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EDIÇÃO
COMEMORATIVA
Morro de São Paulo

As melhores praias e passeios do hotspot baiano

Monte Roraima

Um paraíso ecológico no extremo Norte do Brasil

No sentido horário, Vanessa Paulime,
agente de aeroporto; Felipe Borges,
comandante da Azul; Vinícius Cabrini,
piloto da Azul Conecta; Aline Alcântara,
comissária; Barbara Yulli, Azultec; e Ana
Shioya, líder na Azul Cargo

Viajar está sempre nos seus planos?
Conheça os cartões Azul Itaú e viaje com mais benefícios e pontos para usar como quiser.

Cartão
Azul Itaú
Visa
Infinite
Cartão
Azul Itaú
Visa
Platinum
Embarque em experiências
incríveis com o programa
de pontos que tem mais
chances de acumular.

GANHE 12 MIL PONTOS
mantendo o gasto de R$ 4 mil por fatura nos 3 primeiros meses e mais:
Anuidade GRÁTIS gastando R$ 4 mil
em compras por fatura

10% de desconto na compra
de passagens Azul e Azul Viagens

2,6 pontos por dólar gasto
em compras na Azul e 2,2 pontos por
dólar gasto em compras do dia a dia

Salas VIP em Viracopos
(embarque internacional)
e em Congonhas (embarque nacional)

2 bagagens grátis em voos domésticos
e em voos internacionais

Parcelamento em até 12x sem juros
na compra de passagens Azul e Azul
Viagens

Vá de janelinha aproveitando
o horizonte Azul sem limites
e com mais vantagens para
você e seus acompanhantes.

GANHE 60 MIL PONTOS
mantendo o gasto de R$ 20 mil por fatura nos 3 primeiros meses e mais:
Acompanhante grátis em 2 viagens*
Upgrade de cabine em voos
internacionais*
3 bagagens grátis em voos domésticos
e internacionais (EUA/Europa)
e 1 bagagem grátis em voos para
a América do Sul
Espaço Azul ilimitado

Check-in e embarque prioritários
nos voos da Azul
Salas VIP em Viracopos
(embarque internacional) e em
Congonhas (embarque doméstico)
para titular e adicional
2 diárias grátis na locação de carros
na Unidas e descontos exclusivos com
proteção obrigatória já inclusa

*a cada 12 meses, atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão: ganhe 2 vouchers de upgrade
e 2 passagens para um acompanhante (1 voo doméstico e 1 internacional ou 2 domésticos).

Escolha o cartão que decola com você.
Aponte sua câmera para o QR Code
e peça o seu.
voeazul.com.br/azulitaucard
Sujeito a análise de crédito

Na SKY, você pode curtir
os jogos do seu time
durante seu voo pela Azul.
Assine SKY e acompanhe seu time do coração em qualquer destino que visitar.
Cliente SKY assiste ao melhor do esporte, a canais ao vivo e muito mais sem
custo adicional pela DIRECTV GO. E, se ficar na dúvida de qual canal vai passar,
é só acessar o Mosaico de Futebol da SKY para ficar por dentro do assunto.
Não importa seu destino, tem SKY.

assine.sky.com.br

Diversão em todas as telas.

Escaneie o QR Code
e saiba mais.
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UMA HISTÓRIA EM
100 CAPÍTULOS

DIRETOR DE MARKETING
Daniel Bicudo

Chegamos à 100 a edição da nossa revista de bordo, um marco
editorial muito significativo
para a Azul. Para celebrar estes
100 capítulos, produzimos uma
capa especial trazendo nossos
Tripulantes de diferentes áreas,
clicados no Hangar da Azul, em Viracopos. Afinal, a história da nossa revista se entrelaça com a
trajetória dos Tripulantes na companhia: são eles que levam a Experiência Azul para os Clientes
no dia a dia. Também trazemos uma reportagem sobre Morro de São Paulo, no Sul da Bahia, e
fomos ao extremo Norte do Brasil para desbravar um dos paraísos do ecoturismo, o incrível Monte
Roraima, na fronteira com a Venezuela. Na seção Executiva, entrevistamos o Dr. José Luiz Cintra
Junqueira, diretor e fundador da Faculdade São Leopoldo Mandic. Boa leitura!
Junior Ferraro
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Manu Sombra / Um paraíso
na Costa do Dendê p.28
“O Arquipélago de Tinharé
é daqueles lugares que
não se esgotam em uma
única viagem. Voltar à
Praia de Moreré, na Ilha de
Boipeba, será uma meta
a cumprir nas próximas
férias.” Onde encontrá-la:
@manu.sombra

Giovanna Forcioni / Mundo
perdido p.40
A repórter Giovanna Forcioni
voltou encantada com o
trekking do Monte Roraima.
“Um dos lugares mais
impressionantes em que já
estive. É daquelas experiências
que recomendo que se tenha
pelo menos uma vez na vida”.
Onde encontrá-la: @giforcioni

OUTROS COLABORADORES

TEXTO Anna Paula Ali, Bruno Segadilha, Felipe Seffrin, Flavia G Pinho, Marcelo Katsuki e Paula Roschel
FOTOS Daniel Aratangy e Gui Gomes

revista_azul
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TIRAGEM
80.000 exemplares

Azul, eleita
a melhor
companhia
aérea do
mundo no
Tripadvisor

Fotos: Deco Cury s e Arquivo pessoal

Deco Cury / 100 edições e
contando... p.16
O fotógrafo fez a capa desta
edição especial. “Tinha tudo
para ser complicado: foto
de grupo, dentro do hangar
enorme, com aqueles aviões
sendo manobrados. Mas, no
fim das contas, foi uma delícia
e eu me diverti à beça.” Onde
encontrá-lo: @decocury

Um dos melhores
parques aquáticos do
mundo está logo ali!

REPRESENTANTES RS, SC E PR
Jazz Comunicações

Viva a experiência
Azul no Beach Park!
Acesse azulviagens.com.br
e escolha seu próximo destino

CARTA DO PRESIDENTE

UMA EDIÇÃO PARA CELEBRAR
Tenho orgulho de dizer que hoje, em sua 100a edição,
a revista continua cumprindo sua função de entreter
e oferecer um conteúdo relevante

e São Luís, explorando toda a beleza da Rota das Emoções,
um dos principais roteiros turísticos do litoral nordestino.
Em dezembro, a Azul também passa a operar no aeroporto
de São Raimundo Nonato, no Piauí. A nova base será a
terceira da companhia no estado, que já conta com voos para
Parnaíba e para a capital, Teresina. São Raimundo Nonato
é a porta de entrada do Parque Nacional Serra da Capivara,
reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural da
Humanidade, um orgulho para os brasileiros.
Outra boa novidade é que, neste mês, começamos a operar
voos diretos para Punta del Este partindo do aeroporto de
Guarulhos, em São Paulo. O balneário é um dos destinos
favoritos dos brasileiros no Uruguai e, por isso, não poderíamos deixar de atender a essa demanda dos nossos Clientes.
Agora ficou mais fácil aproveitar os bares, restaurantes,
baladas e cassinos do nosso vizinho.
Por fim, gostaria de agradecer a confiança dos nossos
Clientes e o trabalho incessante de nossos Tripulantes, sem
o qual não chegaríamos até aqui. Desejo uma boa leitura e
que venham outras 100 edições da nossa revista de bordo!
John Rodgerson
Presidente da Azul

AZUL NAS REDES
facebook.com/AzulLinhasAereas
voeazul.com.br
@azulinhasaereas
twitter.com/azulinhasaereas
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lá, seja bem-vindo a bordo!
Chegamos à edição de número 100 da nossa revista
de bordo. Para nós, essa é uma marca muito importante, que reafirma o nosso compromisso de
oferecer a você, Cliente, a melhor experiência de
voo. Parte fundamental da Experiência Azul, a
publicação passou por adaptações durante a pandemia: depois de um breve hiato, ampliou sua
versão digital e, há quase um ano, voltou a ser mensal. Tenho
orgulho de dizer que hoje, em sua 100 a edição, a revista
continua cumprindo sua função de entreter e oferecer um
conteúdo relevante.
Esse nosso cuidado tem se refletido nos prêmios que recebemos anualmente. A Azul acaba de ser eleita a melhor companhia
aérea da América do Sul pelo Passenger Choice Award 2022,
uma das principais premiações da aviação internacional. Quase
um milhão de voos foram avaliados por clientes de mais de 600
companhias aéreas mundiais, usando uma escala de até cinco
estrelas. Essa escolha tão criteriosa só nos enche de orgulho e
nos mostra que estamos no caminho certo.
E, como estamos sempre olhando para a frente, seguimos
nossa rota de crescimento. A partir de setembro, a Azul terá um
voo panorâmico ligando Jericoacoara, Parnaíba, Barreirinhas

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

Foto: Shutterstock
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UM DESTINO,
DOIS ESTILOS

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

Os lugares para relaxar e
os pontos de agito de Punta
del Este, balneário uruguaio
que agora recebe voos diretos
partindo de Guarulhos
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A Azul comemora as
100 edições da sua revista
de bordo

Vinho do mês, festival de
música e outros programas
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Confira nossa página de
passatempos dedicada
à diversão das crianças
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100 EDIÇÕES E CONTANDO...

A

revista Azul chegou à sua 100 a
edição com muita história para
contar. Nesses nove anos foram
mais de 500 reportagens sobre destinos, milhares de páginas sobre hotéis e
restaurantes, centenas de entrevistas com
executivos brasileiros e inúmeras informações sobre a Azul e seus Tripulantes.
“A revista de bordo sempre foi um dos
diferenciais da Experiência Azul, focada
no nosso core business: turismo, hotelaria
e business. É um ótimo meio de estimular
os Clientes a conhecerem nossos destinos
e entretê-los durante os voos”, diz Daniel
Bicudo, diretor de Marketing. Conheça
um pouco mais da trajetória da nossa revista, suas diferentes versões editoriais e
as opiniões dos Tripulantes de diversas
áreas da Azul.

A revista de bordo da Azul chega ao número 100 trazendo entretenimento
e informação sobre nossos destinos há nove anos. Conheça a trajetória da
publicação e sua história com os Tripulantes da companhia
por Junior Ferraro | foto Deco Cury

A revista é o
entretenimento mais
clássico que se tem a
bordo de um avião e
nunca sai de moda.
Aliene Alcântara,
comissária, 5 meses de Azul

Em maio de 2013, a Azul Magazine chegou
pela primeira vez aos bolsões das aeronaves da companhia. No início de sua
trajetória a revista de bordo trazia quatro
assuntos na capa, mesclando destinos, celebridades e estilo de vida.

Nos primeiros três anos, a Azul Magazine trouxe
várias celebridades em suas capas, além dos
destinos. Foram nomes de diversas áreas, como
a atriz Leandra Leal, o surfista Gabriel Medina,
o ator Reynaldo Gianecchini, o chef de cozinha
Rodrigo Oliveira e cantora Daniela Mercury.

Fotos: Divulgação/Azul

A primeira versão da revista foi uma publicação chamada Bem-vindo a Bordo!,
revista mensal com 16 páginas e muita
informação sobre a então nova companhia aérea brasileira.

Da esq. para a dir., Ana Shioya, líder na Azul Cargo; Aline Alcântara,
comissária; Felipe Borges, comandante da Azul; Vanessa Paulime, agente de
aeroporto; Vinícius Cabrini, piloto da Azul Conecta; e Barbara Yulli, Azultec

A revista é clássica.
Por muito tempo foi o único
entretenimento a bordo.
Vinícius Cabrini, piloto da Azul
Conecta, 10 meses de Azul

Em 2014, a Azul iniciou seus voos
internacionais, com operações
para Fort Lauderdale e Orlando,
nos Estados Unidos. Dois anos depois foi a vez de Lisboa virar a porta de entrada na Europa dos Clientes da Azul _ e ganhar sua primeira
capa na Azul Magazine.

Parte fundamental
da Experiência Azul, a
nossa revista continua
cumprindo sua função
de entreter e oferecer
um conteúdo relevante
aos Clientes.
John Rodgerson, presidente e
cofundador da Azul
AZUL
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“Nas minhas primeiras férias na Azul, fui
para Noronha e levei minha mãe para
realizar o sonho de conhecer a ilha. Foi
uma viagem marcante e a revista nos
ajudou muito com dicas de lugares para
conhecer e comer que não estavam no
roteiro inicial. Minha mãe guarda essa
edição até hoje!”, diz Ligia Porto, coordenadora de Comunicação, 7 anos na Azul.

Desde pequena, no Haiti, sonho em trabalhar na aviação.
Hoje estou na Azul e me orgulho de participar da edição 100.
Minha capa preferida foi a dos Lençóis Maranhenses.

A capa que mais
gostei foi sobre
São Paulo, que é
a minha casa. A
edição foi muito fiel
ao que temos de
melhor aqui, como
a gastronomia,
a cultura e
os cantinhos
charmosos.
Cristiane Santos, gerente de
Qualidade, 11 anos de Azul

Vanessa Paulime, agente de aeroporto, 9 meses de Azul
Em julho de 2019, a Azul Magazine passou por
outra reforma editorial e tornou-se a revista Azul,
com capa clean, design moderno e novas editorias. Em outubro de 2021, a capa estampou a primeira aeronave d’A Frota Mais Mágica do Mundo.
“Essa capa foi maravilhosa. Eu até trouxe para
casa!” diz Barbara Yulli, técnica de manutenção
de aeronaves, dois anos de Azul.

As edições de outubro sempre falam da Campanha do
Outubro Rosa, mas nessa capa de Buenos Aires foi a
primeira vez que o logo da revista ficou cor-de- rosa.
Desde então, todas as capas desse mês são assim.

Às vezes a revista me mostra um lado do destino que eu
nem imaginava, me instigando a ir até esse lugar.
Ana Shioya, líder de carga, 3 anos de Azul

Por causa da pandemia de Covid-19, a revista Azul deixou de ir
a bordo pela primeira vez em sua
história. Em junho de 2020, a companhia fez esta edição especial,
com João Pessoa na capa, enviada
para Clientes Diamante e Safira.
Em novembro de 2020, a revista
voltou, enfim, às aeronaves.

VOCÊ SABIA?

Em 2017, a Azul Magazine
ganhou o título de melhor
revista customizada do
Brasil, no 31º Prêmio Veículos
de Comunicação

Revistas sempre foram
importantes para mim.
Cresci nos anos 1980 e
eram nossa única fonte
de informação. Desde 16
anos coleciono revistas,
inclusive de bordo. Me
baseio muito nelas para
viajar com minha família.
Raul Lovo Neto, comandante,
11 anos de Azul

VOCÊ SABIA?

A redação passou por
muitas mudanças, mas
dois profissionais estão na
revista desde o nº 1:
o tratador de imagens
Everaldo Guimarães e o
revisor Paulo Vinicio de Brito
A edição 40 marcou a grande mudança editorial da revista: os destinos
passaram a ser os únicos protagonistas das capas e a publicação ganhou
um novo design. “Como boa carioca,
essa foi minha capa favorita”, conta
Bianca Penelas, gerente do CCO e
Tripulante Azul há 13 anos. “Leio muito nossa revista de bordo, pois fala
de assuntos variados e dá dicas de
lugares maravilhosos“, completa.
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Em dezembro de 2018, quando a Azul
completou dez anos, a revista ganhou
uma edição especial, com 164 páginas.
A nº 68 trouxe uma matéria contando a
história da companhia, uma entrevista
com o seu fundador, David Neeleman, e
uma reportagem sobre Salvador, destino do primeiro voo da Azul em 2008.

A revista de bordo é uma
maneira de chegar mais
próximo do nosso Cliente
trazendo a cultura da Azul,
sem deixar de contar as
boas dicas de viagens dos
nossos destinos.
Felipe Borges, comandante,
10 anos de Azul

Com o fim das restrições de viagens
internacionais, os brasileiros finalmente puderam voltar a viajar para Lisboa.
Para a capa da edição 99 a revista foi
até a capital portuguesa para mostrar o
lado mais moderno da cidade.

AZUL
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Uma experiência
à parte num
destino à parte!

NOVO VOO SP-PUNTA

A partir da esq., Cinthia Douglas (Disney Destinations),
Tariana Cruz (Azul) e Luiz Araújo (Disney Destinations)

ANIVERSÁRIO ENCANTADO

A partir do dia 3 de julho, a Azul opera um novo voo
entre o aeroporto de Guarulhos e Punta del Este, no
Uruguai. Inédito na malha da companhia, o voo sai
de Guarulhos às 12h e chega a Punta às 14h30 – no
sentido inverso, parte de Punta às 15h45, chegando
a São Paulo às 18h15. “Esta é mais uma excelente
oportunidade de se conectar com um dos destinos
mais procurados na América do Sul. Já operamos
em Punta del Este em parceria com o Enjoy Punta
del Este Resort y Casino. E, agora, os Clientes contam
com mais essa comodidade, voando direto de São
Paulo até o destino”, destaca Vitor Silva, gerente de
Planejamento de Malha da companhia.

Dia 9 de junho foi o aniversário do Pato Donald. E um personagem
tão incrível merece uma celebração pra lá de especial. No Brasil, a
comemoração aconteceu a bordo da aeronave com pintura inspirada
no Pato Donald, a terceira d’A Frota Mais Mágica do Mundo. A
festa nos ares teve brindes para os Clientes a bordo, bolinho de
aniversário, chapeuzinho e o tradicional Parabéns pra Você. Já no
Walt Disney World Resort, em Orlando, Donald recebeu os parabéns
ao vivo no Magic Kingdom Park. “Quack”!

Em maio, cinco Tripulantes
se uniram a voluntários
da ONG Teto em mais uma
ação social. A iniciativa foi na
Comunidade de Araucária, em
Curitiba, no Paraná e resultou
na pintura de seis casas
previamente construídas
pela entidade. “Foi minha
quinta ação voluntária com
a Teto”, conta Kevin Santos,
analista de marketing da
Azul. “É emocionante
colaborar na melhoria da
vida de uma família.”
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MAIS UMA BASE NO PIAUÍ

Em dezembro, a Azul passa a operar no aeroporto de
São Raimundo Nonato, no Piauí. A nova base será
a terceira da companhia no estado, que já conta com
voos para Parnaíba e para a capital, Teresina. São
Raimundo Nonato é a porta de entrada do Parque
Nacional Serra da Capivara. A nova rota, às quintas
e aos domingos, vai ligar São Raimundo Nonato a
Petrolina e Recife, em Pernambuco, de onde o Cliente
poderá se conectar a toda malha aérea da Azul.

Fotos: Divulgação/Azul e Shutterstock

AÇÃO SOCIAL

Conheça e desfrute do luxo,
sofisticação e tranqualidade
que só essa ilha paradisíaca
pode oferecer.
Acesse azulviagens.com.br
e escolha seu próximo destino

UM DESTINO, DOIS ESTILOS

VARIEDADES

O CHARME DE PUNTA DEL ESTE

VINHO
DO MÊS

O sofisticado balneário uruguaio, que agora recebe voos diretos da Azul a partir do Aeroporto de
Guarulhos, é perfeito para quem quer agito ou apenas curtir passeios tranquilos por Junior Ferraro

PARA EXPLORAR

PARA RELAXAR

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul

GIM EM CAMPINAS

Punta del Este é banhada pelo Rio da Prata e pelo
Atlântico, com duas praias de águas e marés distintas. Enquanto os surfistas preferem as ondas do mar,
na Playa Brava, os turistas menos aventureiros ficam na tranquilidade do rio, na Playa Mansa.

