi plissada de crepe com cós elástico, plus size, Ashua Curve – R$ 179,90 –
lojasrenner.com.br/ashua
8. Saia Gita, Cris Barros – R$ 2.488 – crisbarros.com.br
9. Tênis SK8-Hi roxo, Vans – R$ 329,99 – vans.com.br
10. Mule Basic salto médio, Shoestock – R$ 169 – shoestock.com.br

9
8

Preços pesquisados em dezembro de 2021

9

1. Comedouro DogLee com balança de precisão e tigela removível, Basic+ – R$ 119,99 – americanas.com.br
2. Casa para pet Nordic Cat Natural, Westwing – R$ 1.299 – now.westwing.com.br
3. Bandana para pet John John Buddy, John John – R$ 98 – johnjohndenim.com.br
4. Xampu pet suave para filhotes, 500ml, Granado – R$ 38 – granado.com.br
5. Coleira para gatos Pop colorida, Westwing – R$ 42,90 – now.westwing.com.br
6. Mochila pet passeio espacial, rosa, PetJR – R$ 229 – petjr.com.br
7. Postinho sanitário Pipi, Park Chalesco – R$ 13 – cobasi.com.br
8. Roupa de pelúcia para pet, poá preto, tamanho M, Westwing – R$ 145,90 – now.westwing.com.br
9. Arranhador para gatos Meemo com quatro andares, Cat Play – R$ 229,99 – submarino.com.br
10. Mochila para transporte de gatos Meemo, Backpet – R$ 171,99 – americanas.com.br
Preços pesquisados em dezembro de 2021

10
10

Fotos: Divulgação
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EXECUTIVA

>tudoazul.voeazul.com.br

Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.

É só fazer o seu cadastro para começar a aproveitar. Além de
resgatar passagens nacionais e internacionais, você pode garantir
milhares de produtos e participar de promoções exclusivas.
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TIRE SUA VIDA
DO PILOTO
AUTOMÁTICO
E COLOQUE NO
MODO AVIÃO.

O projeto Fotografia Solidária, do administrador Pedro
Pereira, vende imagens feitas em suas viagens para
ajudar o Instituto Rizomas, que trabalha pela educação
de crianças e adolescentes em São Paulo
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Marcelo Pimentel, CEO das
Lojas Marisa, fala sobre os
desafios do mercado

O sucesso dos sorvetes Jundiá,
marca criada há 45 anos em
São Paulo

A importância de manter
clientes felizes e satisfeitos
para o seu negócio

ENTREVISTA
Marcelo Pimentel,
presidente da Marisa

CADA VEZ MAIS,
PARA TODAS AS MULHERES
Presidente da Marisa, Marcelo Pimentel detalha
a reformulação da empresa e a atuação em causas
como câncer de mama, violência contra a mulher
e empreendedorismo feminino
Por Felipe Seffrin

