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É impossível não amar
Nova York de Azul.

Voos diretos e diários a partir de junho.
voeazul.com.br

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

Aonde tem Carnaval,
a Azul leva você.

voeazul.com.br

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

Aonde não tem,
leva também.
São mais de 100 destinos
para você cair na folia
ou no sossego.
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CARTA DO PRESIDENTE

ROTA DE EXPANSÃO
Investimos diariamente no nosso time de
Tripulantes e em infraestrutura para oferecer a você um
serviço de excelência e um atendimento encantador

Horizonte, principais bases de operação da companhia,
além de Salvador e Porto Seguro, cidades tradicionalmente conhecidas por concentrar os festejos carnavalescos,
receberão o maior volume de operações adicionais.
Fevereiro também é o mês em que a Azul inaugura o
voo que liga Recife a Buenos Aires, na Argentina. Serão
quatro frequências semanais, operadas pelas aeronaves
modelo Airbus A320neo, com capacidade para até 174
Clientes. Em julho, vamos ligar Recife a Montevidéu, no
Uruguai, também com as aeronaves A320neo. Trata-se
de duas operações internacionais que representam um
marco na história da cidade pernambucana e do estado.
Nada disso seria possível sem o enorme esforço de nosso
time para oferecer aos Clientes a melhor experiência
durante a viagem. Quanto mais a Azul cresce, mais cresce
a nossa responsabilidade de oferecer o melhor serviço.
E isso é só o começo. Teremos muitas novidades por
vir! Convido você, Cliente, a participar dessa nossa
história de sucesso!
Desejo a você uma boa leitura e excelentes voos!

John Rodgerson
Presidente da Azul

AZUL NAS REDES

Foto: Anna Carolina Negri

O

lá, seja bem-vindo a bordo!
Mais um ano está começando e, com ele, uma
série de desafios. O nosso maior é trabalhar
para melhorar cada vez mais a experiência de
quem voa com a Azul. Por isso investimos
diariamente no nosso time de Tripulantes
e em infraestrutura para oferecer a você
um serviço de excelência e um atendimento encantador. Unimos esse diferencial da
Azul aos nossos aviões modernos e de última
geração, a poltronas espaçosas e confortáveis e a serviços
como o wi-fi para garantir a melhor experiência de voo
da sua vida. Essa é a maneira de agradecer aos nossos
Clientes por confiarem no nosso trabalho e por estarem
junto com a gente.
Por falar em desafios e metas, começo com uma grande
novidade: a partir de junho os Clientes da Azul contarão
com voos diários, partindo de Viracopos, em Campinas,
para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy ( JFK),
em Nova York. Estamos escrevendo mais uma página
histórica na nossa recente trajetória. Ainda sobre ofertas de
voos, estamos disponibilizando 740 voos extras entre 21 e
26 de fevereiro, pensando na enorme demanda de nossos
Clientes durante o Carnaval. Campinas, Recife e Belo

Com a Conta
Internacional
BS2 é assim:
É só acessar o app e
realizar suas transferências
em tempo real.

Conversão instantânea com taxa menor
que cartão de crédito e compra de moeda
Operações 24 horas por dia, 7 dias por semana
Cartão de débito internacional
Conta digital em dólar sem mensalidades

facebook.com/AzulLinhasAereas
azulinhasaereas
voeazul.com.br
@azulinhasaereas
twitter.com/azulinhasaereas
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Acesse e
saiba mais:
bs2.me/internacional
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A capacidade de transformar os elementos e modiﬁcar a natureza é o que nos faz humanos. Da terra,
a agronomia é capaz de produzir mais, com mais segurança e menos impacto ao meio ambiente,
transformando as nossas vidas para melhor.

Azul Linhas Aéreas: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06460-040

Siga-nos no Instagram:

revista_azul

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

Quer anunciar?

plataformaazul@voeazul.com.br

A revista da Azul não se responsabiliza pelos conceitos emitidos nos artigos assinados. As pessoas que não constam do expediente da
revista não têm autorização para falar em nome de Azul ou retirar qualquer tipo de material para produção de editorial caso não tenham em
seu poder uma carta atualizada e datada, em papel timbrado, assinada por pessoa que conste do expediente.
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Para seus negócios no campo, contrate um engenheiro agrônomo.

www.confea.org.br

BASTIDORES

ROTEIROS DE VIAGEM
SÃO COMO OS DE FILME:
VIRAM BOAS HISTÓRIAS.