O Distrito de Arte Urbano é um ótimo passeio para
quem gosta de bater perna e conhecer melhor o cotidiano dos lugares que visita. No Centro Histórico,
ficam espalhados grandes murais pintados por artistas locais. A menos de 15 minutos de caminhada
está a Calle 20, a rua de compras de Punta. Ela reúne
grande parte das lojas de grifes internacionais, além
de ter boas opções de bares e cafés para se tirar uma
pausa, saborear um lanche e assistir ao vaivém dos
locais e dos turistas.
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PUNTA DEL ESTE
4 noites no
Atlantico Boutique
Hotel Punta del
Este com café da
manhã e traslado.
Saída em
14/8/2022
(de Guarulhos)

228,00
R$2.280,00
10x de

R$

sem juros

ou

à vista
por pessoa

*valores sujeitos a
alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Mistura de armazém, restaurante e wine bar, o
Narbona oferece um passeio completo para se conhecer o lado mais rural de Punta. Os queijos, azeites e geleias vendidos por lá são feitos na fazenda
da propriedade. O restaurante, com vista das videiras, segue a mesma linha, com pratos elaborados a
partir dos ingredientes da casa.

Construída pelo artista Carlos Páez Vilaró, em
Punta Ballena, a Casapueblo já foi depósito, ateliê,
casa de veraneio e hoje funciona como hotel e museu.
A dica é ficar até o fim da tarde e acompanhar o pôr
do sol ao som da emocionante gravação do poema
Ceremonia del Sol, escrito pelo próprio Vilaró.
Visite as vinícolas próximas ao balneário, como a
Bodegas Garzón, a 66 km de Punta, com experiências
variadas, que vão desde uma visita à adega com degustação de rótulos até um piquenique na propriedade. Quer ir mais pertinho? Siga para a vinícola Alto
de la Ballena, uma pequena e charmosa bodega a
30 km de Punta, que produz excelentes rótulos com
uvas tannat, cabernet franc, merlot e viogner.

Região: Mendoza (Altamira,
Palmira e Chacayes), Argentina
Assemblage: 60% Malbec,
26% Cabernet Sauvignon
e 14% Ancelotta
Preço: R$ 298,00

Vinho de cor rubi intensa, com
reflexos violáceos. O nariz é
complexo e profundo, apresentando
aromas de frutas escuras maduras,
como framboesa, amora, cereja
e ameixa - com fundo de baunilha
e tosta. Em boca é encorpado, com
taninos muito presentes, macios
e persistentes _ e o equilíbrio com
acidez e álcool dão o tom deste
grande vinho. Recomenda-se
decantar. Vinho para guarda.
Ξ garrafoteca.com.br

ARTE NO PARQUE

Fotos: Divulgação e Shutterstock

Há muitas atrações para quem gosta de jogar, como
o cassino do hotel Enjoy (foto), inspirado nas grandes
casas de apostas de Las Vegas; o Nogaró, clássico aberto em 1938 e reformado em 2009; e o Cassino Punta
Shopping. Na rambla do porto, a badalação rola solta
nos bares e clubes noturnos, como o Moby Dick.

Aproveite o começo da manhã para ir à Parada 1,
na Playa Brava, e fotografar a escultura La Mano
(foto), ou Los Dedos, como os locais costumam chamar. A obra foi criada em 1982, quando o artista chileno Mario Irarrázabal participou de um encontro de
escultores e escolheu esse trecho da orla para instalar
a obra, que se tornou mundialmente conhecida.

Fotos: Divulgação Enjoy Punta del Este e Valdemir Cunha

O balneário é formado por vários pequenos povoados. Depois de completar a lista de obrigatórios da
região mais central, é hora de cair na estrada para
conhecer as praias mais afastadas, como as agitadas
La Barra e Manantiales, com boa oferta de festas e
restaurantes. No caminho, preste atenção na Ponte
Leonel Viera, conhecida como “ponte ondulada”.

CINCO SENTIDOS GRAN
RESERVA 2015

A BEG Gin acaba de inaugurar sua
nova destilaria, em Campinas, no
interior de São Paulo. Instalada em
um antigo casarão do século 19, a
BEG Destilaria aumentou em 500%
a capacidade produtiva da empresa
e possui uma planta sustentável,
com uma usina solar e máquinas
dedicadas a fabricar embalagens
de alumínio. Aos sábados, o espaço
de 500 m² está aberto para visitas
agendadas, a BEG Experience, na
qual os visitantes podem conhecer
todo o processo de destilação da
bebida e botar a mão na massa para
fazer o próprio gim. O tour inclui
ainda uma aula sobre o destilado e
sua origem. No final, é possível fazer
rodadas de drinques no descolado
bar do lugar. Ξ begggin.com.br

Evento tradicional do Piauí, a Ópera
da Serra da Capivara ganha uma
nova edição. O festival, realizado
entre os dias 26 e 30 de julho, terá
atrações como Roberta Sá, Cordel do
Fogo Encantado e Dona Onete. Homenageada do evento, a arqueóloga
Niéde Guidon será tema dos espetáculos de abertura. Com apresentações de música, dança e projeções, os
shows contarão a trajetória de Niéde,
grande responsável pela descoberta
das inscrições rupestres no Sudeste
do Piauí e pela criação do Parque
Nacional da Serra da Capivara, desde
que chegou à região, há 50 anos.
Ξ operadaserradacapivara.com.br
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E S PA ÇO K I D S

Com a SKY a diversão é garantida
até nas alturas.

Vamos Adivinhar?
Circule a pipoquinha repetida

Ajude a pipoquinha a encontrar o caminho da diversão.

Descubra a SKY em:
sky.com.br

A gente se diverte junto.
Resposta

INSTAZUL

DESTINOS

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL
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MORRO DE SÃO PAULO
40
MONTE RORAIMA
Berlim | Alemanha por Larissa Trinchão

50 Salvador | Bahia por Vinicius Azisaka
CAMPINAS

Angra dos Reis | Rio de Janeiro por Ricardo Fujihara

Filadélfia | Estados Unidos por Lays Tavares

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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Foto: Daniel Aratangy

Fotos: Arquivo Pessoal
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Montanhas grandiosas
e paredões rochosos no
extremo Norte do Brasil

A cidade paulista, que
abriga o principal hub da
Azul, faz aniversário

Conheça casas de
artistas que se
transformaram em museus

M O R R O D E S Ã O PA U LO

UM PARAÍSO DA
COSTA DO DENDÊ
Morro de São Paulo é o destino mais conhecido
do Arquipélago de Tinharé, onde é possível viver dias de
agitação à beira-mar ou de completo sossego em praias
tranquilas e deslumbrantes por Manu Sombra | fotos Daniel Aratangy

Ilha da Saudade, em Morro de São
Paulo, que divide a Segunda e a
Terceira Praias; à dir., Primeira Praia
de Morro de São Paulo; acima, o Farol

28

AZUL

AZUL

29

M O R R O D E S Ã O PA U LO

P

raias quase desertas que lembram cenários paradisíacos. Dias e noites movimentados em faixas de
areia repletas de bares e restaurantes. A duas horas
e meia de catamarã de Salvador, esses dois mundos
convivem próximos, a distâncias que podem ser
percorridas de barco, quadriciclo ou trator.
A convivência de rotas aquáticas e terrestres é
uma imposição geográfica de Cairu, um dos raros municípios-arquipélagos brasileiros. Seu território engloba o Arquipélago de Tinharé, que pertence a uma zona
turística de nome sugestivo ao paladar: a Costa do Dendê,
no recorte do Baixo Sul da Bahia, onde o ingrediente básico da culinária local é colhido e transformado em azeite.
Das 26 ilhas recortadas por mar e rios, as três maiores se
voltaram para o turismo a partir dos anos 1970, com vocações um pouco distintas. Se na Ilha de Cairu a sede do
município ostenta aura de cidade histórica do interior, Boipeba concretiza o desejo idílico de isolamento à beira-mar,
enquanto a Ilha de Tinharé, a maior de todas, oferece a
mistura perfeita de praia, música e agitação.
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A trinca é o atrativo principal de sua
localidade mais conhecida, Morro de
São Paulo. Nas últimas décadas a vila
se consolidou como destino de europeus e sul-americanos que buscam um
refúgio de águas mornas no Nordeste
brasileiro. Alguns até fixaram residência e abriram restaurantes, o que explica a grande diversidade de cardápios e
aromas no local. A boa oferta de pousadas é outro ponto forte de Morro,
onde, no verão, as festas atravessam a
madrugada e rompem o alvorecer ao
som de batidas eletrônicas e da percussão da axé-music.
Ali também estão preservados os alicerces de uma época em que as únicas
batidas eram as de canhões e torpedos.
Na visita à Fortaleza de Tapirandu,
guias turísticos relatam um episódio

Fortaleza de
Tapirandú, Morro
de São Paulo.
Na pág. anterior,
Praia de Garapuá,
no Arquipélago
de Tinharé

AZUL
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Praia de Moreré, na Ilha de Boipeba

que influenciou a entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial:
o naufrágio, a cerca de 18 km da costa, de dois navios brasileiros atingidos por um submarino alemão, que trouxe
pânico à então pacata vila de pescadores.
Também sobrevivem histórias do período colonial. A fortificação teve grande importância estratégica na defesa da
Baía de Todos-os-Santos contra invasões holandesas e foi
palco de batalhas que levaram à Independência, entre 1822
e 1823. Das ruínas da fortaleza, suba até o topo do morro
onde fica o farol ou o mirante de onde é possível deslizar na
tirolesa que vai terminar na Primeira Praia de Morro.
Sim, uma curiosidade é que as praias seguem ordem numérica. A Segunda Praia, com mais infraestrutura, é perfeita para o futevôlei ou um jantar com muita música ao
vivo. Um dos muitos belos cartões-postais de Morro, a Ilha
da Saudade demarca os limites da Segunda com a Terceira
Praia, mais tranquila e silenciosa. Adiante está o completo sossego. Na Quarta Praia, repleta de piscinas naturais e
protegida por extensos coqueirais, aproveite o ócio em sua
melhor versão.
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DE QUADRICICLO OU BARCO

Desbravar outros cartões-postais de Tinharé exige disposição
e gosto por aventura. Os percursos podem ser feitos de quadriciclo, com roteiros que saem de Morro sob coordenação de
guias locais. Para pilotar um dos veículos basta ter habilitação
e fazer um treinamento antes do passeio, que percorre estradas
arenosas cortando a ilha — o que garante boas horas de diversão.
Uma das paradas é na Praia de Garapuá, que tem formato de
ferradura e águas cristalinas no verão, quando piscinas naturais
verde-turquesa convidam ao mergulho. O pequeno vilarejo de
pescadores tem pouca infraestrutura, mas boa comida baiana.
No Kiosk Capitão Pipoca, a mariscada de lagosta, camarão, sururu e ostra — tudo pescado ali mesmo — é preparada com leite
de coco fresco e temperada com o azeite de dendê da região,
mais concentrado, o que faz toda diferença no sabor final. Após
a pausa para o almoço, o passeio de quadriciclo segue para outros destinos, como a Quinta Praia e a Praia de Pratigi — a
maior do arquipélago, com 10 km de extensão e quase deserta.
Para conhecer a região por mar, a sugestão é contratar um
passeio de lancha em uma das agências locais. O trajeto chamaAZUL
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do Volta à Ilha dá direito a paradas para mergulho em piscinas
naturais e em praias como Moreré, na ilha vizinha de Boipeba.
Um dos pontos altos do passeio é o retorno pelo rio do Inferno,
que separa Tinharé de Boipeba e ganhou esse nome porque
seus bancos de areia já teriam encalhado muitas caravelas portuguesas, que acabavam atacadas por Aimorés canibais.
Desenhados por manguezais e pontilhados por bares flutuantes, os canais estreitos do rio do Inferno são o caminho fluvial até a cidade de Cairu, na ilha de mesmo nome.
Aproveite para conhecer o Convento de Santo Antônio da
Ordem Franciscana, um dos primeiros do País, e a Igreja
Matriz de Nossa Senhora do Rosário. De volta a Morro de
São Paulo, passe pela Praia da Gamboa, próxima ao Paredão
de Argila, e aprecie o pôr do sol.

SEGUINDO PARA BOIPEBA

Mas a viagem não termina aqui. Morro de São Paulo se consolidou como destino turístico, mas nos últimos anos também
se tornou rota de passagem de quem segue para Boipeba — um
dos últimos recantos quase imaculados da costa baiana, onde
34
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se chega de barco, charretes puxadas
por trator ou quadriciclo. O acesso difícil mantém a ilha distante da agitação
e ajuda a preservar sua aura bucólica. O
isolamento só não é total porque o barulho das ondas do mar ganhou nos últimos
tempos a companhia das ondas de Wi-Fi.
Em Boipeba, boas conexões já permitem aos adeptos do home office montarem
seus escritórios na praia, onde o estilo
de vida rústico e as pousadas pé na areia
oferecem uma rotina sem luxos. Quem
busca mais conforto também encontra
excelentes opções de hospedagem: na
Pousada Mangabeiras, um teleférico conecta o visitante, que chega de barco pela
Praia da Boca da Barra, a aconchegantes bangalôs construídos no alto de um
morro e cercados de dendezeiros, araçás,
coqueiros e, claro, mangabeiras. O local

Vista da Praia
de Tassimirim a
partir da Pousada
Mangabeiras; na
pág. anterior,
Convento de Santo
Antônio, em Cairu

AZUL
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SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ POUSADA MANGABEIRAS
pousadamangabeiras.com.br
Ξ POUSADA CRISTAL DO MORRO
pousadacristaldomorro.com.br
ONDE COMER
Ξ SAMBASS LOUNGE BEACH CAFÉ
sambasspousada.com.br
Ξ MARILYN CAFÉ
marilyncafe.com.br
Ξ KIOSK CAPITÃO PIPOCA
@kioskcapitaopipoca
Ξ FUNNY BAR E RESTAURANTE
@funnyrestaurante
Ξ LE TERRACE PRAIA BAR
@leterracepraia
Ξ BUDA BEACH RESTAURANTE E BAR
restaurantebudabeach.com.br
PASSEIOS
Ξ TCH
tchreceptivo.com.br

COMO IR

Pousada Mangabeiras,
em Boipeba

tem duas vistas privilegiadas: à direita, a Praia de Tassimirim, e
à esquerda, a foz do Rio do Inferno.
A sensação de estar no paraíso surge em caminhadas pelas
praias da ilha; nas baixas temporadas, ainda mais tranquilas. Na
Velha Boipeba, que concentra casas de moradores nativos, as
pousadas e campings oferecem estadas simples e maior conexão
com o estilo de vida local. A vila é a porta de entrada de Boipeba, tanto para turistas que vêm de Morro de São Paulo quanto
para quem faz o percurso partindo de Salvador pelo continente
e cortando o Baixo Sul.
A 7 km mais ao Sul, nas proximidades de um povoado de
pescadores, a ilha reserva o cenário mais deslumbrante do arquipélago. Menos explorada pelo turismo, a Praia de Moreré
faz os fins de semana e dias úteis parecerem iguais. Diante das
águas límpidas e das areias claras em contraste com o verde dos
coqueiros, suas preocupações nas férias podem se resumir a entender os sinais de chuva, contemplar o vaivém das marés e
decidir entre um pastel de lagosta ou de siri enquanto descansa
sob o sol. A temperatura do mar estará perfeita em qualquer
época do ano. O único risco é de não querer voltar para casa.
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Marilyn Café, na Segunda Praia de Morro
de São Paulo; acima, barraca na Praia de
Moreré, onde é servido pastel de lagosta

A Azul leva você até Salvador, a 65 km de
Morro de São Paulo, com voos diários
a partir de diversas cidades brasileiras.
Consulte as opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

a partir de

260,00
10x de

R$
R$
ou

sem juros

2.600,00
à vista
por pessoa

MORRO DE
SÃO PAULO
7 noites na
Pousada
Safira do
Morro, com
café da manhã
e traslado.
Saída em
17/9/2022
(de Campinas)

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Peixe grelhado com ervas e vegetais do
Buda Beach Restaurante e Bar

AZUL
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MONTE RORAIMA

MUNDO
PERDIDO

No extremo Norte do Brasil, o Monte
Roraima nos presenteia com um dos
trekkings mais bonitos da América do
Sul, com a chance de conhecer plantas,
animais e paisagens que não existem em
nenhum outro lugar do planeta
por Giovanna Forcioni | fotos Gui Gomes

N
Vista de um dos mirantes no
cume da montanha

a tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e
Guiana existe um lugar que ficou parado no tempo. Quando América e África ainda eram um só
continente, há quase dois bilhões de anos, uma
montanha se ergueu. Passaram milênios, vieram
os intemperismos, mas, acredite, nessa montanha
pouco ou quase nada mudou de lá para cá. Hoje
o Monte Roraima é considerado uma das paisagens com formações geológicas mais antigas do planeta. Justamente por
isso atrai a atenção de turistas, cientistas e aventureiros que
topam se embrenhar na savana venezuelana para desvendar o
que há por trás de tantas lendas e tanto misticismo.
Dá para entender o porquê. Roraima não é uma montanha
pontiaguda, extremamente alta e com o pico nevado, como
costumamos imaginar. Ao contrário: ela tem um formato de
mesa e não supera os 3 mil metros de altura. O que faz dela o
“sonho de consumo” de tanta gente é exatamente tudo o que
ela esconde lá em cima.
As lendas mantidas pelos indígenas Pemon, que habitam a
região, são o que garante que o Monte Roraima seja visto como
o mais misterioso dos tepuis (como eles chamam as montanhas
por lá). Há quem diga até já ter ouvido urros estranhos de criaturas desconhecidas. Mas, na verdade, os únicos seres vivos
encontrados por lá são pássaros, insetos e anfíbios endêmicos,
como o pequeno sapinho Oreonphynella Quelchii. Isso sem
falar nos mais de 400 tipos de bromélias e 2 mil tipos de flores,
algumas que só existem ali.
AZUL
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A CAMINHADA

Há algumas décadas, conhecer de perto todo esse cenário se
tornou um sonho possível. Operadoras de turismo organizam
expedições e caminhadas de longas distâncias para quem quiser
explorar as paisagens e os segredos do Monte Roraima. Com o
apoio da comunidade indígena, os grupos encaram, pelo menos seis dias de caminhada em um dos trekkings mais bonitos e
impressionantes da América do Sul.
O ponto de partida é Boa Vista, onde a Azul opera voos diários, com ligações para várias cidades do País. Os receptivos
de turismo reúnem os participantes da expedição e oferecem
transfer até Santa Elena de Uairén, a 230 km de distância, já
na Venezuela. De lá, um 4x4 leva até a comunidade indígena
de Paraitepuy, no Parque Nacional Canaima, onde a caminhada começa de fato.
Ainda na estrada já dá para ver o Monte Roraima e o Monte Kukenán, seu irmão, despontando ao longe na paisagem. A
cada quilômetro andado vai ficando mais nítida a dimensão do
desafio. Chegando à aldeia, é hora de calçar a bota, encher o
cantil de água e encarar a trilha. Dali até a base da montanha,

são 26 km a serem percorridos em dois ou três dias inteiros
de andanças pela savana venezuelana, às margens do rio Tek
e do rio Kukenán. Diferentemente do que acontece em outras
caminhadas de longas distâncias, na do Monte Roraima não há
infraestrutura de hospedagem, energia elétrica ou água encanada. É bom ter em mente que é preciso disposição e um quê de
desprendimento. Luxo por lá é poder contar com a ajuda dos
guias Pemon, que vivem na comunidade indígena e podem ser
contratados como carregadores de mochilas e outros equipamentos, para aliviar o peso. As operadoras de turismo montam
acampamentos, comandam a cozinha e organizam toda a logística necessária para os dias de expedição, para que você não
precise se preocupar com nada além de caminhar.