P

oucas empresas brasileiras têm um slogan
tão marcante quanto a Marisa. E, no caso
da empresa de moda feminina fundada em
1948, “de mulher para mulher” vai muito
além de roupas, acessórios e lingeries. Depois de
uma profunda reformulação entre 2017 e 2019,
é uma empresa com os pés no digital, com 70%
de colaboradoras mulheres (incluindo posições de
liderança) e que assumiu para si bandeiras como
câncer de mama, combate à violência contra a
mulher e empreendedorismo feminino. “A nossa
missão é promover a autoestima da mulher em diversas formas, seja por meio de nossos produtos ou
experiências, seja atuando de fato pela causa feminina”, diz Marcelo Pimentel, presidente da Marisa.
Essa transformação digital — e social — não
foi interrompida pela pandemia. Pelo contrário.
Quando as lojas fecharam as portas e diversas
empresas migraram às pressas para o e-commerce
e para plataformas digitais, a Marisa já estava lá.
Com a atual retomada do varejo, a empresa começa a colher os frutos da reestruturação das lojas físicas, dos produtos, do digital e até do seu logo, que
foi modernizado. Depois de seis anos de queda nas
vendas, em 2019 a Marisa voltou a crescer. No último trimestre de 2021, registrou lucro líquido de
R$ 44,4 milhões. Nesse período, as vendas no digital cresceram 96% em relação ao mesmo trimestre em 2019, sinal de que a Marisa se reencontrou.
E esse é só o começo. “Vejo a Marisa retomando
o seu espaço de conexão com a mulher brasileira,
com voz ativa em temas como violência, saúde,
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bem-estar e empreendedorismo. Uma empresa
cada vez mais digitalizada, no modelo de compra e de trabalho”, projeta Pimentel. “A Marisa
me ensinou que uma empresa pode ir muito além
de comprar e vender produtos. Ela pode ter alma,
pode ter uma participação de verdade na sociedade brasileira.” De mulher para mulher, cada vez
mais digital, moderna e engajada.
A Marisa passou por uma reformulação entre
2017 e 2019, pouco antes da pandemia. Como
a empresa se encontra hoje, nessa retomada?
O momento atual é muito positivo. Mesmo com
as lojas fechadas na pandemia, fizemos muitos
investimentos, principalmente em tecnologia. E,
com a reabertura das lojas, estamos vivendo um
momento bastante especial. Celebramos 12 milhões de downloads do nosso app, lançamos uma
área chamada “Universo M”, com conteúdo para
a mulher, em que falamos de beleza, bem-estar,
moda. Também lançamos o MBank, com a ambição de ser o banco da mulher no Brasil. Então
a retomada tem sido gradual e se mantém muito
forte no digital: tivemos um crescimento de 96%
no digital no último trimestre, comparado a 2019.
Você chegou à Marisa em 2017, depois de posições importantes no Walmart e nas Drogarias Pacheco. Como foi essa transição?
Eu brinco que costumava vender arroz e feijão,
passei um tempo vendendo Rivotril e agora vendo lingerie (risos). Mas, no final, é sobre pessoas.
AZUL
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Você muda o produto, mas o fundamental é buscar entender seu cliente
final e oferecer aquilo que ele quer, seja
alimentos, medicamentos ou moda.

uma tomada de capital no mercado, captamos R$ 550 milhões em 2019, em um
processo muito bem-sucedido, mas que
demandou muito trabalho. E em 2020
tivemos que lidar com a pandemia.

Como foi esse processo de reformulação?
A gente passou 2018 “debaixo do radar”, buscando melhorias nos produtos,
trabalhando gramaturas de tecido, acabamentos, caimentos. Também fizemos
uma “relayoutização” das lojas, melhorando a experiência de compra. Em
2019 modernizamos o logo da Marisa e
nos reposicionamos, trazendo a empresa
de volta para onde ela sempre foi muito
forte, que é oferecer moda, tendência e
qualidade com preço acessível. E, depois
de seis anos de queda, tivemos quatro
trimestres consecutivos de crescimento
nas vendas e aumento de rentabilidade
no último trimestre de 2019.
Mas daí chegou 2020. Como lidaram
com os impactos da pandemia?
Nós definimos quatro pilares. Primeiro,
cuidar das pessoas. Muito rapidamente
colocamos nossos escritórios em home
office, num trabalho fantástico do time
de tecnologia e de RH. A segunda prioridade foi cuidar da saúde financeira da
empresa, ser extremamente prudente
nos gastos. O terceiro pilar foi entender
como vender com as lojas fechadas, e aí
tivemos um foco muito grande dos times de marketing, tecnologia e operações. E, por último, criamos um comitê
da retomada, preparando o terreno para
quando as coisas voltarem ao normal.
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Interior da loja na Avenida
Paulista; ao lado, a fachada de
uma unidade em Campinas (SP)

Vocês já conseguem medir o retorno
desses investimentos?
Com certeza. A vantagem é que não
houve aquela correria para tentar achar
tecnologia, nós já tínhamos. Para você
ter uma ideia, em 2017 o digital participava com 2% na venda total da empresa.
Em 2019, subiu para 6,9%. E este ano vai
participar com 14%. A nossa ambição é
que até 2025 o digital participe com 25%
do total das vendas da empresa. Deixamos de olhar para nossa cliente como
uma cliente física. Ela é uma cliente
multicanal. O importante é que ela acesse a Marisa no momento que quiser, na
loja ou nas nossas plataformas digitais.
Como tem sido para você estar à
frente dessas transformações?
É um privilégio. A gente fez uma revisão
da cultura Marisa, decidimos quais causas apoiaríamos, qual é o sentido de vida
da empresa. Costumo falar que ainda
estou esperando um ano “normal” aqui
na empresa porque, desde que assumi a
presidência, tem sido uma jornada. Nós
começamos a preparar a companhia para