O que acontece em Las Vegas fica em Vegas,
certo? Nem sempre. Viajamos até a capital
mundial da diversão, nos Estados Unidos,
para desbravar seus cassinos, seus suntuosos
hotéis e a enorme variedade de atrações que
a cidade oferece. O resultado você pode ler na
nossa reportagem de capa, com sugestões para curtir férias inesquecíveis nesse destino, que recebe voos da Azul
em codeshare com a United Airlines. Viajamos também
para o Norte de Minas Gerais, para conhecer o Circuito
dos Diamantes, um roteiro que inclui as ruas históricas de
Diamantina e visitas a santuários naturais, como o Parque
Estadual do Rio Preto.
Na seção Estilo de Vida, testamos as principais marcas de
Negroni engarrafados. Vimos que o famoso drinque, feito com
gim, vermute e bitter, completou 100 anos em ótima forma.
Visitamos também a Pousada Camurim Grande, em Maragogi, um refúgio para descansar no litoral alagoano. Outro destaque é o Oro, no Rio. Único restaurante carioca com duas estrelas do Guia
Michelin, a casa continua com serviço e comida impecáveis.
Em Executiva, trazemos uma entrevista com José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil. O executivo fala
sobre os desafios da montadora coreana no País e sobre os
planos de expansão. Já em Made in Brazil, mostramos a
história da Mobly, startup que vem mudando o mercado de
decoração no País com suas vendas on-line, móveis a preços
acessíveis e grande variedade de produtos. Boa leitura e espero que você se divirta, assim como nós, com esta edição!
Junior Ferraro

DIRETOR DE REDAÇÃO

Vista aérea de
Las Vegas

A melhor parte de ser dono do seu verão é ter liberdade para
viver experiências e curtir o caminho do jeito que você quiser.
Porque ao sair do avião, você vira o piloto. Por isso, a gente
conta com mais de 600 agências nas principais cidades para
você escolher o carro ideal para sua viagem.
Alugue um carro na Localiza Hertz.

Fotos: Gui Gomes e Arquivo Pessoal

DIVERSÃO
PARA TODOS

1
2

3

COLABORARAM NESTE NÚMERO
1. Gui Gomes / O Que Acontece em Las Vegas... p. 30

Acostumado a fotografar várias capitais ao redor do planeta, o
fotógrafo, que registrou as imagens da reportagem de capa, conta
que ficou fascinado com as luzes e com o movimento frenético de
Las Vegas. “Entre as luzes noturnas e as lindas paisagens do deserto
que rodeia a cidade, Las Vegas é um prato cheio para o olhar”.
Onde encontrá-lo: @guigomes7

2. Flávia G. Pinho / Tesouro Mineiro p. 42

A viagem a Diamantina mudou a imagem que a jornalista tinha
das cidades históricas mineiras. Ela diz ter se surpreendido com
a beleza dos parques visitados durante a reportagem.
“O patrimônio e a comida são espetaculares, como sempre, mas a
exuberância dos parques é uma ótima pedida para quem gosta
de natureza”. Onde encontrá-la: @flaviagpinho1

3. Anna Carolina Negri / Cenários Germânicos p. 50

Autora dos registros feitos em Berlim, a fotógrafa conta que o ensaio
nasceu de forma despretensiosa, durante passeios nas ruas da capital.
“Berlim é uma cidade encantadora, surpreende pela diversidade
cultural. Seja caminhando por bairros alternativos, com seus muros
grafitados, ou visitando museus”. Onde encontrá-la: acnegri.com.br
OUTROS COLABORADORES

FOTO Angelo Dal Bó, Ariel Martini, Julia Rodrigues
TEXTO Alessandro Gianinni

FOTO D E C A PA
Gui Gomes
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ERRATA: Ao contrário do que foi publicado na edição de dezembro (pág. 20), o sanduíche
de rosbife do chef Felipe Bronze é servido apenas nos voos da Azul para Buenos Aires,
partindo de Viracopos e Confins até dia 29/2.
Os serviços de spa do Sauípe Premium Brisa não estão incluídos na diária do hotel,
diferentemente do que afirmava a nota na pág. 71 da edição de janeiro.

Escaneie aqui
e reserve pelo celular

alugue pelo app

localizahertz.com

0800 979 2000

LOUNGE

Faça um upgrade para o
melhor iPhone de todos usando
os seus pontos TudoAzul.

Resistência à água a uma profundidade de até quatro metros por até 30 minutos.