A SUBIDA

Só existe um caminho para chegar andando até o topo do
Monte Roraima. Curiosamente, exatamente o mesmo que é
usado desde o século 19, quando os exploradores europeus
arriscaram subi-lo pela primeira vez. Demorou até que eles
encontrassem um jeito de alcançar o cume. A missão era tão

Acampamento montado aos
pés da montanha; abaixo,
panorâmica do topo do tepui

complexa que alguns aventureiros chegaram a dizer que o
topo do tepui era “inacessível”. Mas, em 1884, os ingleses
Everard im Thurn e Harry Perkins, acompanhados dos indígenas Pemon, provaram o contrário.
Não há porque mentir: continua não sendo fácil, mas também não é preciso ser nenhum atleta profissional para chegar
ao topo. Estar bem preparado fisicamente e, principalmente,
disposto a encarar o desafio já é mais do que suficiente – afinal,
são 4,5 km de subida, feitos em mais ou menos cinco horas,
caminhando quase o tempo todo sobre pedras. Entre um degrau e outro, vale a pena olhar para trás, recuperar o fôlego e
admirar o visual da savana venezuelana.
A paisagem que te acompanha até o topo é bem diferente da
dos primeiros dias. Agora, anda-se cercado de árvores e mais
protegido do sol, na mata que cobre a base do tepui. Só depois
de algumas horas, quando o paredão vai se aproximando, é que
dá para sentir um friozinho na barriga e ter uma noção mais
clara do que te espera pela frente.
O trecho final da subida também costuma ser o mais temido por quem decide encarar o monte. Com pedras soltas

Travessia do rio Tek, nos
primeiros dias de caminhada
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MONTE RORAIMA
Trecho final
da subida da
montanha

MANUAL DO
AVENTUREIRO
Estar bem equipado para o
trekking é fundamental. Para subir
o Monte Roraima são vários dias de
caminhada longe da civilização.
É preciso carregar tudo o que pode ser
necessário, não deve faltar nada. Veja
alguns equipamentos que você
já precisa começar a separar para
a sua expedição:
Ξ Roupa para trilha
Ξ Botas de trekking
Ξ Mochila de 60 l ou mais
Ξ Saco de dormir
Ξ Bolsa estanque
Ξ Isolante térmico
Ξ Bastão para caminhada
Ξ Lanterna
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Escadarias de pedras encontradas
durante a subida; abaixo, paisagem
dos últimos dias de caminhada na
volta para a comunidade indígena
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MONTE RORAIMA
Céu estrelado
visto a partir do
topo do monte

Vegetação característica do tepui; ao lado, Cueva
Ojos de Cristal, uma das cavernas escondidas no
cume da montanha

e escorregadias, o Paso de Lágrimas é mais íngreme e exige
bastante atenção e cuidado, especialmente na época de chuva, quando uma queda-d’água se forma no meio do caminho. Nada que uma boa dose de coragem – sempre com
responsabilidade, é claro – não resolva.

O TOPO

Você pode até ler relatos de viagem, ver fotos e vídeos e
conversar com outras pessoas que já viveram a experiência. É
clichê, mas é verdade: para entender o que é o Monte Roraima
é preciso ir e sentir. Ao pisar no topo do platô, a sensação é de
entrar no cenário de um filme pré-histórico. O solo pedregoso,
a vegetação rasteira, as rochas empilhadas que desafiam a gravidade, a névoa que não deixa ver muito ao longe, o silêncio e a
calmaria que chegam a ser incômodos…
A impressão é mesmo de ter encontrado O Mundo Perdido,
descrito pelo escritor escocês Arthur Conan Doyle, em um de
seus livros mais famosos. Criador do célebre detetive Sherlock
Holmes, Doyle concebeu todo um cenário inspirado no monte
sem nunca ter pisado lá, apenas lendo relatos dos primeiros ex46
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ploradores e dos indígenas que habitam a região. Apesar de não
ser um retrato fiel do tepui, é uma boa introdução para começar
a entender toda a energia e o misticismo lá de cima.
Quem olha de baixo não faz ideia de tudo o que pode encontrar no topo do platô. São quase 34 km2 de área, muitos
deles ainda praticamente intocados. Foi só em 1976, por exemplo, que o primeiro homem, o escritor venezuelano Charles
Brewer-Carias, deu de cara com um enorme vale de cristais
que existe no cume. E, não sendo suficiente, uma vez lá em
cima, você ainda pode escolher entre ver o vaivém das nuvens
no mirante La Ventana, subir o Maverick, o ponto mais alto da
montanha, mergulhar nas jacuzzis naturais forradas de cristais,
caminhar até o marco das três fronteiras, entrar em cavernas
e, de quebra, encontrar pequenas quedas-d’água no caminho.
Mas vá sabendo que os “perrengues” — se é que podemos
dizer assim — também fazem parte do pacote. Toda a estada
é feita em acampamentos e o clima é uma caixinha de surpresas. De maio a outubro costuma ser a época mais úmida,
em que você corre mais risco de fazer a caminhada debaixo
de chuva e encontrar uma névoa sem fim. Entre novembro
AZUL
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MONTE RORAIMA

Jacuzzis naturais
forradas de cristais;
ao lado, vista do
mirante La Ventana

e abril, as chuvas costumam dar uma trégua, mas você não
vai ter a chance de encontrar cachoeiras no caminho, por
exemplo. Dá para se programar, mas nada garante que essas regras vão valer quando chegar sua hora de ir. Uma
vez lá em cima, a montanha pode te presentear com as
quatro estações do ano num único dia. Reza a lenda por lá
que Makunaima, o guardião do monte, é quem comanda
as condições climáticas conforme a sua vontade. Para os
Pemons, a montanha é sagrada e se comunica com quem
chega lá aberto para viver a experiência. Mesmo entre os
mais céticos, não há como voltar duvidando disso.

SERVIÇOS
RECEPTIVO
Ξ RORAIMA ADVENTURES
roraimaadventures.com.br

COMO IR

A Azul leva você até Boa Vista, a 260 km
de Monte Roraima, com voos a partir de
diversas cidades. Consulte as opções no
site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES: 4003 1118 /
VOEAZUL.COM.BR
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CAMPINAS
Torre do Castelo vista de cima

CIDADE EM FESTA
Uma das principais cidades do interior
de São Paulo, Campinas, que completa
248 anos, encanta com sua farta
gastronomia, seus prédios históricos e uma
agitada vida cultural por Bruno Segadilha

N

a primeira metade do século 18, um pequeno bairro da antiga Vila de Jundiaí tornou-se passagem
obrigatória para os sertanistas que seguiam até as
minas de ouro no interior do País. Área próxima a
uma mata densa e fechada, o lugar ficou conhecido
como Campinas de Mato Grosso, quando o bandeirante Fernão de Camargo promoveu ali a instalação de um ponto de parada de tropeiros. Não
demorou muito para atrair comerciantes e moradores até que,
em 14 de julho de 1774, ganhou sua primeira igreja e tornou-se
oficialmente um povoado.
De lá para cá, a vila cresceu, virou cidade, ganhou fábricas,
rodovias e uma grande estrutura urbana, deixando para trás seus
dias rurais e transformando-se no maior polo tecnológico da
América Latina. Não à toa, foi apelidada de Princesa do Oeste.
Seu nome, aliás, ficou mais enxuto, passando para apenas Campinas. Com pouco mais de 1,2 milhão de habitantes, a cidade é a
terceira mais populosa de São Paulo e uma das maiores do País.
Para a Azul ela é ainda mais importante por abrigar o Aeroporto
Internacional de Viracopos, principal hub da companhia. Para
comemorar seu aniversário, selecionamos programas, passeios e
lugares imperdíveis para quem quer conhecer essa encantadora
metrópole, que completa 248 anos.

TORRE DO CASTELO

Um dos principais cartões-postais de Campinas, a Torre do
Castelo nasceu para ser apenas uma caixa-d’água que ajudaria no processo de urbanização do lugar. Em pouco tempo,
no entanto, o imenso obelisco, projetado no estilo art déco,
chamou a atenção dos visitantes e moradores da cidade e se
transformou em atração do lugar. O sucesso foi tão grande
que, em 1970, a construção de 27 metros de altura ganhou
um mirante, de onde é possível ter uma visão de 360 graus da
metrópole. Em condições climáticas favoráveis, dá para enxergar até a Serra do Japi, a 40 quilômetros de distância. Ao
longo dos anos, o prédio passou por reformas e restaurações
e hoje abriga também o Museu Histórico da Sanasa, empresa
de água e esgoto de Campinas.

CAMPINAS

CATEDRAL METROPOLITANA

em 1997 pelo Grupo Arcel, passou por reformas e ampliações e
não parou mais de crescer. Hoje, 25 anos depois, além das 430
espaçosas e luxuosas suítes, o resort tem uma enorme área de
lazer com sete piscinas, anfiteatro, quadras de tênis e de futebol,
além de espaço para eventos.

Foram necessários 76 anos para concluir a obra deste templo religioso, inaugurado em dezembro de 1883. Com impressionantes 4 mil m2 de área, a catedral é a maior edificação
do mundo erguida com a técnica de taipa de pilão, colunas
de terra prensada comuns no século 19. O altar principal, dedicado a Nossa Senhora da Conceição, levou nove anos para
ser lapidado em cedro vermelho pelo artista baiano Vitoriano
dos Anjos, cujo trabalho, rico em detalhes, é um importante
exemplar do estilo barroco brasileiro. Vitoriano assina também o interior da construção, ao lado de Bernardino Sena,
concebendo os detalhes e enfeites que recobrem as paredes
e partes como o oratório e o púlpito. A parte interna guarda
ainda preciosidades como um órgão centenário, igual ao que
existe na Catedral de Notre-Dame, na França, lustres, vitrais
e um campanário com seis sinos.

AEROPORTO DE VIRACOPOS

Em 1946, o então prefeito de Campinas, Castro Tibiriçá,
pousou sua aeronave em uma pista rudimentar montada no
bairro Viracopos. O local do pouso não foi aleatório. Tibiriçá já
havia desapropriado terras na região e montado a infraestrutura
para a construção de um aeroporto, que seria inaugurado anos
mais tarde, em 1980. Nesses mais de 60 anos de história, o lugar
ganhou grandes pistas de pouso e modernos terminais e, desde
2008, quando a Azul iniciou suas operações, é o principal hub
da companhia. Em 2021, o aeroporto atingiu a marca de 10
milhões de passageiros embarcados ou desembarcados, fazendo
dele um dos três mais movimentados do País. No ano passado
Viracopos também foi eleito o melhor aeroporto do Brasil, segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Aviação Civil.

MERCADO MUNICIPAL

Inaugurado em 1908 pelo então prefeito Orosimbo Maia,
o mercado ocupa um prédio projetado pelo arquiteto Ramos
de Azevedo em estilo mourisco, com detalhes que remetem à
cultura islâmica, a exemplo da porta principal e das janelas em
arco. O mais antigo centro de compras de Campinas possui
143 boxes, sendo 98 no prédio central e 45 bancas externas, que
comercializam desde frutas e verduras até artigos religiosos e
produtos para casa. Nas lanchonetes e barraquinhas de comida
é possível tomar um chope, saborear um pastel ou experimentar
salgados, como croquetes e bolinhos de bacalhau.

ROYAL PALM PLAZA

Poucos empreendimentos hoteleiros representam tão bem
Campinas como esse resort, que se transformou ao longos dos
anos. Inaugurado em 1974 e batizado como Holiday Inn Campinas, o hotel quase fechou suas portas quando seus antigos
proprietários decidiram se desfazer do negócio. Foi comprado
AZUL

Inspirado nas casas de jazz de Nova Orleans, nos Estados
Unidos, o Alma Jazz é uma curiosa mistura de casa musical e
albergue. Em um ambiente, o público assiste a shows e apresentações enquanto saboreia pratos da culinária crioula, com
raízes europeias, africanas e nativas americanas. Em outro, um
pequeno hostel hospeda até 18 pessoas. Ideal para quem vem de
cidades próximas, quer saborear os drinques e bebidas do bar e
não pode voltar para casa dirigindo.

LAGOA DO TAQUARAL

Na década de 1970, a Prefeitura de Campinas decidiu comprar as terras que ficavam na Fazenda Taquaral, pertencentes à família Alves de Lima, e transformar em uma área de
lazer a céu aberto. Assim, em 1972, inaugura o Complexo
Taquaral, que reúne uma grande variedade de espaços recreativos e culturais, entre eles a Lagoa Isaura Telles Alves de
Lima, conhecida como a Lagoa do Taquaral. Ali é possível
passear de pedalinhos e assistir ao show de águas “dançantes”
nos finais de semana, além de garantir uma selfie em frente
à Caravela Anunciação. Trata-se de uma réplica da nau que
trouxe Pedro Alvares Cabral às terras Brasileiras, com 29,6 m
de comprimento e 8,6 m de altura e seis velas de tecido com a
cruz da Ordem de Cristo no centro. Na extensa área verde ficam também construções famosas, como a Concha Acústica,
o Auditório Beethoven, o Planetário e o relógio solar.
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ALMA JAZZ CLUB

COMO IR

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

a partir de

146,60
10x de

Fotos: Carlos Bassan e Divulgação

Réplica da Caravela
Anunciação, na
Lagoa do Taquaral;
acima, a Catedral
Metropolitana

Royal Palm Plaza;
abaixo, Aeroporto
de Viracopos

R$
R$
ou

sem juros

1.466,00

CAMPINAS
2 noites no
Hotel Nacional
Inn Campinas
Trevo, com café
da manhã e
traslado.
Saída em
3/10/2022
(de Confins)

à vista
por pessoa em apto duplo

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181
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CHECKLIST

MEMÓRIA VIVA

Algumas casas de celebridades,
como escritores, músicos, poetas
e artistas plásticos, acabaram de
stransformando em verdadeiras
relíquias históricas. Conheça algumas
das mais interessantes e curiosas
por Bruno Segadilha

PUNTA BALLENA // URUGUAI
Obra máxima do pintor, poeta e escultor
uruguaio Carlos Páez Vilaró, a curiosa
construção fica na deslumbrante Punta
Ballena, pequena península ao lado de Punta
del Este. Erguida ao longo de 36 anos com
livre inspiração na arquitetura mediterrânea,
foi a casa do artista até sua morte, em
2014. Hoje compreende um museu, hotel e
restaurante. Mas não é preciso se hospedar
lá ou reservar uma mesa para apreciar o
local. Muitos visitantes vão até lá apenas para
passar a tarde e tomar um drinque enquanto
curtem a paisagem. Todos os dias, poucos
minutos antes de o sol se pôr, caixas de som
espalhadas pelo lugar reproduzem a voz de
Vilaró declamando Ceremonia del Sol, um de
seus poemas mais famosos. A imagem do astro
“descendo” nas águas, o céu alaranjado e os
versos apaixonados do artista fazem desta uma
experiência inesquecível.
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CASAPUEBLO

CASA DO RIO VERMELHO
SALVADOR // BRASIL
Na década de 1960, depois de vender os direitos do livro Gabriela, Cravo e Canela para os estúdios MGM, Jorge Amado
comprou essa casa, no bairro Rio Vermelho, em Salvador, onde viveu boa parte de sua vida. Ao lado da esposa, a escritora
Zélia Gattai, ele transformou o lugar em ponto de encontro de artistas, intelectuais e ativistas políticos. Passaram por ali
gente como Glauber Rocha, Pablo Neruda, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Sartre e Simone de Beauvoir. Foi lá também que
Jorge Amado escreveu diversos livros, entre eles Dona Flor e Seus Dois Maridos e Quincas Berro D’Água e Zélia escreveu
Casa do Rio Vermelho, que conta a história do casal quando viveu ali. Aberta para visitação, a casa mantém os ambientes
e a decoração originais, com objetos que pertenceram ao casal. Em cada cômodo, projeções mostram diferentes épocas
da vida dos artistas.
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CHECKLIST

MUSEU CASA KUBITSCHEK
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GRACELAND

BELO HORIZONTE // BRASIL

MEMPHIS // ESTADOS UNIDOS

Prefeito de Belo Horizonte entre 1940 e 1946, o ex-presidente Juscelino Kubitschek comandou uma reforma urbanística
que mudou para sempre a cara da cidade. Abriu grandes avenidas, dedicou-se a obras de infraestrutura e construiu o
conjunto arquitetônico da Pampulha, um dos marcos da moderna arquitetura brasileira, projetado por Oscar Niemeyer.
Concluída em 1943, a Casa Kubitscheck foi construída em um terreno de grandes proporções, em aclive, com concreto
armado, e servia como residência nos fins de semana. Os jardins foram concebidos por Burle Marx e integram as obras
de arte aplicada, o painel de azulejos de Volpi que retratam as antigas representações cartográficas. Tombada como
Patrimônio Histórico em 2009, a casa transformou-se em museu em 2013, conservando os móveis e objetos da família
para que os visitantes entendam melhor esse importante período da história da cidade.