LINHA DO TEMPO

Fotos: Divulgação

Como era a Marisa que você encontrou lá em 2017?
Era um momento bastante desafiador, de
mais ou menos seis anos com retração de
vendas. A empresa estava reconstruindo
seu time, olhando para a frente, criando
uma plataforma digital mais robusta, investindo muito em pesquisa para entender quem é essa mulher, seu públicoalvo que, no nosso caso, é essa mulher
trabalhadora, da classe C, que gosta de
moda, mas tem uma renda limitada.

Qual é a missão da Marisa?
A nossa missão é fortalecer a autoestima
da mulher brasileira. E a gente vive isso
internamente: mais de 70% das nossas
colaboradoras são mulheres, 50% do
nosso conselho de administração são
mulheres. E temos três bandeiras muito importantes. Uma é a parceria com o
Instituto Protea de luta contra o câncer
de mama. Outra bandeira é o combate
à violência contra a mulher, com parcerias com o Instituto Maria da Penha e
com a Prefeitura de São Paulo, em que
oferecemos trabalho para mulheres em
situação de violência. Temos um canal
de acolhimento em que essas mulheres
são atendidas e recebem suporte. É realmente sair da retórica e entrar na prática.

73

anos de existência
1948
A empresa abre sua
primeira loja
1952
Expansão no território
nacional
1991
Nasce o slogan
“De mulher para mulher”
1999
Modernização do logo
2020
Lançamento do app

344
lojas

8.697
colaboradores

70%

colaboradores são mulheres

12 milhões

de downloads do app Marisa

A terceira bandeira é a do empreendedorismo, certo?
Exatamente. Este ano lançamos a bandeira do empreendedorismo feminino,
para ajudar a mulher brasileira a galgar lugares cada vez mais altos, com
suporte técnico, mentoria e apoio financeiro para as mulheres alavancarem
sua startup, seu projeto, sua ideia. Nós
trabalhamos para promover a autoestima da mulher em diversas formas, seja
por meio de nossos produtos ou experiências, seja atuando de verdade pela
causa feminina.
Como vocês ouvem as consumidoras
para entender do que elas precisam?
Essa é uma parte fundamental na nossa
empresa. Todo projeto começa ouvindo
a mulher. E não é simplesmente o escritório em São Paulo ouvir a mulher de
São Paulo. É pegar o avião e entender
que a Marisa tem lojas em todos os estados e a necessidade de cada uma dessas
mulheres não é necessariamente a mesma. Estar próximo de todas essas mulheres é muito importante. Eu mesmo vou

muito às lojas. A minha natureza e background sempre foi em operações. Então
eu amo poder conversar com as clientes.
A Marisa já celebrou 73 anos de existência. O que você projeta para a Marisa do futuro?
Ela vai ser uma Marisa que retomou
o seu espaço de conexão com a mulher brasileira, com voz ativa em temas
como violência, saúde, bem-estar e empreendedorismo. Vai ser uma empresa
cada vez mais digitalizada, no modelo
de compra e de trabalho. Uma empresa
que vai consolidar seu papel de marca
feminina no Brasil, principalmente no
setor de lingerie, em que somos referência no mercado físico e queremos
assumir a liderança no mercado digital.
Também vamos ter cada vez mais um
viés de multicanalidade, com produtos
e serviços com o propósito de melhorar
a autoestima da mulher. E, por fim, uma
empresa fantástica para trabalhar, onde
nossos colaboradores participem não
simplesmente de um trabalho, mas de
uma grande causa.
AZUL
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Produção de sorvetes
na fábrica da Jundiá
em Itupeva

O sorvete Max, um dos mais
populares da marca; acima,
produção de picolés; ao lado, César
Bergamini, CEO da companhia

SABOR ARTESANAL,
RITMO INDUSTRIAL

Q

uem vê o sucesso dos sorvetes Jundiá não imagina que
a empresa, uma das principais do ramo de sorvetes no
Brasil, nasceu praticamente num fundo de quintal. Em
1977, o empresário Valdomiro Bergamini queria investir
em um pequeno negócio para manter a família. Comprou uma
sorveteria em Jundiaí, no interior de São Paulo, e, ao lado da
esposa, passou a produzir sorvetes artesanais na parte de trás da
loja. O nome já tinha sido escolhido pelo antigo dono: Jundiá,
que, em tupi-guarani, significa peixe. A distribuição era feita
em caixas térmicas, no porta-malas de seu carro. Apesar da
qualidade do produto e do sucesso boca a boca, Valdomiro
manteve esse modelo de negócio por 25 anos, quando resolveu
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que era hora de crescer. Com a ajuda dos filhos, César e
Sérgio, colocou em prática um plano de expansão. Deixaram
o quartinho onde faziam os picolés, alugaram o espaço de uma
antiga fábrica de refrigerantes em Itupeva, cidade vizinha, e
multiplicaram por dez a produção.
Deu certo. De lá para cá, a Jundiá tornou-se a maior empresa
de sorvetes de São Paulo e a terceira do Brasil, atrás apenas
da Kibon e da Nestlé. O pequeno negócio ganhou corpo e
transformou-se em uma holding, em 2015, a BRGMN, e criou
duas marcas, a Fuzzy Açaí e a Jundiá Foods. O grupo firmou
ainda uma parceria com a argentina Freddo e tornou-se um
dos maiores do ramo de produtos congelados e refrigerados

Fotos: Divulgação

Em 45 anos, a Jundiá transformou-se na terceira maior empresa de sorvetes do País sem
deixar de lado sua essência: produtos de qualidade e preços amigáveis por Bruno Segadilha
do País. “Em determinado momento, percebemos que éramos
muito mais do que uma fábrica de sorvetes. Tínhamos toda uma
logística montada e capacidade para diversificar os negócios.
Com a Jundiá Foods passamos a fornecer produtos como pão,
carnes, queijo e molhos para lanchonetes e restaurantes, por
exemplo ”, diz César Bergamini, CEO da companhia.
César lembra que o grande desafio era conquistar um
mercado dominado por gigantes. A solução foi apostar
em bons serviços e fazer com que seu produto chegasse ao
maior número de pontos de venda, investindo em uma forte
distribuição no interior de São Paulo, onde a empresa começou.
Outro segredo foi seguir à risca a receita original criada por

seus pais e garantir ao consumidor final preços menos salgados.
Ao longo dos anos, a Jundiá nunca abriu mão da fórmula que
fazia sucesso entre os moradores de seu bairro, o que garantiu o
sabor artesanal dos sorvetes. “Colocamos fruta de verdade, seja
em pedaços ou em polpa. Nunca diminuímos a quantidade de
leite e usamos o mínimo de ingredientes artificiais. O público
percebe esses detalhes, sabe que nosso produto é sempre
cremoso e que cobramos preços mais justos”, diz.
Entender o gosto e o comportamento do consumidor
brasileiro também foi importante para o sucesso da Jundiá. Ao
longo dos anos César percebeu que os clientes daqui procuram
produtos mais elaborados, querem algo que vá além dos
sabores tradicionais. “Ao longo do tempo, o brasileiro foi se
tornando mais exigente. Ele não quer um simples sorvete, mas
um que venha com cobertura, uma coisa mais incrementada”,
diz. Foi a partir dessa observação que a marca lançou, há dez
anos, sua linha de maior sucesso, os Trufadinhos, que lembram
sundaes com caldas de sabores como chocolate, morango e
caramelo. “Oferecemos produtos para todos os gostos, porque
acreditamos que sorvete é um alimento democrático”, diz.
Outra característica nossa é o hábito de não consumirmos
AZUL
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800

é o número de
funcionários da empresa,
entre os que trabalham
na sede, em São Paulo,
e nas duas fábricas no
interior paulista: uma
em Itupeva e outra em
São Roque da Chave