Famosa mansão em que Elvis Presley viveu, Graceland, na cidade de Memphis, nos Estados Unidos, recebe cerca de 600
mil pessoas por ano e é a segunda residência mais visitada do país. Fica atrás apenas da Casa Branca, em Washington.
Durante o passeio na casa é possível visitar cômodos como a sala de estar, com seus extensos sofás, uma mesa de
granito escuro e o famoso piano branco do cantor, além de ambientes como o Jungle Room, onde Elvis costumava
receber os amigos. Do lado de fora, ficam os aviões do cantor, e o quintal em que ele criava cavalos. Dali, os visitantes
são levados até o bar e à quadra de squash onde o rei teria se reunido com amigos para tocar e cantar antes de subir
ao seu quarto pela última vez. Ao final, o tour leva à piscina e ao jardim de contemplação, lugar que hoje abriga o
túmulo de Elvis e de seus pais.
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MUSEU FRIDA KAHLO
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CASA DE MONET

CIDADE DO MÉXICO // MÉXICO

GIVERNY // FRANÇA

Construída em 1904, a casa, localizada no bairro Coyoacán, na Cidade do México, foi a residência de Frida Kahlo, de seu
nascimento, em 1907, até sua morte, em 1954. A construção, conhecida também como La Casa Azul é bastante espaçosa, por
isso vale a pena reservar algum tempo para visitá-la: são dois andares, vários quartos, um estúdio, uma grande cozinha e uma
sala de jantar. No térreo ficam alguns trabalhos da artista, principalmente as telas menores, enquanto os outros cômodos
abrigam itens pessoais, lembranças e obras de Diego Rivera, marido de Frida. A cozinha e a sala de jantar exibem o estilo
clássico mexicano, com tijolos amarelos brilhantes e chão azul, vasos de cerâmica, pratos, talheres e copos artesanais. No
segundo andar, estão o quarto e o estúdio da pintora, ambos com mobiliário original. Em sua cama há um espartilho pintado,
que ela vestia para suportar as dores em coluna danificada. Em outro canto, suas cinzas estão em exposição.

Um dos principais nomes do impressionismo no mundo, Claude Monet (1840-1926) ficou famoso por retratar em
suas telas o efeito da luz nos objetos e na natureza. Boa parte das pinturas tinha como tema a área externa de sua
propriedade, em Giverny, vila a 75 quilômetros de Paris. Não à toa, é um dos lugares mais visitados pelos turistas que
vão à França e querem conhecer de perto os cenários que se transformaram em tela. Diante da famosa casa, que tem as
paredes rosadas e as janelas pintadas de verde, ele cultivou várias espécies de flores, árvores e plantas ornamentais,
criando dois jardins: o da Normandia e o d’Água, inspiração para vários de seus trabalhos. Ali, Monet pintou mais de
270 telas em um intervalo de 20 anos, ilustrando quase sempre as paisagens que via em seu quintal. A famosa ponte
japonesa, por exemplo, foi retratada 45 vezes, com diversas luzes e cenários naturais.
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MUSEU CASA DE PORTINARI
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JARDIM DE MAJORELLE

BRODOWSKI // SÃO PAULO

MARRAKECH // MARROCOS

Um dos pintores mais importantes do País, Cândido Portinari nasceu em uma fazenda de café em Brodowski, interior de
São Paulo, em 1903. Foi ali que o artista começou a fazer suas primeira experiências com tintas, retratando personagens
e cenários de sua cidade. Tombada pelo Patrimônio Histórico, o lugar onde Portinari cresceu já passou por algumas
reformas e hoje abriga um museu, inaugurado em 1970. O espaço é constituído por uma casa principal e anexos
construídos em sucessivas ampliações, que serviram de moradia para os familiares que chegavam à cidade. No acervo,
há várias pinturas sacras feitas nas paredes e objetos de uso pessoal, além de mobiliário e utensílios da família, que
ficam em cômodos preservados na disposição original. Do lado de fora, os visitantes podem conhecer a pequena capela
feita para avó no jardin.

Apaixonado por Marrakech, o pintor francês Jacques Majorelle decidiu que ergueria ali uma charmosa residência para chamar de
sua. Com ajuda do arquiteto Paul Sinoir, começou a construção de uma casa em estilo art déco com influência moura e berbere e um
jardim com plantas de várias partes do mundo, incluindo o Brasil. Um projeto tão belo quanto ousado, que permaneceu oculto até
1947, quando Majorelle abriu os jardins ao público para superar dificuldades financeiras e o transformou em um dos lugares mais
visitados da cidade. Com a morte do artista, em 1962, a propriedade ficou abandonada e quase virou um hotel, até ser comprada pelo
estilista Yves Saint Laurent e seu marido, Pierre Bergé. O casal reformou a casa e os jardins e viveu ali durante alguns anos. Em 2010,
dois anos depois da morte de Saint Laurent, Pierre Bergé transformou o lugar na Fundação Jardim de Majorelle e doou a propriedade
à Fundação Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, que abriu o lugar para visitação.

AZUL

61

Fotos: Divulgação e Shutterstock

CHECKLIST

CASA MUSEO JOSÉ SARAMAGO
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CASA MUSEU SALVADOR DALÍ

ILHAS CANÁRIAS // ESPANHA

GIRONA // ESPANHA

Foi em Lanzarote, no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, que o escritor português José Saramago, prêmio Nobel de
Literatura, passou as duas últimas décadas da sua vida ao lado da esposa, Pilar del Río. Nove meses após seu falecimento,
em junho de 2010, sua residência e sua biblioteca transformaram-se em um museu, aberto apenas entre 10h e 14h30,
quando alguns membros da família retomam a rotina da residência, que ainda abriga a família do escritor. Durante o
tour pelo lugar, conhecido também como “A Casa”, o visitante passa pelo escritório onde foi escrito o livro Ensaio Sobre
A Cegueira e que ostenta uma cópia do Prêmio Nobel de Literatura na parede. Na cozinha, os guias do museu preparam
um café para os visitantes, hábito mantido desde a época em que escritor passava horas do dia no local. O acervo abriga
também obras que retratam personagens dos livros de Saramago, assinadas por artistas como Oscar Niemeyer e Carybé.

Em 1930 Salvador Dalí instalou-se em uma barraca de pescadores na Praia de Port Lligat, na cidade espanhola de
Girona, atraído pela paisagem e pela calma do lugar. A partir dessa pequena habitação improvisada começou a
construir sua casa, em um processo que durou mais de 40 anos. Isso talvez explique a sua arquitetura tão peculiar,
com vários cômodos interligados que formam uma espécie de labirinto. Cada espaço, corredor e jardim está repleto
de obras que remetem ao inconsciente e ao subconsciente, a exemplo do urso cheio de joias em uma pequena sala
e dos ovos instalados nos telhados. Dalí viveu ali até 1982, quando Gala, sua esposa, faleceu, e ele se mudou para o
Castelo de Púbol, também em Girona. Nesse período, a casa foi muito pouco frequentada por seu proprietário e teve
suas portas fechadas em 1989, com a morte do artista, sendo reaberta para o público 8 anos depois, em 1997.
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ESTI LO
DE VIDA

>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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HOTELARIA
Foto: Divulgação

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

Piscina interna no spa
do hotel Convento
do Espinheiro, em Évora,
na região do Alentejo,
em Portugal

66
GASTRONOMIA

74
BEM-ESTAR

79
VITRINE

A culinária regional e
criativa do restaurante Arvo,
em Recife

Cuidados para evitar a
queda dos cabelos e manter
a saúde dos fios

Uma seleção de itens
para deixar sua casa mais
confortável

GASTRONOMIA

Quintal com mesas sob a
grande mangueira; ao lado,
o chef Pedro Godoy

Pratos do menu do Arvo. No destaque,
a Salada Caesar com frango grelhado

A REINVENÇÃO DA
COZINHA REGIONAL

E

m dias solares, os restaurantes que ocupam quintais arborizados no Recife são um destino certeiro. O Arvo,
inaugurado no final de 2019, é um deles. Seu ambiente aprazível, seu serviço caloroso e sua cozinha afinada
são um convite irresistível para horas de deleite, acompanhados de boa comida e boa bebida.
O chef Pedro Godoy, formado em gastronomia no Senac
PE, trabalhou em restaurantes como Oficina do Sabor e Beijupirá, em Olinda, e Wiella Bistrô e Tapa de Quadril, no Recife,
antes de partir em carreira solo e abrir seu restaurante em parceria com o amigo Eduardo Freyre. “Foi a construção de um
sonho entre famílias”, conta o chef, que descreve o Arvo como
um restaurante de cozinha regional reinventada. “Enquanto
em restaurantes tradicionais temos pratos que foram criados há
décadas e que são fielmente reproduzidos, no Arvo buscamos
uma evolução do regional, criando releituras de receitas com
abordagens modernas, mas sempre com respeito à matéria-prima local”, conta o chef. Há uma horta no local com mais de
80 tipos de PANCs (plantas alimentícias não convencionais),
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como hortaliças, flores e ervas que compõem os pratos.
O Arvo possui duas propostas distintas de menu. No almoço
é oferecida uma cozinha contemporânea com pratos em que
se destaca a moderna cozinha regional. No jantar surge uma
cozinha convivial, com diversas entradas para “tapear” e pratos
maiores, para serem compartilhados.
Comece com uma porção de camarões empanados em tapioca. Crocantes, são servidos com um curioso molho tarê de rapadura com laranja. Outra entrada que faz sucesso é o croquete de
cupim, acompanhado de aioli da casa e vinagrete de pimentade-cheiro. A carne também aparece no opulento cupim assado
no creme de milho acompanhado de cuscuz de arroz com coco
e vinagrete de milho verde, perfeito para ser compartilhado.
Para uma refeição mais leve, há cinco opções de saladas, como
a de grãos com frango, que traz um mix de folhas com cuscuz
marroquino, lentilha, amêndoas, berinjela caponata ao molho
balsâmico e frango grelhado. A salada Arvo com camarões serve duas pessoas e vem com folhas, tomate cereja, brócolis defumado, homus de beterraba, picles e molho tahine com iogurte.

Fotos: Victor Muzzi, Marcelo Katsuki e Divulgação

Chef Pedro Godoy renova a cena gastronômica pernambucana com criações que revelam a
evolução da cozinha regional, em seu restaurante Arvo, no Recife por Marcelo Katsuki

Entre os pratos principais, a carne de
sol de filé-mignon ao roti de rapadura
traz cebolas tostadas em uma bela composição. Servida com nhoque frito de batata com molho bechamel de milho verde, um acompanhamento com status de
protagonista. Já o arroz de polvo chega
caldoso e vem gratinado com queijo parmesão, batatas salteadas, berinjela empanada, amendoim e aioli de pão torrado.
De sobremesa, destaque para o Chocolatudo, que apresenta o produto em
cinco texturas diferentes. Os drinques
também trazem boas criações, como o
Frescor do Arvo, feito com gim, licor de
morango, xarope de lichia, soda de capim-santo, e o Ouriço, que leva cachaça,
xarope de caju, limão e pó de castanha.
Com amplo espaço verde, ambientes
ao ar livre e também cobertos, o restaurante mostra-se perfeito tanto para um
jantar a dois como para uma confraternização com amigos, seja em dias encobertos ou ensolarados, quando a imensa
mangueira que domina o cenário oferece
sombra e acolhimento.

Carne de sol de filé-mignon
ao roti de rapadura

Ξ ARVO RESTAURANTE | @arvorestaurante
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MENU

PARA COMER OU LEVAR

BRASÍLIA Nascida na pandemia como delivery a

ESQUINA MEDITERRÂNEA

SÃO PAULO Numa traquila esquina da Rua Amauri, do lado de Pinheiros,
uma sobrado com jeitão mediterrâneo tem reunido o beautiful people paulistano. Trata-se do Dhomus, casa arejada, com terraços e rooftop, e menu
inspirado nos sabores do mar. Como o surpreendente shawarma de camarão, creme de burrata e iogurte, uma entrada para comer com as mãos e se
lambuzar gostosamente. Entre os principais, a dica é a potente Gigliata de
peixe, camarão, lulas e polvo, com tagliolini al nero, ou o paccheri alla scarpariello com sashimi de atum (foto). Não deixe de provar as delicadas éclairs
de pistache e frutas vermelhas e o drinque Leonard. Ξ @dhomusrestaurante

FERMENTAÇÃO LENTA,
CRESCIMENTO IMEDIATO
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PROTAGONISMO
VEGETAL
Rafael Brito Pereira,
sócio da The Slow
Bakery; acima, vinhos
e pães vendidos na
padaria carioca

Fotos: Bossa e Divulgação

RIO DE JANEIRO A padaria The Slow Bakery acaba de inaugurar seu quarto endereço carioca, no descolado Leblon. Além
da loja, o novo ponto abriga a segunda fábrica da empresa.
“Existe aquele mito de que, se algo é artesanal, é pequeno. Estamos mostrando que é possível produzir em escala sem perder
a qualidade”, diz o sócio-fundador Rafael Brito Pereira. Além
do famoso sourdough, a padaria oferece outros tipos de pães,
como os integrais de centeio e de parmesão, e iguarias como
a pizza slow e os cinammon rolls, rolinhos de canela que chegam quentinhos à mesa. Clássico das padarias cariocas, o joelho,
uma massa salgada recheada com queijo e presunto, ganha uma
versão criativa feita com brioche, queijo artesanal, presunto e
bechamel da casa. A lista de sanduíches e comidinhas também é
imperdível, como a panelinha de ovo cozido em molho vermelho e cogumelos e servida com pão. Inaugurada em março de
2016 em um pequeno espaço em Botafogo, a The Slow Bakery
conquistou o paladar dos cariocas com suas receitas criativas e
saudáveis inspiradas no movimento slow food, que prioriza os
ingredientes e os produtores. A ideia deu tão certo que, um
ano depois, Rafael e sua sócia, Ludmila Spíndola, abriram uma
segunda unidade e não pararam mais de crescer. Hoje a marca
produz mensalmente cerca de 12 toneladas de pães de fermentação lenta, cuja receita utiliza lactobacilos e fermento natural.
“É um mercado que ainda tem muito o que crescer. O brasileiro
adora o pãozinho francês, mas procura opções, sabores, além de
itens mais saudáveis”, diz Rafael. Ξ theslowdigital.com.br

Nolina Pizzaria, em Brasília, ganhou um espaço
para chamar de seu e agora abre as portas para os
clientes. Para começar, vale a pena experimentar o
crostini de pesto de rúcula com queijo curado no
vinho. Entre as pizzas, com massa de fermentação
natural, há 13 opções de sabores. Destaque para a
de burrata com raspas de limão-siciliano e a Guidio,
com molho de tomate da casa, queijo, carne seca
desfiada, cebola caramelizada, pimenta dedo-demoça e queijo de coalho. Ξ @nolinapizza

BELO HORIZONTE Nova casa
da chef mineira Bruna Martins, o
Florestal, em Belo Horizonte, tem
como protagonistas os vegetais e
traz microprodutores rurais como
principais fornecedores . O menu
oferece opções inspiradas nas
culinárias de diferentes países, a
exemplo de húmus de cenoura,
pão, quibe de berinjela, batata
frita, coalhada da casa, receita
árabe, e guacamole defumado,
tortilha de milho crioulo, milho
cubano, mole negro e espetinho
de berinjela, releitura de um
clássico mexicano. Para quem
procura uma opção brasileira, a
dica é baião de dois, farofa de
jiló, banana dourada, ovinho frito,
com a possibilidade de acrescentar linguiça caipira. Ξ @florestal.bh

O DRINQUE PERFEITO
COLLINS
por Spencer Amereno, bartender
do Carrasco, em São Paulo

INGREDIENTES:

Ξ 30 ml de Aperol
Ξ 30 ml de shochu

Ξ 30 ml de limão-siciliano
Ξ 30 ml de palma de coco

Ξ Espumante, para completar

PREPARO:
Bata todos os ingredientes na coqueteleira e coe duas
vezes. Coloque em um copo e finalize com hortelã.
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HOTELARIA

HOSPEDAGEM
COM HISTÓRIA

Adega do hotel; abaixo,
a piscina externa

Instalado em uma construção medieval de
Évora, no Alentejo, o Convento do Espinheiro
Historic Hotel & Spa mistura passado e
presente em suítes de luxo por Bruno Segadilha

R

egião portuguesa que fica entre o Rio Tejo e as serras do
Algarve, o Alentejo impressiona os visitantes com suas
ruas repletas de história. Graças a suas construções e seus
símbolos medievais, cidades como Évora foram consideradas patrimônios mundiais pela Unesco e transformaram-se
nos destinos mais procurados de Portugal. Para abrigar tantos
visitantes as antigas edificações têm passado por reformas, tornando-se charmosas hospedagens, a exemplo do Convento do
Espinheiro Historic Hotel & Spa.
A origem da construção está ligada a uma lenda que relata a aparição de uma imagem da virgem sobre um espinheiro,
por volta do ano de 1.400, quando o rei D. Afonso V ordenou
que se erguesse ali um templo católico. Os anos passaram e, em

Fotos: Divulgação

Uma das suítes das alas novas;
acima, a fachada do hotel
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1999, a propriedade foi comprada por uma família que decidiu
erguer ali um hotel de alto luxo, sem deixar de lado a essência
do prédio histórico. As arquiteturas medieval e clássica estão
presentes em detalhes como os azulejos decorativos, as esculturas de mármore, as portas e janelas em arco, além dos belos
jardins, lembrando castelos.
O resort dispõe de 92 quartos, divididos em seis categorias. As
suítes conhecidas como Heritage, assim como as Deluxe Suites
e a Duplex Royal Suite, ficam na antiga construção do século 1.
A decoração preserva detalhes de época, como os grandes encostos de cama trabalhados em madeira e os espelhos de moldura sinuosa e rebuscada. Já as acomodações Design e Grand Deluxe estão nas novas alas, cujos corredores têm iluminação mais
suave e painéis de jacarandá nas entradas dos quartos, detalhes
que dão o toque contemporâneo a essa área do hotel.
A mistura entre antigo e novo continua no restaurante, instalado na adega do convento, e no piano bar, que fica no espaço onde antes era a cozinha dos monges. A cisterna gótica foi
convertida em área de degustação de vinhos e produtos regionais. O spa foi desenhado para lembrar um templo romano e
tem colunas simétricas e, além de vários tratamentos e terapias,
possui piscina coberta, jacuzzi, banho turco, sauna e academia.
Ξ CONVENTO DO ESPINHEIRO conventodoespinheiro.com
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CONCIERGE

FLAT COM VISTA

REFÚGIO URUGUAIO

MARRAKECH Parceria entre o jogador Cristiano Ronaldo e
a rede portuguesa Pestana, o Pestana CR7 Marrakech, no
Marrocos, torna-se a mais nova unidade da bandeira, presente em Lisboa, Madri, Nova York e Funchal, onde o atleta
nasceu. O novo hotel é inspirado na cultura e nas cores do
destino marroquinho, conhecido como “a cidade ocre”, por
causa de suas casas e antigas construções. O prédio tem localização estratégica: fica na M Avenue, via onde também
estão os mais badalados restaurantes, as principais lojas de
grife e os grandes centros culturais.
As referências ao astro do Manchester United aparecem
na decoração dos 174 quartos e dos ambientes comuns,
com itens relacionados ao universo do futebol e imagens
do atleta. O design do hotel traz também traços da arquitetura local, a exemplo dos painéis geométricos presentes no
lobby, onde os hóspedes podem experimentar um típico chá
marroquino. O Sports Bar, no andar térreo, é equipado com
telões para que os hóspedes possam assistir a eventos esportivos tomando um drinque ou saboreando tapas, enquanto
o restaurante Mesa serve pratos das gastronomias mediterrânea e portuguesa. A piscina, no terraço, tem uma vista
panorâmica da Cordilheira do Atlas, um dos cartões-postais
do destino. Logo ao lado, o spa oferece uma boa variedade de tratamentos de beleza, uma das marcas do jogador,
conhecido por suas várias intervenções estéticas. A área do
rooftop conta ainda com uma bem equipada academia. Afinal,
ali é uma das casas de um dos principais atletas do mundo.
Ξ pestanacr7.com
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JOSÉ IGNACIO Localizado na zona rural de
José Ignacio, no município de Maldonado, no Uruguai, o Estancia Vik propõe aos
hóspedes uma imersão na vida das grandes fazendas sem perder de vista o luxo e o
conforto. A decoração dos ambientes internos
mistura elementos rústicos, como o telhado de
zinco do prédio principal, e itens como móveis de design
e uma coleção de peças de arte contemporânea. Como exclusividade é palavra de ordem ali, cada uma das 12 suítes é decorada de maneira diferente.
O empreendimento, construído em um enorme terreno de 1.600 hectares,
tem ainda uma espaçosa churrasqueira, onde os hóspedes podem saborear a famosa carne uruguaia, e uma adega subterrânea que guarda alguns
dos melhores vinhos do mundo. Ξ vikretreats.com

Um dos 174 quartos do hotel; abaixo a piscina

NOVO LUXO

NO MUNDO Conheça os outros endereços da marca Pestana CR7
NOVA YORK O moderno prédio fica na Rua 39, a poucos

metros da Times Square, região que concentra boa parte do
comércio, restaurantes, cinemas e teatros da Big Apple.
LISBOA Construído em um edifício histórico da Baixa de
Pombalina, o hotel fica ao lado da famosa Praça do Comércio e do Cais do Sodré, reduto boêmio da capital portuguesa.
MADRI O rooftop desta unidade, instalada na famosa Gran
Via, tem uma vista panorâmica da cidade. Ali os hóspedes
podem saborear um drinque ou alguns dos petiscos do bar.
FUNCHAL Primeiro endereço da marca, o hotel ficou famoso
pela enorme piscina vermelha do terraço e por ser um dos melhores pontos da Ilha da Madeira para se contemplar o pôr do sol.

Fotos: Divulgação

LUXO NO MARROCOS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A rede Atlantica
inaugura um novo empreendimento no interior de
São Paulo. Trata-se do Comfort Suites São José
do Rio Preto, localizado na Avenida Brigadeiro
Faria Lima. O prédio de arquitetura moderna tem
85 acomodações que funcionam como um flat.
Por isso as suítes possuem eletrodomésticos, como
geladeira, forno de micro-ondas e fogão. O rooftop
oferece uma vista privilegiada da cidade e tem um
restaurante com capacidade para até 70 pessoas.
Logo do lado ficam a piscina, a sauna e uma bem
equipada academia. Para atender ao público que
viaja a negócios, o prédio tem também duas salas
para reuniões, com itens como projetores, telas
retráteis e sistema de som. Ξ ahi.com.br

CURITIBA Inaugurado no edifício que abrigava
o antigo Four Points by Sheraton, o Qoya Hotel
Curitiba é o mais novo empreendimento do
grupo HCC Hotels na capital paranaense. É
também o primeiro da marca Qoya, criada para
atender ao público que busca hospedagens de
luxo e refúgio espiritual. O prédio de 16 andares foi reformado em torno desses dois conceitos, com design e arquitetura minimalistas. O
cardápio do restaurante Koré segue a mesma
linha, com opções comfort e com toques regionais, como o nhoque de mandioquinha com
creme de cogumelos e a costelinha de porco
servida com tucupi. O spa oferece uma grande
variedade de massagens e tratamentos para
que os hóspedes possam relaxar e se desligar
das tensões do dia a dia. Ξ hcchotels.com.br
AZUL
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BEM-ESTAR

QUEDA X QUEBRA

CABELOS
AO VENTO

queda de cabelo é algo natural. Os fios possuem fases,
de estações do ano, principalnascem, crescem e caem,
mente após o verão, quando os
dando lugar a um novo.
fios passam por inúmeros desa“Todos os dias percebemos cabefios externos, como mergulhos
los caindo, já que a média é que
no mar e alta exposição ao sol.
50 a 100 deles se desprendam do
A saúde dos fios também sofre
O aumento do estresse, o pós-Covid e
couro cabeludo a cada 24 horas”,
com estresse, sono desregulado,
uma alimentação nada balanceada têm
diz Jaqueline Pereira, tricologista
má alimentação, com carência
causado cada vez mais queixas sobre
no Instituto Marina Berti Yunes.
de vitaminas e minerais, e falta de
Mas, desde o começo do período
higiene no couro cabeludo.
queda de cabelo. O que podemos fazer?
pandêmico, muitos foram os paOutros fatores podem incluir
por Paula Roschel
cientes se queixando de uma quealergias no couro cabeludo,
da muito superior a uma centena
uso inadequado de cosmétide fios por dia. E a Covid-19 tem a sua parcela de culpa: “No cos, como leave-ins ou condicionadores na raiz, penteados
geral, infecções virais podem acelerar a fase de queda, chamada muito apertados, que coloquem pressão no couro cabeludo,
de telógena. Isso pode acontecer por causa de uma febre alta, e traumas físicos. “Seja mais gentil com o cabelo enquanto
de estresse, pelo uso de certos medicamentos e pela alta carga o higieniza, escova e penteia. Desembarace-o delicadamente
ao lavar, começando pelas pontas e subindo até próximo ao
viral”, explica Jaqueline.
Além dos quadros virais, existem outros fatores muito co- couro cabeludo, para evitar puxá-los”, diz Sandra Perondi,
muns que aceleram a fase de queda capilar. Como as mudanças tricologista e diretora técnica da rede Mais Cabello.
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DUROS NA QUEDA!
1

Fotos: Shutterstock

A

Além da queda, existe um quadro tão prepocupante para quem
ama mechas saudáveis: a quebra.
Cabelos que passaram por muitos processos químicos e que são
aquecidos em demasia (por chapinhas e modeladores de cachos)
podem quebrar com maior facilidade devido a uma diminuição
de sua massa, conteúdo que mantém as mechas com volume, brilho e toque macio. “Não é toda
morena que consegue ficar loira.
Alguns fios simplesmente não
aguentam uma descoloração tão
forte e quebram no meio do processo. O ideal é sempre conversar
com um cabeleireiro de confiança para alinhar expectativa versus
realidade. Muitas clientes que
querem ter fios mais claros, mas
não conseguem, acabam optando por apliques fixos ou de tic
tac para se sentirem bem, porém
sem acabar com a qualidade”, comenta Lucy Cossenzo, terapeuta
capilar do ROM Concept.
Segundo a cabeleireira Janny
Mota, outro erro comum que
pode passar despercebido é aplicar o xampu nas pontas dos cabelos. “Isso pode ressecar os fios
e causar nós difíceis de desembaraçar, facilitando a quebra. O
ideal é espalhar o produto da raiz, onde é produzida a oleosidade natural do couro cabeludo, até metade do comprimento. A

água corrente naturalmente levará o xampu até as pontas, o
que já é suficiente. A lavagem deve ser iniciada pela frente
da cabeça, na região da testa, e continuada para a parte de
trás”, explica.
Cuidado também com suplementos que prometem aumentar o crescimento dos fios, diminuir a queda e até melhorar o brilho dos cabelos. A suplementação só é prescrita
por um médico quando há carência de substâncias. Caso
contrário, não trará benefícios. “Durante o puerpério, por
exemplo, a mulher passa por muitas alterações hormonais,
físicas e emocionais. Uma queixa constante nesse período
é a queda de cabelo, que geralmente se inicia três meses
após o parto. Tal quadro, chamado de alopecia pós-parto, é relativamente comum, atingindo de 40 a 50% das
mulheres. Tomar suplementos vitamínicos e minerais, se
recomendado pelo médico, pode ser um bom caminho”,
diz Sandra Perondi.

TRATAMENTOS

Além da mudança de hábitos e da suplementação, existem outros tratamentos que ajudam a diminuir, amenizar ou
interromper quadros de queda dos cabelos além do normal:
Massagem: feita por profissional treinado, pode estimular
a saúde do couro cabeludo e, consequentemente, dos fios.
Melhora a circulação sanguínea local e o aporte de nutrientes, o que faz com que os cabelos “vivam” mais e melhor;
Fototerapia: também auxilia na circulação sanguínea no
couro cabeludo, aumentando a nutrição local e, consequentemente, diminuindo quedas. Ela pode ser feita em
consultório, mas também em casa _ por meio de bonés de
LED indicados por um profissional da saúde;
Microagulhamento: “Melhora o fluxo sanguíneo e o
aporte de nutrientes no couro cabeludo e induz novas
células-tronco, que estimulam o crescimento dos fios”,
diz Sandra.

A saúde capilar é fundamental para proteger os fios e ajudar a
evitar a queda. Confira produtos para cuidar e fortalecer os cabelos

2

3

1. Xampu Sólido - Força e Crescimento OR Natural,
Dash – R$ 45 – dashuniformes.com.br
2. Sérum Antiqueda, Nioxin – R$ 192 – loja.wella.com.br
3. Xampu Eco-Green by Roseli Siqueira – R$ 119 –
roselisiqueira.com.br
4. Argila Desintoxicante Capilar, Kérastase – R$ 259 –
kerastase.com.br
4
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BEM-ESTAR

BELEZA

PAUSA PARA DESACELERAR

2

Localizado na cidade de Amparo, a uma hora e meia de São
Paulo, o Lake Vilas Charm Hotel e SPA é um refúgio em meio
à natureza dos vales e colinas do circuito das águas paulista.
Entre as novidades do empreendimento estão experiências
e tratamentos como reflexologia podal, ducha escocesa,
além de massagens com pedras quentes, ayurvédica e
shiatsu, todos realizados no amplo spa, que abriga, ainda,
uma piscina aquecida. Outros destaques são procedimentos e tratamentos estéticos como drenagem linfática e
massagem modeladora. “Aos que desejam aproveitar esse
momento de relaxamento, há também uma casa de meditação de vidro suspensa em meio à paisagem, onde por baixo
correm as águas da cachoeira. É uma sensação indescritível,
uma conexão mágica com o verdadeiro sentido da vida”,
afirma Gabriela Achcar, diretora de Comunicação e Vendas
do Lake Vilas. Entre outros recantos e serviços, o hotel oferece um espaço dedicado à estátua de Buda, originária de
Bali, com três metros. A imagem do principal representante
da religião ajuda os hóspedes a se desconectarem e praticar
momentos de meditação. Ξ lakevilas.com.br

DICAS PARA SER FELIZ

1

GO VEGAN!

O VEGANISMO É UM ESTILO DE VIDA, INCLUSIVE
NOS RITUAIS DE BELEZA. CONFIRA ALGUNS
PRODUTOS SEM COMPONENTES DE ORIGEM
ANIMAL E CRUELTY FREE por Anna Paula Ali

9

10

SOB MEDIDA

A MeuQ, conhecida por criar fórmulas customizadas com sua plataforma de inteligência artificial, traz uma novidade: a máscara capilar
com água ozonizada e ácido hialurônico. O produto possui várias
indicações e é ideal para quem busca hidratação, nutrição, ação
antifrizz, reparação ou reconstrução. Durante a compra é possível
testar e descobrir a combinação de ativos mais eficiente para cada
tipo de cabelo. Para isso é preciso escolher alguns dos componentes
naturais usados pela marca, como extrato de clorofila, manteiga
de karité, óleos de girassol e abacate, complexo de aminoácidos e
enzimas catalisadoras. Durante o processo de criação do produto, o
cliente pode também personalizar detalhes como nome e a fragrância. Máscara Capilar Meu Q- R$ 79,00 (200 g) Ξ meuq.com.br

8
6
4

por Eliane Giardini, atriz, em cartaz com a peça Intimidade
Indecente, no Teatro Renaissance (SP), até 31 de julho

Nada melhor que ler para conhecer
pessoas e mundos novos. Já resolvi muitas
questões delicadas em minha vida com a
leitura. Ela abre sua cabeça.

MOVIMENTAR-SE

PRATICAR A GENTILEZA

76

AZUL

Fotos: Divulgação

Caminhar, dançar, fazer qualquer exercício
físico. Amo caminhar em lugares diferentes.
A atenção se aguça, a sensação de presença se
instala sem dificuldade.

Fotos: Divulgação. *Preços pesquisados em junho de 2022

5

LER

Sempre, em qualquer situação. Não é muito
fácil; às vezes exige um grande esforço, mas
provoca os nossos melhores sentimentos.

3

7

1. Desodorante em barra Deo Suavizante, 50 g, B.O.B. – R$ 55 – usebob.com.br
1. Finalizadores para cabelos Natura Lumina, Spray de volume, 150 ml, Natura – R$ 59,90 – natura.com.br
3. Semi di Lino Blonde&Brunette Blonde, 125 ml, Alfaparf Milano – R$ 95,90 – loja.alfaparfmilano.com.br
4. Palette multifuncional Pink Petals Make B., O Boticário – R$ 179,90 – boticario.com.br
5. Batom Duo Gloss 7 Belo Iogurte, 4 ml, Quem disse, Berenice? – R$ 46,99 – quemdisseberenice.com.br
6. Esmalte Banho de Lavanda, Haskell Esmaltes – R$ 7,90 – meuhaskell.com.br

7. Perfume LOV|U Deo Parfum, 75 ml, Avon – R$ 79,90 – avon.com.br
8. Solução Gaba, 30 ml, Simple Organic – R$ 165 – simpleorganic.com.br
9. Xampu óleo de argan & lavanda, 300 ml, Love Beauty And Planet – R$ 22,10 – epocacosmeticos.com.br
10. Base para máscaras Imagination, 100 ml, Foreo – R$ 279 – sephora.com.br
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MODA

VITRINE
2

HORA DE RELAXAR

1

QUER APROVEITAR MELHOR O SEU TEMPO LIVRE EM
CASA? CONFIRA ALGUMAS IDEIAS PARA TER UM ESPAÇO
TRANQUILO E CONFORTÁVEL por Anna Paula Ali
3

2
1

7
3

4

5

6
7

1. Pashmina leve listras, fio metalizado, Todomoda – R$ 44,90 – br.todomoda.com
2. Óculos Rita solar aqua lateral, LIVO – R$ 399 – livo.com.br
3. Bota AH 1909, Usaflex – R$ 519,99 – usaflex.com.br
4. Trench Coat London Breeze, Amaro – R$ 499,90 – amaro.com
5. Blusa feminina de lã, YOUCOM – R$ 219,90 – youcom.com.br
6. Bolsa Mônica de couro preto - Areia, Leather Labs – R$ 729 – leatherlabs.com
7. Gorro básico de lã, YOUCOM – R$ 59,90 – youcom.com.br
8. Calça five pockets, UMA – R$ 940 – uma.com.br
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4

Fotos: Divulgação. *Preços pesquisados em junho de 2022

8

6

Fotos: Shutterstock e Divulgação. *Preços pesquisados em junho de 2022

FRIO FASHION

AS TEMPERATURAS CAEM, MAS A ELEGÂNCIA NÃO!
SEPARAMOS ALGUMAS PEÇAS PARA VOCÊ CRIAR
UM LOOK DE INVERNO COMPLETO por Anna Paula Ali

5

1. Poltrona Lazy, Sierra Móveis – preço sob consulta – sierra.com.br
2. Namoradeira Tê de teca e alumínio, Mula Preta – R$ 23.450,00 – mulapreta.com
4. Sofá-cama Lit, Cremme – R$ 10.499,50 – cremme.com.br
3. Cadeira Bistrô Aron azul, Westing – R$ 999,90 – now.westwing.com.br
5. Poltrona Volare com base giratória, Breton – R$ 19.625,10 – breton.com.br
6. Pufe redondo de linho confort, Westwing – R$ 1.249,00 – now.westwing.com.br
7. Poltrona Trik com estrutura de metal revestida de tecido, Jader Almeida –
R$ 28.479,98 (tecido grade 6) – sollos.ind.br
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O sucesso da QUINTAL
Dermocosméticos, que
inova ao combinar
matérias-primas naturais
e nanotecnologia
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Fundador da Faculdade
São Leopoldo Mandic fala
sobre o futuro da educação

Para os criadores da cor
exclusiva da nova campanha
da Azul

Palestrantes explicam
como dominar o medo de
falar em público

ENTREVISTA

TECNOLOGIA PARA O
FUTURO DA EDUCAÇÃO
Fundador da Faculdade São Leopoldo Mandic, José Luiz Cintra Junqueira
aposta em inovação e tecnologia para colocar sua instituição entre as melhores do Brasil
na área de saúde por Felipe Seffrin

O

bter a nota máxima nas avaliações do Ministério da Educação e figurar desde 2008 entre as dez melhores Instituições de Ensino Superior (IES) do País é um feito e tanto.
Mas a Faculdade São Leopoldo Mandic vai além. A instituição, com sede em Campinas (SP) e com mais de 10 unidades de pós-graduação em Medicina e Odontologia no País, é a
líder no ranking do MEC entre todas as faculdades brasileiras
na área da saúde, públicas ou privadas. Feito que se deve a uma
“paranoia por qualidade”, como diz o fundador e diretor-geral
da instituição, Dr. José Luiz Cintra Junqueira.
Com cursos de Medicina com mensalidades a partir de R$
12 mil, a São Leopoldo Mandic é uma universidade 100%
familiar, diferentemente das outras instituições privadas de
ensino, e que usa boa parte do seu faturamento anual de
R$ 600 milhões para reinvestir na própria universidade. A
Mandic tem um dos campi mais tecnológicos do País, com
robôs de última geração e ferramentas com raio laser, lançou um hub de aceleração de startups e já oferece disciplinas
no Metaverso. Tudo isso sem perder a humanização. “Nós
temos robôs que ninguém tem no Brasil”, afirma Junqueira.
Ele valoriza o foco na prática para alunos de graduação em
Medicina e Odontologia desde os primeiros dias de aula e
reforça investimentos em pesquisa e inovação, do uso de
laser à produção de biotecidos. Mas reforça que o olho no
olho com o paciente é indispensável. “Investimos muito
em inovação e tecnologia, sem fugir da humanização. Um
médico ou um dentista precisa olhar no olho do paciente e
tratar ele pelo nome. Isso é fundamental.”
Como começou a sua trajetória em educação?
Eu me formei em Odontologia em 1975 e fui imediatamente fazer uma pós-graduação na área de dentística e estética. E,
naquele momento, percebi que tinha algum dom para a comunicação. Comecei a dar aulas na própria faculdade onde eu fazia minha pós-graduação e fui chamado por um professor para
fazer parte da equipe dele em outra instituição. Comecei sendo
professor iniciante, depois dei alguns cursos e treinamentos para
82
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outros colegas, fui fazer radiologia, que é a minha especialidade
maior, e, na sequência, fui convidado para coordenar um curso
de especialização em radiologia.
E a São Leopoldo Mandic, como começou?
Comecei dando cursos de radiologia e montei um instituto de
treinamento para colegas da área de odontologia em Campinas
que foi a semente do instituto que nós chamávamos de Frei
Leopoldo Mandic. Com a autorização do Conselho Federal de
Odontologia, conseguimos transformar os cursos em especialização, e assim começou o Instituto Frei Leopoldo Mandic.
Ele cresceu, ganhou autorização para cursos de mestrado e de
doutorado. E, depois, nós passamos para graduações de Odontologia e de Medicina.
Qual é a situação atual da São Leopoldo Mandic?
Hoje nós temos quatro cursos de Medicina aprovados pelo Ministério da Educação. Estamos há 13 anos em primeiro lugar
nas avaliações do MEC como instituição na área de saúde que
tem a maior nota — maior nota do que muitas universidades
públicas bastante famosas, inclusive. Nós estamos muito contentes com isso. Porque o nosso viés é a qualidade.
Lá atrás, quando você começou, você se imaginava professor e até à frente de uma instituição de ensino?
Não. Com 22 anos de idade, a gente imagina que vai conseguir jogar futebol à tarde (risos). Depois, com 25, a gente
já está cansando do futebol e, aos 30, a gente quer mais é ir
ao cinema, e por aí vai. Na verdade, nós começamos a evoluir bastante em termos de cursos quase dez anos depois que
iniciamos, mais ou menos. Eu não pensava nisso, mas acabei
indo por esse caminho naturalmente.
Qual é o principal desafio de empreender em educação no
Brasil?
Em primeiro lugar, a regulação que o Ministério da Educação
impõe. É uma regulação correta, porém a própria estrutura do

Fundador e diretor-geral
da instituição, Dr. José Luiz
Cintra Junqueira
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Ministério não necessariamente conversa
entre si ou tem uma mesma convergência de patamares a serem seguidos. Essa
é uma grande dificuldade. A segunda
dificuldade é a cultura do povo, né? A
população do Brasil precisa entender que
educação é um grande caminho.

funcionários nem diminuí salários. Com
isso, todo mundo esteve muito a postos
para trabalhar até tarde da noite, se fosse
preciso. Alguns pais tiveram dificuldades
para efetuar parte dos pagamentos e nós
oferecemos diversas facilidades. Fizemos
até empréstimos em conjunto no banco e
saímos todos juntos dessa crise, honrando
todos os salários e compromissos.