120

Produção do sorvete
Trufadinho; ao lado, fábrica em
Itupeva; abaixo, o açaí Fuzzy

toneladas de sorvetes
por dia é a capacidade
máxima de produção
da Jundiá

30 mil

Fotos: Divulgação

é a quantidade de
pontos de venda da
companhia entre lojas
próprias, mercados e
padarias espalhados
em São Paulo, Minas
Gerais, Bahia, Paraná,
Rio de Janeiro e Mato
Grosso do Sul

sorvetes no inverno, época em que as vendas chegam a cair
até 60%. “É uma mentalidade que queremos mudar. As pessoas
aqui não enxergam o sorvete como um alimento nutritivo, mas
como algo para consumir apenas no verão, no calor”, conta.
Para mostrar todos esses itens aos clientes, este ano a empresa
passou a investir em lojas próprias. Já são sete endereços em
São Paulo, entre eles o da Rua Oscar Freire, nos Jardins. Na
loja conceito, o público pode conhecer os cerca de 120 itens
da Jundiá e da Jundiá Foods, como picolés, potes de sorvete
em todos os sabores, além de hambúrgueres, queijos, molhos
e temperos. “Nas padarias, por exemplo, o consumidor não
encontra nem metade disso. Então as lojas são uma forma de
apresentar nosso portfólio”, diz.
Os planos de crescimento continuam. No ano que vem a
companhia pretende aumentar sua participação em São Paulo
e em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul e Paraná. “O Brasil tem um mercado consumidor
enorme, cheio de possibilidades. Ainda há muita coisa a fazer
por aqui”, diz César, mostrando que os dias de fundo de quintal
ficaram definitivamente para trás.
jundia.com.br
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COMO ABRAÇAR O
SEU CLIENTE

CLIQUES SOLIDÁRIOS
Com a ajuda de doações e projetos como o Fotografia Solidária, o Instituto
Rizomas trabalha para garantir educação de qualidade para crianças e
adolescentes do distrito do Capão Redondo (SP) por Giovanna Forcioni

Em Cliente Feliz dá Lucro, a cofundadora do ReclameAQUI
ajuda a elevar a performance do seu negócio
4. Criar a ação “Dia do Atendimento”, na qual os líderes da empresa – incluindo o CEO – passam uma ou duas
horas atendendo os clientes.
5. Estabelecer ações de reconhecimento de colaboradores ou equipes que
demonstram boas iniciativas em prol do
encantamento e da satisfação do cliente.
É importante que essas ações de reconhecimento sejam públicas, para reforçar que devem ser reproduzidas.
6. Estimular a criação de um grupo
que se dedique a elaborar e executar
ações e atividades rotineiras para fixar
cada vez mais o novo posicionamento
por toda a companhia, assumindo o papel de Comitê de Clientes.
7. Medir e coletar feedbacks dos clientes para entender o que a empresa pode
melhorar pela ótica do cliente.
A obra ainda vem com prefácio da
empresária Luiza Helena Trajano, fundadora da Magalu, um dos maiores
market places do Brasil.
CLIENTE FELIZ
DÁ LUCRO
Buzz Editora
160 págs.
R$ 29,99

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
Dividir o Bolo
Vivemos em um mundo onde
empreendedores e participantes de startups tiram vantagem com mais frequência do
que ouvimos. Uma má divisão
das cotas é a regra, e não
a exceção. Neste livro, Mike
Moyer traz um passo a passo
de como dividir as participações de startups de maneira
perfeitamente justa.

Fotos do projeto Fotografia Solidária, de Pedro Moreira, em prol do Instituto Rizomas

F

De um Gole Só: A História da
Ambev e a Criação da Maior
Cervejaria do Mundo
Ao longo de três anos, a
jornalista Ariane Abdallah
fez cerca de 170 entrevistas
e conquistou acesso inédito
aos principais executivos da
Ambev. O resultado é um livro
completo e independente
sobre a empresa brasileira
que virou referência mundial
em gestão e em formação de
pessoas.
Crianças Sem Limites: Educação Empreendedora na Primeira Infância
A autora Isabela Minatel é
especialista em psicopedagogia. Nesta obra de 2019, traz
uma alternativa pedagogica
para orientar sem destruir,
para direcionar sem corromper,
para educar com o grande
objetivo de potencializar ao
máximo a essência de cada
criança por meio da educação
empreendedora.