A questão financeira também pesa
muito?
Sem dúvidas. Outra grande barreira é o
[baixo] poder aquisitivo da população
para pagar cursos que tenham qualidade.
Você não consegue fazer um curso de
qualidade em qualquer área, seja Medicina, Odontologia, Direito, sem investimento. Ter professores bons, tecnologia e tempo custa. E, infelizmente, nem
sempre a população brasileira consegue
ter meios de pagar esse custo e ter acesso
a bons cursos.

Quais são os investimentos da faculdade em tecnologia?
Nós temos robôs que ninguém tem no
Brasil. Fizemos investimentos grandes
também em um hub de tecnologia para
que possamos potencializar empresas
e startups dentro do sistema São Leopoldo Mandic. Uma das empresas que
apoiamos produz biotecidos, outra faz
pesquisa de vacinas. Temos um grande
investimento na área de laser. Sem contar que somos a primeira instituição a
usar o Metaverso.
Como funciona o Metaverso para vocês?
Nós temos aulas e cursos no Metaverso.
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Qual é o objetivo do Projeto Nobel,
lançado recentemente pela São Leopoldo Mandic?
Nós queremos que um Prêmio Nobel
seja do Brasil. Lançamos esse projeto para
amparar quem quer que seja, de qualquer
área. Nós vamos amparar e manter essa

pessoa no País para ver se a gente consegue pelo menos uma indicação ao Nobel
pelo Brasil. Eu sei que é uma gotinha no
oceano. Mas, se a gente fizer, e alguns
nos copiarem, com certeza lançamos
uma bela gotinha no mercado.
A São Leopoldo Mandic já está um
passo à frente no quesito inovação e
tecnologia. Qual é o futuro da educação em Medicina e Odontologia?
O futuro da educação em Medicina e em
Odontologia é o uso formal e absoluto de altas tecnologias sem prejuízo do
ser humano. Muitas vezes existem boas
evoluções na área de tecnologia, mas
se abandona a filosofia do ser humano.
O futuro do futuro mora em formações que usem completamente tudo de
novo que aparecer, mas sempre se lembrando de que existe um ser humano lá
na ponta, que é o paciente.ma pessoa
que tem nome e que merece que ser cuidada olho no olho.

Laboratório de Ciências Básicas
Fachada da Unidade Campinas

Você vai me perguntar: “poxa, será que
dá certo?” E eu tenho que confessar que
“precisa combinar com o zagueiro”, né?
Porque nem todo mundo está no Metaverso. Mas nós estamos investindo na
tecnologia. Contratamos uma empresa
para nos auxiliar e hoje já oferecemos alguns cursos de pós-graduação e algumas
disciplinas da graduação por lá. Ao mesmo tempo, estamos realizando algumas
experiências em pesquisa dentro desse
sistema e estamos tendo respostas muito
interessantes em pouco tempo.
Qual é o benefício para os alunos de
ter acesso a essas tecnologias?
Em primeiro lugar, tempo. Em segundo
lugar, eles podem acessar [tecnologias
como o Metaverso] a partir de qualquer
lugar. E, em terceiro lugar, eles estão
hoje no começo do amanhã. Com certeza essas tecnologias vão acompanhá-los
muito mais do que a nós, professores,
porque são eles que vão estar no mercado

de trabalho, ésão os alunos que vão ser
usuários de toda essa tecnologia.
Quais foram os impactos da pandemia para a universidade?
Na fase crítica da pandemia nós fizemos
aulas on-line e nos reorganizamos depois
para que todo mundo tivesse aulas em
turmas menores. Os professores trabalharam até dez da noite, os alunos também tiveram aulas, quando voltaram, até
dez da noite. Não perdemos conteúdo
e voltamos assim que a legislação permitiu. Na verdade, a nossa instituição
praticamente só foi integralmente para
o on-line por quatro meses. Depois, voltamos para a prática, propriamente dito,
dividindo espaços, respeitando protocolos. Foi muito difícil, porque todo mundo teve que se sacrificar.
Como diretor-geral da instituição,
como você administrou essa situação?
Não dispensei nenhum dos nossos 1270

600
17%
1.270
18 mil

R$

milhões de faturamento

de crescimento ao ano

colaboradores

alunos na graduação e na
pós-graduação

+

40 mil

alunos formados em graduação
e pós-graduação
Fotos: Divulgação

Qual a receita da São Leopoldo Mandic para ter notas tão altas nas avaliações do MEC?
Nós temos uma loucura por qualidade.
Todos os nossos professores e parceiros
são imbuídos de uma paranoia por qualidade. Se você não tiver isso não trabalha
com a gente. Nosso foco também não é
só o lucro. Claro que ele é fundamental
para qualquer empresa, mas, diferentemente de outras instituições, para nós, o
lucro é mais importante para investirmos
na própria instituição.

Você percebe uma valorização dos
médicos e enfermeiros por parte da
sociedade com a pandemia?
Com certeza. De fato, a ciência — e o reconhecimento à ciência — evoluiu muito
nessa pandemia. E hoje nós estamos, de
certa maneira, aproveitando esses efeitos
positivos: vacinas sendo desenvolvidas
em semanas, técnicas cirúrgicas sendo
socializadas democraticamente. Hoje a
comunidade entende aquilo que deveria
entender sempre: que os médicos, dentistas e enfermeiros são os verdadeiros
heróis da sociedade.

Falando um pouco mais da questão
estrutural da ciência e da educação no
País, como combater a evasão de cérebros para outros países?
É necessária uma política de remuneração adequada e dar valor para cientistas
e pesquisadores. Porque nem todos os
setores do País dão valor. Eu acho que
nossos cérebros saem daqui porque, além
da remuneração, o parque de pesquisas
lá fora é muito mais completo. Nós, por
exemplo, temos um excelente parque de
pesquisas, mas muito focado em determinadas áreas. O Brasil precisaria ter um
uma cultura de laboratórios suficiente
abrigar todos esses cérebros.

+

10

unidades de pós-graduação
AZUL
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TECNOLOGIA
À FLOR DA PELE
Matérias-primas naturais combinadas
à nanotecnologia compõem a receita de
inovação criada por Giulio Peron, fundador
da QUINTAL Dermocosméticos por Flávia G Pinho

U

ma navegada no site da QUINTAL Dermocosméticos
deixa claro que não se trata de uma indústria como as
outras. Embalagens jovens, que estampam certificações alinhadas com o que há de mais moderno em
termos de sustentabilidade, mostram que a QUINTAL nasceu com o DNA de indy brand – o termo classifica marcas
criativas e nada convencionais. Aí você atenta para o nome
e o logotipo – um balanço no galho de uma árvore – e fica
imaginando de que maneira a cena bucólica se conecta a
produtos tão inovadores. O que parece uma contradição
à primeira vista resume a fórmula ousada que deu forma à
empresa, criada em 2016 por Giulio Peron, 27 anos.
Dizer que ele já nasceu no universo dos cosméticos não é
força de expressão. Giulio é filho de Lena Peron, que fundou a
Feito Brasil quando estava grávida, e cresceu brincando dentro
da fábrica. Na época, um galpão na cidade de Floraí (PR). Aos
seis anos fazia velas perfumadas para a família. Adolescente,
produzia álcool em gel com hidratante para vender aos colegas
da escola. “Vivo nesse mundo desde a barriga da minha mãe e
sonhava em montar minha marca. É uma missão que recebi.”
Encerrado o Ensino Médio, aos 17 anos Giulio começou
a trabalhar na empresa da mãe como “auxiliar de tudo”.
Logo enxergou que os lojistas convencionais não compreendiam a proposta da Feito Brasil, baseava-se em conceitos
como brasilidade e sustentabilidade mais de uma década
atrás. “Soube que a rede Sephora era a melhor do mundo
e, sob o sagrado manto da ignorância [risos], montei uma
apresentação de Power Point e marquei uma reunião. Em
dois encontros fechamos o contrato de exclusividade.”
Nos anos seguintes, Giulio participou ativamente do plano
de crescimento da Feito Brasil, mas uma coceirinha já o vinha
incomodando desde 2015. “Tínhamos criado uma máscara de
argila de sucesso e minha mãe enxergou a oportunidade de
criar uma nova marca. Achei que não daria certo, mas a ideia
ganhou força na empresa”, conta. O projeto já estava na reta
final quando a diretora de criação quebrou a mão e entrou
de licença. Coube ao próprio Giulio, logo ele, desenvolver a
identidade visual da marca que começava a nascer. Apaixonado por artes, espiritualidade e plantas, Giulio teve o insight,
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Giulio Peron,
criador da QUINTAL
Dermocosméticos

literalmente, dentro de casa – na época, a fábrica já ocupava
uma chácara de 5 mil m² em Mandaguaçu (PR), com direito a
pomar de frutíferas. “A marca tinha que ser QUINTAL, mas
um quintal tecnológico, que falasse de futuro.”
A linha de máscaras faciais de argilas brasileiras é um bom
exemplo dessa interseção entre natureza e tecnologia. A
matéria-prima ancestral remove toxinas e equilibra a oleosidade, mas vem carregada de ativos naturais nanoencapsulados – tudo isso dentro dos parâmetros cruelty free, em frascos
recicláveis. Transmitir todo esse conceito não foi fácil no
início. Em 2016, cosméticos veganos não eram tão comuns
no mercado brasileiro e a palavra sustentabilidade permanecia mais alinhada a produtos artesanais, fabricados de forma
quase caseira. Giulio arriscou e ainda se firmou sobre pilares

que, poucos anos depois, se tornariam praticamente obrigatórios, como o respeito à diversidade e a valorização da
beleza verdadeira, longe de estereótipos. No Instagram da
marca, homens e mulheres com os mais diferentes tons de
pele exibem os rostos lambuzados de máscaras, esfoliantes e
demaquilantes à base de ácido hialurônico, melaleuca e rosa
mosqueta. “Incomodavam-me as campanhas publicitárias
que só exibem mulheres brancas com rostos retocados pelo
Photoshop. Queria vender cosméticos para homens e mulheres que tenham ou não acnes.” Não fazer falsas promessas, ele emenda, é outra questão de honra. “O ideal de pele
perfeita não é verdadeiro. Com base em testes científicos,
mostro que posso ajudar a resolver uma série de dilemas.
Mas não prometo que uma cicatriz de acne vai sumir.”

Produtos como protetor solar mineral
e kit regenerador à base de argila
preta (à dir.) são desenvolvidos para
todos os tipos e tons de pele

AZUL
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As embalagens exibem todas as informações importantes
de maneira clara e fácil de entender – no ano de lançamento da QUINTAL, os frascos da linha Terra de Cores foram premiados pela revista especializada EmbalagemMarca.
Todo esse cuidado, porém, não garante 100% de acertos.
É como um smartphone, compara Giulio, que precisa ser
atualizado periodicamente. “O antigo Fluido Hidratante
Clareador virou Fluido Hidratante Uniformizador, porque
entendi que o nome era ofensivo às pessoas de pele negra.
É importante usar as palavras com delicadeza.”
Além de estar nas prateleiras da francesa Sephora, a
QUINTAL chega a farmácias de São Paulo, lojas de cosméticos de vários estados e a e-commerces importantes do
setor, como o Beleza na Web – a loja on-line própria res-

ponde por 21% do faturamento. O ritmo de lançamentos
é acelerado. Só no primeiro semestre de 2022, dez novos
produtos entraram para o portfólio. A estrutura física é
compartilhada com a Feito Brasil, incluindo laboratório e
fábrica. “Somos conectados a grandes laboratórios internacionais e universidades. Ser uma marca independente nos
dá essa vantagem competitiva”, diz Giulio. Agora o time
começa a se preparar para uma nova fase – como os produtos já contam com a certificação Ecocert Cosmos Organic, aceita pela União Europeia, Giulio tem planos para a
internacionalização da marca. Seu quintal, pelo visto, não
tem muros.
quintaldermocosmeticos.com.br

Pepino, beterraba e açafrão, babosa (à dir.) e ativos de alga
wakame e pimenta-rosa (embaixo) entram em formulações
veganas e ecocertificadas de alta tecnologia

168

pontos de venda
físicos e 16 lojas on-line
distribuem a marca

50
47

itens compõem o
portfólio
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funcionários são
compartilhados pelas
marcas QUINTAL
Dermocosméticos
e Feito Brasil

AZUL

89

6 PERGUNTAS

CORES BRASILEIRAS

mais de R$ 500. Um dia, resolvi testar
fazer minha própria tinta e comecei pelo
branco. Quando reencontrei o Bruno,
estava nesse ponto. Passamos então a
pesquisar e fazer testes com outros pigmentos. Tudo acontecia na minha cozinha, com a ajuda de uma batedeira e um
rolo de macarrão.

Produtores artesanais de tintas a óleo, Rafael Carneiro e Bruno Dunley,
da Joules & Joules, desenvolveram a cor exclusiva que coroa a nova campanha
O céu é Azul, lançada em maio por Flávia G Pinho

E

Bruno Dunley (à esq.) e Rafael
Carneiro, da Joules & Joules;
abaixo, um das salas do ateliê

les são formados em Artes Plásticas, amigos desde garotos, já
dividiram um apartamento, mas
viraram sócios sem muito planejamento. Para fugir dos altos preços das
tintas a óleo importadas, Rafael Carneiro, 37 anos, resolveu tentar fabricar a
própria tinta, que logo fez sucesso entre
amigos da área. Só que Bruno Dunley,
40, ficou tão entusiasmado que decidiu
abraçar a empreitada também.
À frente da Joules & Joules, fundada em plena pandemia na cozinha de
Rafael, a dupla passou a fabricar tintas a
óleo de alta qualidade, equivalentes aos
produtos premium das melhores marcas
estrangeiras, mas por uma fração do
preço. Não demorou para que o negócio decolasse, ganhasse sede própria e
conquistasse clientes de peso, de artistas
plásticos consagrados a uma empresa do
porte da Azul Linhas Aéreas – coube à
Joules & Joules a tarefa de desenvolver
um tom de azul proprietário, que traduzisse os ideais da nova campanha da
companhia, criada pela agência Africa.
Batizada de Azul do Brasil, ela logo
logo vai voar por aí, colorindo de aviões
a produtos que os Clientes vão querer
levar para casa. Em entrevista exclusiva, Rafael contou à revista Azul como
funciona sua fantástica fábrica de cores
e como se deu o processo criativo desse
azul tão especial.

2. Como se fabrica tinta a óleo?

Fazer a tinta é basicamente misturar os
ingredientes, que são óleo de linhaça,
pigmento e uma carga mineral para estabilizar a fórmula. Não entra solvente
na nossa receita. Batemos tudo em uma
batedeira de confeiteiro, passamos por
um moinho de três rolos e colocamos na
extrusora para encher os tubos. De forma 100% artesanal, conseguimos produzir uma receita por dia. Já o processo
de descobrir um novo pigmento, moê-lo
e deixá-lo pronto para ser usado, pode
levar meses. Temos trabalhado a partir
de terras nacionais, coletadas em diferentes regiões do Brasil, que geram uma
paleta infinita de cores bem diferentes
das tintas industriais.

3. Vocês cobram a partir de R$ 50 por

cada tubo de tinta, enquanto um importado chega a custar dez vezes mais. Um
trabalho tão artesanal não deveria custar
mais caro?
No exterior, profissionais que trabalham
como nós posicionam suas tintas como
artigos de luxo e cobram muito mais caro
do que as tintas industriais. Mas somos
artistas e decidimos permitir que mais
profissionais como nós tenham acesso a
essas tintas de altíssima qualidade.

4. Como funciona a criação de tintas sob
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1. Como nasceu a Joules & Joules?

A principal motivação foi o preço da tinta a óleo importada, que já estava alto
demais antes mesmo da pandemia, em
função do câmbio. As linhas que vêm
para o Brasil são para estudantes, com
pigmentos de qualidade inferior, em
concentração menor _ as profissionais
nem chegam. Um tubo chega a custar

Um dos pigmentos criados pela dupla; abaixo,
peça da nova campanha da companhia aérea

demanda?
Em geral, os artistas plásticos chegam
até nós em função do preço, mas logo
descobrem que a tinta é muito boa. Voltam pela qualidade e nos encomendam
cores que não conseguem encontrar no
mercado. Fizemos tintas para o Daniel
Feingold, o Lucas Arruda, a Ana Claudia
Almeida e a paleta inteira da Panmela
Castro, por exemplo.

5. E como surgiu a ideia de criar um tom 6. E qual a origem do nome da empresa?
exclusivo para a Azul?
A agência Africa nos propôs criar um azul
especial, que representasse o céu. Logo
pensamos no Verdete São Gotardo, um
tom de verde que desenvolvemos a partir
dessa pesquisa de terras brasileiras, para
temperar o Azul Ftalocianina e o Branco
de Titânio. Criamos 12 cores a partir desse
conceito e eles escolheram uma.