Fotos: Divulgação

undadora e CEO do Instituto
Cliente Feliz e cofundadora
da plataforma ReclameAQUI,
Gisele Paula atua há mais de 20
anos em atendimento e experiência do cliente e tornou-se
uma das maiores autoridades
brasileiras na área. Em Cliente Feliz Dá
Lucro, Gisele traz caminhos para a criação de uma política encantadora em sua
empresa, aliando a satisfação dos clientes
ao comprometimento dos colaboradores.
Em um dito popular, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço.
A ideia aqui é que as empresas também
podem “dar um abraço” no cliente.
Quando ele se sente assim acolhido,
percebe que não é só um número para
a empresa, que não é invisível. Alguém
se preocupa com ele. E, para que uma
cultura empresarial abrace o seu cliente,
aqui vão sete dicas do livro:
1. Priorizar o cliente em todas as frentes na empresa, incluindo iniciativas
para melhorar a experiência dele no planejamento estratégico e descendo isso
para as áreas por meio de metas.
2. Organizar eventos em que o CEO
coloca a importância do foco no cliente.
3. Agendar reuniões semanais dos
líderes com suas equipes para falar do
novo posicionamento estratégico.

Fotos: Divulgação
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otografar e viajar sempre
foram duas paixões do administrador Pedro Moreira
(instagram @pedrovgmoreira).
Antes da pandemia, colecionava cliques de destinos que
visitava no Brasil e no mundo. O que
ele não imaginava era que, justo durante o isolamento social, quando a
recomendação era a de que todos ficassem em casa, suas fotos de viagem
ajudariam a fazer a diferença na vida de
tanta gente. “Logo que a pandemia começou, percebi que todas as empresas
grandes estavam se mobilizando para
fazer doações. O que me chamava a
atenção era que elas eram feitas sempre
para as mesmas instituições. Foi aí que
veio uma vontade de ir além e ver o
que eu individualmente poderia fazer
para ajudar também”, lembra.
A solução surgiu numa conversa com
a sua irmã, a psicóloga Manoela Moreira, que em 2017 fundou, e hoje preside,
uma ONG que atende crianças em si-

tuação de vulnerabilidade
social no distrito do Capão
Redondo, em São Paulo.
As fotos das viagens que
Pedro guardava em seu
acervo foram, então, colocadas à venda e acabaram servindo
como mais uma fonte de renda para o
Instituto Rizomas. “Eu brinco que essa
nossa sacada foi um grande clique. A
gente conseguiu transformar um prazer
meu em algo que fosse benéfico para a
ONG e para a sociedade. Juntamos forças e conseguimos lançar a campanha
Fotografia Soldária”, diz Pedro.
De abril de 2020 para cá, mais de
100 fotos foram vendidas e R$ 15 mil
reais foram arrecadados com a iniciativa. “Vendemos muito mais do que
esperávamos, mas os primeiros anos
de uma ONG são os mais desafiadores. Por isso ainda dependemos muito
de doações e parcerias com empresas e
empresários para financiar nossos projetos”, explica Manoela.

O Instituto Rizomas trabalha para
oferecer educação de qualidade para
crianças e adolescentes por meio de três
frentes de ação: reforço de alfabetização,
contraturno escolar e encontros semanais aos fins de semana. Hoje a ONG
atende diretamente 90 crianças e impacta indiretamente pelo menos 450 familiares. “Por mais que a gente esteja crescendo em números, queremos continuar
atendendo poucas famílias com muita
qualidade. Queremos dar passos bem dados para ter certeza de que essas crianças
possam se tornar agentes de transformação na comunidade em que vivem.”
PARA AJUDAR
Ξ institutorizomas.org.br

AZUL
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HISTÓRIA DE TRIPULANTE
Tonny Debovi, comissário de voo da base
Campinas, lembra de sua viagem nas ruas
históricas de Tiradentes, em Minas Gerais (foto)

91
EXPERIÊNCIA AZUL

93
ENTRETENIMENTO
A BORDO

98
RAIO X

Todas as informações
que você precisa para um
voo tranquilo

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

Fatos e curiosidades sobre
a Torre Eiffel, em Paris,
capital francesa

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

EXPERIÊNCIA AZUL

C H EC K -IN

AS BELEZAS DE TIRADENTES
Um passeio nas ruas e construções históricas da cidade mineira

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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App check-in

A gastronomia surpreende muito, com pratos típicos
como a galinha-d’angola cozida por horas a fio para alcançar um ponto tenro e cheio de sabor, acompanhada de e
legumes farinha de milho em flocos. Na sobremesa, não
poderia faltar uma goiabada, tipo cascão, com queijo. A
que experimentamos era diferente, prensada em castanha
de caju, frita na manteiga e servida numa cama de queijo
cremoso, acompanhada de uma bola de sorvete caseiro de
goiaba. Simplesmente divino.
Em Tiradentes parece que o tempo passa mais devagar.
Ali voltamos no tempo caminhando nas ruas de pedras e
entre suas construções centenárias, cenário que fica ainda
mais belo com a imponente Serra de São José, ao fundo. O
ar barroco faz a gente suspirar com tamanha beleza arquitetônica. Além disso, as pessoas são extremamente educadas e
atenciosas. Com um dedinho de prosa, como se diz por lá,
já se tornam amigas. Sem dúvidas, a terra de Joaquim José
da Silva Xavier merece nossa visita.
Tonny Debovi
Comissário de bordo da base Campinas

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

Fotos: Arquivo pessoal

M

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

Aeroporto

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

Bagagem

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

TudoAzul

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

TudoAzul

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

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

AZUL EXPERIENCE

Tiradentes

inha primeira visita a Tiradentes foi durante um roteiro
na Estrada Real, um trajeto turístico que percorre o caminho do ouro na época do Brasil colônia. Foi paixão à
primeira vista. Desde então, decidi que voltaria ali várias
vezes. Sou gaúcho, mas sempre adorei Minas Gerais. Não sei
dizer o que me encanta mais: a culinária mineira, as belezas naturais do estado ou a riqueza histórica de suas cidades. Como
morei um tempo em Belo Horizonte, consegui realizar essa
vontade de retornar em diferentes ocasiões, como a última, em
julho de 2021. Fui com um grande amigo mineiro durante uma
de minhas folgas, o que nos deu mais tempo para andar por lá.
Visitamos pontos turísticos essenciais, como a Igreja Matriz
de Santo Antônio, cartão-postal da cidade, no Centro Histórico. Obra-prima do barroco mineiro, ela tem a fachada projetada e esculpida por Aleijadinho. Outro lugar inesquecível é o
Chafariz de São José, que fornecia água aos moradores em três
pontos diferentes: um para o consumo dos brancos, outro para
os animais e o terceiro para os escravos. O fim de tarde ali é uma
delícia. Vale a pena curtir o pôr do sol no gramado, admirando
os ipês floridos, caso seja a época, e tomando um bom vinho.

Web check-in

Web check-in

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

Airport

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

Luggage

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

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

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

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

ENTRETENIMENTO A BORDO

A P LI C ATI V O D A A ZUL

TV A O V I V O

Conheça as funcionalidades e confira as novidades do app

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

56

39

ROLE GLOOB

NBA

42

140

BBB 22

FAMILY LAW

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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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

TORRE EIFFEL
FATOS E CURIOSIDADES SOBRE O
PRINCIPAL SÍMBOLO DA FRANÇA,
LOCALIZADO NO CENTRO DE PARIS
por Bruno Segadilha

Seu nome é uma homenagem ao
engenheiro francês Gustave Eiffel,
responsável pelo projeto, que venceu um
concurso em que foram apresentados
mais de 100 desenhos, em 1884.
Inaugurada em 31 de março de 1889,
foi construída como arco de entrada
da Exposição Universal de 1889. Era
também uma celebração dos 100 anos da
Revolução Francesa.
Sua estrutura tem 324 metros de altura,
cerca de 7.300 toneladas de ferro e fica em
média 15 centímetros mais alta no verão,
por causa da dilatação do metal.
Até 1930, era a construção mais alta do
mundo, quando perdeu o posto para o
Chrysler Building, em Nova York.
No ano passado, o monumento passou por
sua 20ª campanha de embelezamento,
ganhando uma pintura nova, com um tom
ocre-dourado que se aproxima da
cor original.

Foto: Shutterstock

Tem três andares acessíveis, de onde
os visitantes podem apreciar uma vista
panorâmica de Paris a 57, 115 ou 276
metros de altura.
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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.