[Risos] Uma das marcas mais tradicionais de tintas é a inglesa Winsor &
Newton. Joules é o apelido com o qual a
gente se chama desde a época em que
morávamos juntos, uma medida de trabalho na Física. Achamos que ficaria engraçado. Significa Trabalho & Trabalho.
joulesejoules.com

AZUL
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RESUMOCAST

UNIVERSO
AZUL

CORAGEM PARA FALAR
O livro Sem Sufoco demonstra que não é preciso perder o medo
de falar em público, mas sim dominá-lo
Temporada 3 | Episódio 112

SEM SUFOCO
Ed. Alta Books
224 págs.
R$ 49

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
Decisões de Alto Impacto
Por trás de boa parte das crises
e instabilidades nas carreiras há
decisões difíceis e complexas que,
provavelmente, foram tomadas
de forma inadequada. Neste livro,
Uranio Bonoldi, diretor e CEO
de grandes e médias empresas
por mais de 30 anos, criou uma
metodologia de tomada de decisão voltada ao desenvolvimento
de carreiras e negócios.
O Filho Rico
Fundador da Empiricus e sócio
do BTG Pactual, Felipe Miranda
nasceu em uma família empobrecida depois de uma falência.
Acumulou fortuna e experiência
e decidiu deixar de presente para
os três filhos este livro, que fala
sobre os princípios que guiam as
pessoas bem-sucedidas em sua
jornada. São 11 lições que servem
como um mapa para conduzir o
leitor à satisfação de todo o seu
potencial.
O Poder da Conveniência
Omnichannel
A transformação digital já ocorreu. As empresas que ainda não
entenderam isso estão fadadas
a um futuro incerto e nada promissor. Escrito por Arthur Igreja,
Edineudo Oliveira, Edison Figueira,
Francisco Pinheiro, Hugo Santos,
este livro mostra que é possível
unificar canais de comunicação e
o melhor da Inteligência Artificial
para automação de processos e
para proporcionar mais conveniência nos atendimentos.
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HISTÓRIA DE
TRIPULANTE
Fotos: Shutterstock

2- O medo nos faz ficar alertas e melhorar nossas apresentações;
3- É normal sentir medo de falar em
público. Afinal, é um dos maiores temores da humanidade, de acordo com
várias pesquisas;
4- No fundo, as pessoas têm medo de
serem criticadas, não de falar. Criou-se um mito de que, para falar bem, a
pessoa tem que ser falante, alta, bonita, chamar a atenção.
Apesar disso, estudos mostram que
os extrovertidos são os que mais erram
nas decisões porque falam muito e antes de pensar. Os introvertidos preferem a reflexão e por isso se preparam
mais e erram menos. Pelo menos um
terço das pessoas que conhecemos são
introvertidas. São aquelas que preferem escutar e analisar, em vez de falar.
Franklin Roosevelt, Albert Einstein,
Van Gogh, Warren Buffett, Bill Gates
e o nosso ídolo, Ayrton Senna, fazem
parte dessa categoria.

Fotos: Divulgação

O

medo é um fator importante porque nos leva a estudar e
nos preparar para não errar. O
medo pode, sim, ser aliado da
perfeição. São muitas as pesquisas existentes sobre o medo de falar
em público. Uma delas, realizada com
10 mil australianos, mostrou que um
terço dos entrevistados afirmam entrar em pânico e preferem perder o
emprego a ter que enfrentar um microfone na hora de falar para todos os
funcionários em uma convenção da
empresa, por exemplo.
Se falar em público é uma tarefa difícil, imagine então convencer pessoas
por meio das palavras, com alto nível
de persuasão. Quantas vezes você não
perdeu o sono à noite ao saber que teria que falar em uma reunião, em uma
apresentação na empresa, no colégio
ou na igreja?
No livro Sem Sufoco, o plestrante de
vendas Cesar Frazão e o especialista
em comunicação humana Franco Júnior oferecem um guia de como dominar a oratória e aprimorar suas habilidades comunicativas para alcançar
sucesso na vida profissional. Entre as
dicas levantadas pela dupla de autores,
destacamos estas:
1- Não se leve tão a sério, permitase errar, aprender e evoluir. Só não
erra quem não faz. Tenha coragem e
siga em frente;

Deyse Esther, agente de
aeroporto da base Confins,
conta como foi sua viagem a
Roma e relembra a emoção
de conhecer o Vaticano
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ENTRETENIMENTO
A BORDO

102
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 estátua Iracema
Guardiã, em Fortaleza

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

EXPERIÊNCIA AZUL

C H EC K -IN

EMOÇÃO À ITALIANA
Uma viagem inesquecível pelos pontos históricos de Roma e para o Vaticano

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.

Vista aérea da Praça
São Pedro no Vaticano
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e passei por pontos turísticos, como a Prisão Mamertina, a
mais antiga da cidade. Foi ali que os apóstolos Paulo e Pedro,
alguns dos mais importantes personagens da Bíblia, ficaram
enclausurados por se declararem seguidores de Cristo. Outro lugar imperdível é o Coliseu, com toda sua imponência.
Tudo em Roma, aliás, é encantador. É fascinante ver construções, casas, muros, museus. Não é à toa que a capital é
chamada de cidade eterna.
Outra coisa que me chamou a atenção foi a educação
das pessoas, sempre acolhedoras e dispostas a ajudar. Não
falo italiano, então, para me virar, usava tradutores no
celular. Quando nem isso resolvia, conseguia me fazer
entender graças à boa vontade dos locais. Por conviver
com turistas, eles já sabem com lidar com as pessoas que
vêm de fora. A única coisa com a qual ninguém conseguiu me ajudar foi com a tempestade que caiu no dia em
que fui conhecer o Fórum Romano. Estava desprevenida
e acabei ensopada. Tão molhada que perdi meu ingresso
e não consegui entrar. Esse vai ser um motivo para eu
voltar, porque Roma é o tipo de lugar que vale a pena ir
uma, duas, várias vezes, pois sempre trará uma experiência absolutamente nova e surpreendente.
Deyse Esther
Agente de aeroporto da base Confins

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 fidelidade,
informe seu CPF na
reserva ou na hora
do check-in. Se você
ainda não é cliente,
cadastre-se e comece
acumulando os
pontos desse voo.
Voeazul.com.
br/tudoazul

AZUL EXPERIENCE

App check-in

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

Fotos: Arquivo pessoal e Shutterstock

S

empre quis conhecer a Itália, especialmente Roma.
Acho que o meu interesse nasceu pelo fato de essa
cidade ser um dos berços da civilização e suas ruas
estarem cheias de história. Em novembro de 2019,
estava de férias e decidi que faria um mochilão na Europa,
passando por Portugal, Suíça e Itália, que seria meu grande
foco nessa viagem. Para facilitar a locomoção, escolhi um
hotel perto da estação de metrô Termini, que tinha acesso
bem fácil a vários bares, restaurantes, farmácias, cantinas e
supermercados. O principal, no entanto, era que dali partiria para uma das maiores aventuras da minha vida: conhecer o Vaticano.
Alguns meses antes de embarcar, tinha feito um cadastro
para assistir à belíssima e concorrida missa papal na Praça São Pedro. Era algo que eu sempre quis fazer e que me
emocionou demais. Lembro que, no dia anterior, quando
fui retirar o ingresso no escritório localizado no Portão de
Bronze, já comecei a chorar. Foi uma sensação única. Só
quem sonha em conhecer algo entende o que é isso. No dia
seguinte, a emoção foi ainda maior ao ver o Papa Francisco
do meu lado, celebrando aquele ritual católico.
Depois disso, resolvi andar a pé na cidade porque acredito
que só assim é possível conhecer Roma de verdade, com todos os seus pontos históricos. Caminhei debaixo de sol e chuva

Web check-in

Web check-in

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

Airport

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

Luggage

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

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

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

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

ENTRETENIMENTO A BORDO

A P LI C ATI V O D A A ZUL

TV A O V I V O

Conheça as funcionalidades e confira as novidades do app

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

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

108

ERA UMA VEZ EM... HOLLYWOOD

ANNABELLE 3: DE VOLTA PARA CASA

60

150

O MUNDO DE GREG
O MELHOR DO CARTOON NETWORK

Encontre sua reserva e faça o seu check-in

Cliente TudoAzul

Cartão de embarque

Comprar Passagens

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.

AZUL

Confira as melhores produções do cinema em nossos voos

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

Tarifa congelada: faça uma
reserva mesmo sem os pontos
e só pague próximo da viagem
Meus Vouchers: você pode
consultar e adicionar vouchers
a sua conta TudoAzul

O APLICATIVO AZUL ESTÁ DISPONÍVEL GRATUITAMENTE PARA USUÁRIOS IOS E ANDROID.
96

THE MENTALIST

FI LM ES A BORDO

Fotos: Divulgação. * Disponível somente nas aeronaves A330.

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

CINCO ANOS DE NOIVADO

AMBULÂNCIA - UM DIA DE CRIME

OS CARAS MALVADOS

O DESTINO DE UMA NAÇÃO

SONIC 2: O FILME*

AZUL
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TUDOAZUL

CLUBE TUDOAZUL

COMO FUNCIONA?

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.

Viva e junte pontos em seu dia a dia. >> Viaje
mais trocando os pontos por passagens ou
produtos. >> E ponto! Simples assim.
Acesse tudoazul.voeazul.com.br e cadastre-se
gratuitamente no Programa!

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

GANHE PONTOS E
SEJA RECONHECIDO

TudoAzul
Básico

TudoAzul
Topázio

TudoAzul
Safira

TudoAzul
Diamante

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

Confira as vantagens de cada categoria:
Quantidade de pontos qualificáveis para upgrade de categoria
Ganho de pontos para cada R$ 1,00 voado

Ξ Escolha seu plano
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

Pontos ganhos por mês

Ganho de pontos qualificáveis - 10:1 no Clube TudoAzul; 10:1 no acúmulo
do Azul Itaucard; 15:1 em transferências e acúmulos de parceiros; 15:1 em
compra, renovação ou transferência de pontos

-

-

Prioridade no check-in e embarque

-

-

-

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*

Bagagem de até 23kg em voos internacionais
(América do Sul, Europa e Estados Unidos)

-

1 bagagem

1-2 bagagens*

2-3 bagagens*

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

-

-

-

Canal de Atendimento Exclusivo

-

-

*Consulte as regras e restrições dos benefícios no site TudoAzul: tudoazul.voeazul.com.br/web/azul/categorias2

Clube TudoAzul

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

Total de pontos acumulados em 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

Prioridade na entrega da bagagem

OUTRAS FORMAS DE
ACUMULAR PONTOS

CONHEÇA
NOSSOS PLANOS

Comprar pontos

Transferir pontos

Renovar pontos

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 E RECEBA ATÉ 240 MIL PONTOS EM UM ANO

B EN EFÍCIO S D OS PLAN OS
Ξ Acúmulo de
pontos
mensalmente

JUNTAR PONTOS

Clube TudoAzul, Azul Itaucard, Bancos e Cartões,
Compra de Pontos, Renovação de Pontos Expirados
e Transferência de Pontos entre contas
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USAR PONTOS

Passagens aéreas nacionais ou internacionais,
experiência completa na Azul Viagens (aéreo + hotel),
produtos e vale compras no Shopping TudoAzul

CONFIRA TODAS AS REGRAS NO SITE VOEAZUL.COM.BR/TUDOAZUL

Ξ Escolha seu
destino favorito e
ganhe até o dobro de
pontos por viagem

Ξ Acesso antecipado
e descontos
exclusivos em
promoções

Ξ Maior validade
dos pontos

Ξ Bônus extra ao

transferir pontos
do cartão de crédito

Ξ Clubes 10.000 e
20.000 com upgrade de
categoria no TudoAzul

CONHEÇA MAIS VANTAGENS NO SITE VOEAZUL.COM.BR/CLUBE

AZUL
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M A PA D E R OTA S

AZUL VIAGENS

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. São mais de 30 lojas no
Brasil e no exterior, além de atendimento 24 horas. Aproveite a experiência
completa de viagem para mais de 100 destinos nacionais e internacionais.
Somos a operadora seleta da Disney e parceiros da Universal e SeaWorld,
entre outros parques na Flórida.

PRODUTOS Aqui a gente cuida de toda a sua viagem
Experiência Completa (Aéreo + Hotel) | Resorts | Traslado | Aluguel de carro |
Passeios | Ingressos | Cruzeiros | Assistência Viagem | Chip Internacional

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS
Patos

Aripuanã
Juina

CANAIS DE VENDAS
Site:
azulviagens.com.br

Lojas Azul Viagens:
azulviagens.com.br/lojas

Agências de Viagens:
autorizadas em todo o território nacional

Call Center 24h:
4003 1181

LOJAS AZUL VIAGENS
São Paulo

Ξ Santa Barbada do Oeste - Shopping Tivoli

Goiás

Ξ Araçatuba - Centro

Ξ São Paulo - Shopping Eldorado

Ξ Aparecida de Goiânia - Shopping Buriti

Ξ Barueri - Shopping Tamboré

Ξ Sorocaba - Shopping Esplanada

Ξ Goiânia - Bairro Marista

Ξ Barueri - Centro Comercial Alphaville

Ξ Presidente Prudente - Espaço São Paulo

Pernambuco

Minas Gerais

Ξ Recife - Shopping Recife

Ξ Bauru - Jardim Aeroporto
Ξ Campinas - Shopping Parque das Bandeiras
Ξ Campinas - Shopping Dom Pedro
Ξ Campinas Bairro Cambuí
Ξ Jundiaí - Max Shopping
Ξ Jundiaí - Unit Mall
Ξ Indaiatuba - Polo Shopping
Ξ Limeira - Mercado Pague Menos
Ξ Piracicaba - Piracicaba Shopping
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Ξ Belo Horizonte - Minas Shopping
Ξ Belo Horizonte - Shopping Cidade

Ξ Olinda - Shopping Patteo Olinda

Ξ Belo Horizonte - Belvedere One

Alagoas

Ξ Belo Horizonte - Shopping Boulevard
Ξ Contagem -Centro
Ξ Divinópolis - Centro
Ξ Uberlândia - Shopping Uberlândia

Ξ Ribeirão Preto - Novo Shopping

Paraná

Ξ Ribeirão Preto - Ribeirão Shopping

Ξ Curitiba - Shopping Curitiba

Ξ São Jose do Rio Preto - Shopping Rio Preto

Ξ Curitiba - Shopping Palladium

Ξ São Carlos - Centro

Ξ Londrina - Centro

AZUL

Ξ Recife - Shopping Rio Mar

Ξ Maceió - Galeria Intercity
Espírito Santo
Ξ Vitoria - Praia Shopping
Mato Grosso
Ξ Sinop - Setor Comercial

Correia
Pinto

RAIO X

AZUL IN
ENGLISH
ESTÁTUA
IRACEMA
GUARDIÃ

CONHEÇA CURIOSIDADES
SOBRE A ESCULTURA, UM
CLÁSSICO DE FORTALEZA
por Bruno Segadilha

Inaugurada em 1996, foi um
tributo do artista plástico Zenon
Barreto à literatura do escritor
cearense José de Alencar.
O monumento foi concebido em
1965 para o concurso que elegeria
a estátua em homenagem ao
autor, mas perdeu para o projeto
do artista José Corbiniano Lins.
Mais de 20 anos depois,
a Prefeitura de Fortaleza pediu
que Zenon tirasse seu desenho
do papel, dando espaço à segunda
representação da personagem na
Praia de Iracema.

Foto: Gui Gomes

Na obra, feita de bronze,
a protagonista do romance
Iracema segura um arco e olha
para o mar como se estivesse
em posição de batalha.

Foto: Shutterstock

Alvo de depredações e vítima da
ação do tempo, a escultura
já passou por duas revitalizações:
uma em 2002, quando recolocaram
seu arco, que havia sido roubado,
e outra em 2012.
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MONTE RORAIMA
Grandiose mountains, rock
walls and a rich biodiversity
in the interior of Brazil

104
MORRO DE SÃO PAULO

112
INTERVIEW

The beaches and the
excitement of this oasis in the
South of Bahia

Founder of Faculdade
São Leopoldo Mandic talks
about the future of education

M O R R O D E S Ã O PA U LO

Stories from the colonial period also
survive. The fortress had great strategic importance in the defense of Todos-os-Santos Bay against Dutch invasions and was the scene of battles that led
to the Independence of Brazil, between
1822 and 1823. From the ruins of the fortress, go up to the top of the hill where the
lighthouse is located or to the viewpoint
from where you can slide on the zipline
that leads to Primeira Praia de Morro
(First Beach in Morro in English).
Fun fact: the beaches here are named in
numerical order. Segunda Praia (Second
Beach), which has more infrastructure, is
perfect for footvolley or dinners with live
music. One of the many enchanting postcards of Morro, Ilha da Saudade marks the
limit between Segunda and Terceira Praia
(Third Beach), which is quieter and peaceful. Farther on is perfect peace. At Quarta
Praia (Fourth Beach), full of natural pools
and protected by extensive coconut groves,
one can enjoy leisure at its best.

T

he almost secluded beaches resemble paradisiacal scenery. Busy
days and nights on the sand, filled with bars and restaurants. At just two
and a half hours by catamaran from Salvador, these two close destinies can be covered by boat, quad bike, or tractor.
The coexistence of water and land routes
is a geographical constraint of Cairu, one
of the rare Brazilian archipelago municipalities. Its territory embraces the Tinharé Archipelago, which belongs to a tourist
area with a name that makes one hungry:
Costa do Dendê (Palm Oil Coast in English), in the southern part of Bahia, where
the basic ingredient of the local cuisine is
harvested and transformed into palm oil.
The three largest islands of the 26 islands jagged by the sea and rivers became a tourism area from the 70s onwards,
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COSTA DO DENDÊ’S
PARADISE

Morro de São Paulo is the most
visited destination in the Tinharé
Archipelago, where you can experience
exciting days by the sea or complete
peace of mind on relaxing and
stunning beaches
by Manu Sombra | pictures by Daniel Aratangy

with slightly different callings. Ilha de
Cairu, which holds the seat of the municipality, has the countryside historic-city
aura; Boipeba fulfills the quaint desire for
silence by the sea; and Ilha de Tinharé,
the largest of them, offers the perfect mix
of beach, music, and parties.
These three of a kind are the main attraction of its better-known location,
Morro de São Paulo. In recent decades,
the village has consolidated itself as
a destination for Europeans and Sou-

th Americans looking for a refuge from
warm waters in the Brazilian Northeast.
Some even took up residence and opened
restaurants, which explains the great diversity of menus and aromas in the area.
The broad inn’s selection is another highlight of Morro, where parties cross the
night in the summer and break the dawn
to the sound of electronic beats and the
percussion of Axé music.
The foundations of a time when the
only sounds in the air were of cannons
and torpedoes are still preserved. When
visiting the Fortaleza de Tapirandu, tourist guides report an episode that influenced Brazil’s entry into World War II: the
shipwreck, about 18 km off the coast, of
two Brazilian ships sunk by a German
submarine, which brought panic to the
then peaceful fishing village.

Photo: Disclosure (Seen)

Primeira Praia in Morro de São
Paulo; above, Farol (Lighthouse)

BY QUAD BIKE OR BOAT
Discovering other postcards of Tinharé requires willingness and an appetite
for adventure. The routes can be made
by quad bike, with itineraries that leave
Morro under the coordination of local
guides. To drive one of the vehicles, all
you need is a driver’s license and training
before the tour, which runs along sandy
roads across the island — and guarantees
good hours of fun.
One of the stops is at Praia de Garapuá, which has a horseshoe shape and
crystal-clear waters in the summer, and
its turquoise-green natural pools are favorable to dive in. The small fishing village has poor infrastructure but great
Bahia food. At Kiosk Capitão Pipoca,
lobster, shrimp, mussel, and oyster seafood — all fished right there — is prepared with fresh coconut milk and seasoned with the region’s most concentrated
palm oil which makes all the difference
in the final flavor. At the end of the lunch
break, the quad bike tour goes on to other
destinations, such as Quinta Praia (Fifth
Beach) and Praia de Pratigi — the lar-

The Graceland chapel

Fortaleza de
Tapirandú in Morro
de São Paulo; below,
Praia de Garapuá, in
Ilha de Tinharé
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gest in the archipelago, 10 km long and
almost deserted.
To get to know the region by sea, the
suggestion is to hire a speedboat ride
at one of the local agencies. The route
called Volta à Ilha (Back to the Island)
includes stops for diving in natural
pools and beaches, such as Moreré, on
the neighboring island of Boipeba. One
of the highlights of the tour is the return
via the Rio do Inferno (Hell’s River),
which separates Tinharé from Boipeba
and gets its name because its sandbanks
would have stranded many Portuguese
caravels, which would end up being attacked by cannibal Aimorés.
Designed by mangroves and floating
bars, the narrow channels of the Rio do
Inferno are the river route to the city of
Cairu, on the island of the same name.
Take the time to visit the Convent and
Church of Saint Antony, one of the first
ones in Brazil, and the Parish Church of
Our Lady of the Rosary. Back in Morro de
São Paulo, enjoy the sunset when in Praia
da Gamboa, close to Paredão de Argila.
GOING TO BOIPEBA
But the journey does not end here. Morro de São Paulo has established itself as
a tourist destination, but in recent years
it has also become a route for those going
to Boipeba — one of the last, almost
immaculate places on the Bahia coast,
where you can go by boat, carts pulled
by tractors or quad bike. Difficult access
keeps the island away from the hustle and
bustle and helps preserve its quaint aura.
The silence is not complete because the
sound of the waves has recently gained
the company of Wi-Fi waves.
In Boipeba, good connections already
allow home office adepts to set up their
office on the beach, where the rustic lifestyle and the inns on the beach offer a
routine without luxuries. Those looking
for more comfort will also find excellent accommodation options: at Pousada Mangabeiras, a cable car connects
visitors arriving by boat, through Praia
da Boca da Barra, to cozy bungalows
built on top of a hill and surrounded by
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Praia de Moreré, in Ilha de Boipeba

Convent and Church of
Saint Antony, in Cairu

oil palms, arrack, coconut trees and, of
course, mangabeiras. The place has two
wonderful views: on the right, Praia de
Tassimirim, and on the left, the Rio do
Inferno’s estuary.
The feeling of being in paradise comes
from walks along the island’s beaches, in
the quieter low seasons. In Velha Boipeba,
which is home to native residents, inns
and campsites offer a simple stay and
greater connection with the local lifestyle. The village is the gateway to Boipeba, both for tourists coming from Morro
de São Paulo and for those traveling from
Salvador through the mainland and crossing the Baixo Sul.
Close to a fishing village, 7 km further
south, the island has the most breathtaking scenery in the archipelago. Less
explored by tourism, Praia de Moreré
makes weekends and working days seem
the same. Facing the clear waters and
sands in contrast to the green of the coconut trees, your vacation concerns can
be reduced to understanding the signs of
rain, contemplating the ebb and flow of
the tides, and deciding between a lobster or crab snack while resting under the
sun. The sea temperature will be perfect
at any time of the year. The only risk you
have is not wanting to go home.

HOW TO GET THERE

Azul takes you to Salvador, 65 km from
Morro de São Paulo, with daily flights from
several Brazilian cities. Check the options
on the website or via mobile phone. MORE
INFOS: 4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR
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MONTE RORAIMA

Camp set up at the foot of the mountain;
to the side, stone stairs, found during the
ascent; below, crossing the Tek River, in the
first days of walking

THE LOST WORLD

T

here is a place on the triple border between Brazil, Venezuela and
Guyana that has not changed over
the years. When America and Africa were
still one continent, nearly two billion years
ago, a mountain rose. Millennia passed,
weathering came, but little or almost nothing has changed on this mountain since then.
Today, Mount Roraima is considered one
of the landscapes with the oldest geological
formations on the planet. Precisely why it
attracts the attention of tourists, scientists,
and adventurers who decide to delve into the
Venezuelan savannah to discover what is behind so many legends and mysticism.
Their fascination is quite understandable.
Mount Roraima is not a peaked mountain,
extremely high and with a snowy peak, as
we usually imagine. On the contrary: it has a
table format and does not exceed 3 thousand
meters in height. What makes it the “perfect
mountain” for so many people is exactly
what it hides up there.
The legends kept by the Pemon indigenous
people, who inhabit the region, are what en-
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In the extreme north of Brazil,
Mount Roraima offers us one of the
most beautiful treks in South America,
with the chance to discover plants,
animals, and landscapes that exist
nowhere else on the planet.
by Giovanna Forcioni | photos Gui Gomes

sure that Mount Roraima is seen as the most
mysterious of the tepuis (as they call the
mountains there). Some say they have even
heard strange howls from unknown creatures. But the only living things found there
are birds, insects, and endemic amphibians,
such as the little frog Oreophrynella quelchii.
Not to mention the more than 400 types of
bromeliads and 2,000 types of flowers, some
that which only exist there.
THE PATH
A few decades ago, getting to know this
whole scenario up close became a possible
dream. Tour agencies organize expeditions
and long-distance hikes for those who want
to explore the landscapes and secrets of
Mount Roraima. With the support of the indigenous community, the groups face at least

View from one of the viewpoints
at the top of the mountain

six days of trekking in one of the most beautiful and impressive treks in South America.
The starting point is Boa Vista, where
Azul operates daily flights with connections to several cities in Brazil. The inbound tourism brings together the expedition participants and offers a transfer to
Santa Elena de Uairén, 230 km away, in
Venezuela. From there, a 4WD takes you
to the indigenous community of Paraitepuy, in Canaima National Park, where
the walk actually begins.
Even on the road, you can already see
Mount Roraima and Mount Kukenán, its
brother, appearing in the distant view. With
each kilometer traveled, the dimension of
the challenge becomes clearer. Arriving at
the village, it’s time to put on your boots,
fill your canteen with water and tackle the
trail. From there to the base of the mountain,
there is 26 km to be covered in two or three
full days of walking through the Venezuelan
savannah, along the banks of the Tek River
and the Kukenán River. Unlike what happens in other long-distance hikes, in Mount

Roraima, there is no accommodation infrastructure, electricity, or running water.
It’s important to keep in mind that it takes
willingness and a little detachment. The
only luxury there is being able to count on
the help of the Pemon guides, who live in the
indigenous community and can be hired as
carriers of backpacks and other equipment
to lighten the weight. Tour agencies set up
camp, run the kitchen and organize all the
necessary logistics for the expedition days,
so you don’t have to worry about anything
other than walking.
THE CLIMB
There is only one way to get to the top
of Mount Roraima by walking. Interestingly, the same one has been used since
the 19th century, when European explorers
first risked climbing it. It took a while for
them to find a way to reach the summit.
The mission was so complex that some adventurers even said that the top of the tepui
was “inaccessible.” But, in 1884, the English
Everard im Thurn and Harry Perkins, acAZUL
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companying the Pemon indigenous people,
proved the opposite.
We are not going to lie: it’s still not easy,
but you don’t have to be a professional athlete to get to the top either. Being
well-prepared physically and, above all,
willing to face the challenge is more than
enough – after all, it’s a 4.5 km climb, done
in about five hours, walking almost all the
time on rocks. Between one step and another, it is worth looking back, catching
your breath, and admiring the view of the
Venezuelan savannah.
The landscape that accompanies you
to the top is very different from the first
days. Now, you are surrounded by trees
and more protected from the sun, in the
forest that covers the base of the tepui.
Only after a few hours, when the wall is
getting closer, is it possible to feel butterflies in your stomach and have a clearer
idea of what awaits you ahead.
The final stretch of the climb is also usually the most feared by those who decide to
face the mountain. With loose and slippery
rocks, the Paso de Lágrimas is steeper and
requires a lot of attention and care, especially in the rainy season, when a waterfall
forms in the middle of the way. Nothing
that courage – always with responsibility,
of course – can’t solve.

Starry sky
seen from the
top of the hill

THE TOP
You can even read travel reports, view
photos and videos, and chat with others who
have had the experience. It’s cliché, but it’s
true: to understand what Mount Roraima
is, you have to go and feel it. When stepping
on top of the plateau, the sensation is of entering the scene of a prehistoric movie. The
stony ground, the undergrowth, the stacked
rocks that defy gravity, the fog that doesn’t
let you see very far, the silence and the calm
that can be uncomfortable…
The impression is having found The Lost
World, described by the Scottish writer
Arthur Conan Doyle, in one of his most
famous books. Creator of the famous detective Sherlock Holmes, Doyle conceived
a whole scenario inspired by the mountain
without ever having set foot there, just
reading stories of the first explorers and

Final stretch
of the ascent
of the mountain;
below, typical
vegetation of
the tepui

the indigenous people who inhabit the region. Although not an accurate portrayal
of the tepui, it is a good introduction to
begin to understand all the energy and
mysticism up there.
Those looking from below have no idea
of everything they can find at the top of the
plateau. There are almost 34 km2 of area,
many of them still practically untouched. It
was not until 1976, for instance, that the first
man, the Venezuelan writer Charles Brewer-Carias, came across a huge valley of crystals that exists at the summit. And if that’s
not enough, once you’re up there, you can still
choose between watching the clouds come
and going at La Ventana viewpoint, climbing
the Maverick, the highest point on the mountain, diving into the natural jacuzzies lined
with crystals, walking to the landmark of the
three borders, enter caves and, on top of that,
find small waterfalls along the way.
But know that incidents — if we can
say so — are also part of the package. The
entire stay is made in camps, and the climate is full of surprises. From May to October, it is usually the wettest time, when
you are most at risk of hiking in the rain
and encountering endless fog. Between
November and April, the rains usually let
up, but you won’t have the chance to find
waterfalls along the way, for example.
You can plan, but nothing guarantees that
these rules will apply when it’s time to go.
Once up there, the mountain can present
you with the four seasons of the year in a
single day. Legend has it that Makunaima, the guardian of the mountain, is the
one who controls the weather conditions
according to his will. For the Pemons, the
mountain is sacred and communicates
with anyone who gets there open to living the experience. Even among the most
skeptical, there is no way to go back to
doubting it.

HOW TO GET THERE

Azul takes you to Boa Vista, 260 km from
Mount Roraima, with flights from several
cities. Check the options on the website or
via mobile phone. MORE INFOS: 4003 1118
/ VOEAZUL.COM.BR
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TECHNOLOGY
FOR THE FUTURE
OF EDUCATION
Faculdade São Leopoldo Mandic
invests in innovation and technology
— without losing humanization —
to be the best university in the
country in the area of health
by Felipe Seffrin

O

btaining the maximum grade in the evaluations of the
Ministry of Education and
appearing since 2008 among the ten best
Higher Education Institutions (HEIs) in
the country is quite an achievement. But
Faculdade São Leopoldo Mandic goes further. The institution based in Campinas
(SP) and with more than ten postgraduate units in Medicine and Dentistry
throughout the country is the leader in
the MEC ranking among all Brazilian colleges in the health area, public or private
colleges. A fact that is due to an “obsession for quality”, as the founder and managing director of the institution, MD.
Jose Luiz Cintra Junqueira says.
With medical courses starting at BRL
12,000 monthly fee, São Leopoldo Mandic is a 100% family-run university, unlike other private educational institutions,
which uses a good part of its annual turnover of BRL 600 million to reinvest in
the university itself. Mandic has one of
the most technological campuses in the
country, with state-of-the-art robots and
laser-beam tools, has launched a startup acceleration hub, and already offers
courses in the Metaverse. All this without
losing humanization.
“We have robots that nobody else has
in Brazil,” says Junqueira. He values the
focus on practice for undergraduate students in Medicine and Dentistry from the
first days of class and reinforces investments in research and innovation, from
the use of the laser to the production of
bio-tissues. But He reinforces that eye
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contact with the patient is essential. “We
invest a lot in innovation and technology
without shying away from humanization.
A doctor or dentist needs to look the patient in the eye and address him by name.
This is essential.”
How did your journey in education begin?
I graduated in Dentistry in 1975, and right
after, I did a postgraduate course in restorative dentistry and esthetics. And at that moment, I realized that I had some gift for communication. I started teaching at the college
where I was doing my postgraduate studies
and was called by a professor to be part of his
team at another institution. I started out as a
beginning professor, then I gave some courses
and training to other colleagues, I went to do
radiology, which is my main specialty, and
then I was invited to coordinate a specialization course in radiology.

And São Leopoldo Mandic, how did it start?
I started by teaching radiology courses and
set up a training institute for colleagues in
the field of dentistry in Campinas, which
was the seed of the institute we called Frei
Leopoldo Mandic. With the authorization
of the Federal Council of Dentistry, we
were able to transform the courses into
specialization and that’s how Frei Leopoldo Mandic Institute began. It grew up and
gained authorization for master and doctoral courses. And then, we moved on to
dentistry and medicine degrees.

lation, but the Ministry’s own structure does
not necessarily talk to each other or have the
same convergence of levels to be followed.
This is a great difficulty. The second difficulty is the culture of the people, you know? The
population of Brazil needs to understand
that education is a great path.
Does the financial issue also weigh a lot?
Definitely. Another major barrier is the
population’s [low] purchasing power to
pay for quality courses. You cannot take a
quality course in any area, be it Medicine,
Dentistry, or Law without investment. Having good professors, technology, and time
costs. And, unfortunately, the Brazilian population is not always able to afford this
cost and have access to good courses.

What is the current situation of São
Leopoldo Mandic?
Today we have four medical courses
approved by the Ministry of Education.
We have been in first place for thirteen
years in MEC’s assessments as an institution in the health area that has the hi-

Facade of the Campinas Unit
Founder and managing
director of the
institution, Dr. Jose Luiz
Cintra Junqueira
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ghest score — a higher score than many
very famous public universities, even. We
are very happy about it. Because our bias
is quality.
Back when you first started, did you
imagine yourself as a professor and even
head of an educational institution?
No. At 22 years of age, we imagine that
we will be able to play soccer in the afternoon (laughs). Then, at 25, we are tired
of soccer, and at 30, we want to go to the
movies and so on. In fact, we started to
evolve a lot in terms of courses almost
ten years after we started, more or less.
I didn’t think about it, but I ended up
going that route naturally.
What is the main challenge of entrepreneurship in education in Brazil?
First, it is the regulation imposed by the
Ministry of Education. It is a correct regu-

What is São Leopoldo Mandic’s recipe
for getting such high marks in MEC assessments?
We are crazy about quality. All of our
professors and partners are imbued with
an obsession for quality. If you don’t have
it, you don’t work with us. Our focus is not
just profit either. Of course, it is essential
for any company, but, unlike other institutions, for us, profit is more important
for us to invest in the institution itself.
What are college investments in technology?
We have robots that nobody has in Brazil. We also made large investments in a
technology hub so that we can leverage
companies and start-ups within the São
Leopoldo Mandic system. One of the
companies we support produces bio-tissues, another does vaccine research. We
have a large investment in the laser area.
Not to mention that we are the first institution to use the Metaverse.
How does the Metaverse work for you?
We have classes and courses in the Metaverse. You will ask me: “Wow, is it okay?” And
I have to confess that “you need to match
the defender”, you know? Because not everyone is in the Metaverse. But we are investing in technology. We hired a company to
help us and today we already offer some
postgraduate courses and some undergraAZUL
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duate courses there. At the same time, we
are carrying out some research experiments
within this system and we are getting very
interesting answers in a short time.
What is the benefit to students of having
access to these technologies?
First of all, the time. Second of all, he can
access [technologies like the Metaverse]
from anywhere. And thirdly, he is today
at the beginning of tomorrow. Certainly,
these technologies will follow him much
more than us, professors, because he is
the one who will be in the labor market,
it is the student who will be the user of all
this technology.
What were the impacts of the pandemic
on the university?
In the critical phase of the pandemic, we
offered online classes and then rearranged
our structure so that everyone had classes
in smaller groups. The professors worked
until ten at night, and the students also
had classes, when they returned, until
ten at night. We didn’t lose content and
we came back as soon as the legislation
allowed. In fact, our institution practically only worked fully online for four
months. Afterward, we returned to the
practice itself, sharing spaces, respecting
protocols. It was very difficult because
everyone had to sacrifice.

taking advantage of these positive effects:
vaccines being developed in weeks, surgical techniques being democratically
socialized. Today, the community understands what it should have always understood: that doctors, dentists, and nurses
are the true heroes of society.
Speaking a little more about the structural issue of science and education in the
country, how combat the brain drain to
other countries?
It is necessary to have an adequate remuneration policy and give value to scientists and researchers. Because not all sectors of the country value it. I think our
brains come out of here because, besides
remuneration, the research park out there
is much more complete. We, for example,
have an excellent research park but are
very focused on certain areas. The country
would need to have a culture of enough
laboratories to fight all these brains.
What is the objective of the Nobel Project, recently launched by São Leopoldo
Mandic?

We want a Nobel Prize to be from Brazil.
We launched this project to support anyone, from any area. We are going to support
and keep this person in the country, to see
if we can get at least one Nobel nomination
for Brazil. I know it’s a drop in the ocean.
But if we do it and some people copy us —
a lot of people copy us, thank God — we’ll
certainly launch a nice drop on the market.
São Leopoldo Mandic is already a step
ahead in terms of innovation and technology. What is the future of education
in Medicine and Dentistry?
The future of education in Medicine and
Dentistry is the formal and absolute use
of high technologies without prejudice
against human beings. There are often
good developments in the area of technology, but the philosophy of the human being is abandoned. The future of the future
lives in formations that completely use
everything new that appears, but always
remembering that there is a human being
there at the end, which is the patient: a
person who has a name and who deserves
to be looked after eye to eye.

Can you see an appreciation of doctors
and nurses by society because of the
pandemic?
Sure. In fact, science — and the recognition of science — has evolved a lot in this
pandemic. And today we are, in a way,
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As a managing director of the institution, how did you manage this situation?
I did not lay off any of our 1270 employees or cut wages. With that, everyone
was very willing to work late into the night if necessary. Some parents had difficulties making part of the payments and
we offered several facilities, we even made
loans together at the bank, and we all got
out of this crisis together, honoring all salaries and commitments.
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