Resgate os produtos Apple usando os seus pontos
TudoAzul ou compre com dinheiro e ganhe pontos
para trocar por passagens aéreas.
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Foto: Unsplash

Nova York é o novo destino
internacional da Azul,
com voos diretos saindo
diariamente de Viracopos,
em Campinas

shopping.tudoazul.com
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Uma agenda com filmes,
shows, exposições e outros
eventos culturais em fevereiro

As melhores fotos feitas
por Clientes da Azul durante
suas viagens

Dicas das melhores atividades
diurnas e noturnas em
Jericoacoara, no Ceará

NEWS

VOOS EXTRAS
NO CARNAVAL
Para atender à grande demanda durante
o Carnaval, a Azul disponibilizará 740
voos extras entre 21 e 26 de fevereiro.
Campinas e Recife, duas das principais
bases de operação da empresa, além de
Salvador e Porto Seguro, receberão um
maior volume de operações adicionais.
Entre as rotas não atendidas regularmente pela empresa estão as que ligam
Campo Grande a Londrina, Maringá,
Presidente Prudente e São José do Rio
Preto; Porto Seguro a Montes Claros;
Cuiabá a Maringá; e Fortaleza a Natal.
“Estamos sempre atentos às necessidades de nossos Clientes. Por isso preparamos uma operação que atende ao desejo
de quem está se programando para viajar
nesse período”, destaca Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

Puerto Madero,
em Buenos Aires

LOS HERMANOS MAIS PRÓXIMOS

Times Square, em
Manhattan, Nova York

NOVO DESTINO DA AZUL: NOVA YORK

ode espalhar a notícia: Nova York é o mais novo destino internacional da Azul. A partir de 15 de junho,
os Clientes contarão com voos diários, partindo de
Viracopos, em Campinas, para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK). As passagens já estão sendo
comercializadas em todos os canais oficiais da companhia.
Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro,
Ribeirão Preto e Curitiba serão as principais cidades brasileiras a contar com conexões convenientes para a rota. Em
Nova York, os Clientes terão acesso a diversas cidades dos
Estados Unidos por meio da parceria da Azul com a companhia norte-americana JetBlue. “Nova York é a menina
dos olhos dos brasileiros. Com este anúncio, escrevemos
mais uma página histórica na nossa recente trajetória. Estamos muito empolgados com essa nova operação”, ressalta
John Rodgerson, presidente da Azul.
Segundo o NYC & Company, órgão oficial de promoção de turismo da cidade, cerca de 65,2 milhões de turistas
– sendo 920 mil brasileiros – estiveram na Big Apple em
2018. Não é para menos. Um dos lugares mais visitados
do mundo, a metrópole conta com uma grande variedade
de atrações. São milhares de bares, restaurantes e opções
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gastronômicas, centenas de museus e galerias de arte e uma
cena teatral fervilhante: só na Broadway, há 26 musicais em
cartaz, entre eles o novo Frozen e o clássico Chicago. A capital reúne também um comércio variadíssimo, em que lojas de grandes grifes dividem espaço com marcas populares.
Agora, é só arrumar as malas e se preparar para a diversão:
Nova York está de braços abertos para surpreender e a Azul
pronta para levar seus Clientes até lá.

852

20 mil

é o número
de museus e
galerias de arte

restaurantes
funcionam na cidade,
atualmente

117 mil

41

é a quantidade
aproximada de quartos
de hotel na metrópole

teatros, com mais de 500
poltronas cada, exibem
espetáculos na Broadway

Fotos: Alexandre Ávilla, Shutterstock e Divulgação Azul

P

Boas notícias para os Clientes Azul de Recife: a partir do dia 21 a capital
pernambucana ganha quatro voos semanais diretos para Buenos Aires,
na Argentina. Já no dia 4 de julho, a companhia passa a ligar Recife a
Montevidéu, no Uruguai, com um voo operado aos sábados. Com a abertura
dos novos mercados, Recife passará a ter ligações sem escalas para 36 cidades,
sendo quatro delas internacionais: Orlando e Fort Lauderdale, nos EUA,
Buenos Aires e Montevidéu. O vice-presidente de Receitas da Azul, Abhi Shah,
acredita que os voos vão incentivar os Clientes do Nordeste a viajarem com
maior frequência para os destinos da América do Sul. “Nossa expectativa é
potencializar o turismo entre os dois países e, ao mesmo tempo, deixar nossas
malhas nacional e internacional ainda mais conectadas”, afirma.
E tem mais novidade sobre a capital argentina: também a partir do dia 21 deste
mês a Azul passa a operar sua terceira frequência entre Campinas e Buenos
Aires. A rota, que conta com duas ligações diárias, terá um novo voo quatro
vezes por semana, partindo de Campinas às segundas, quartas, sextas e aos
domingos, e da capital argentina às segundas, terças, quintas e aos sábados.

O Pelourinho,
em Salvador

BONÉ TRUCKER AZUL COLLECTION
BRAZILIAN AIRLINES

azulcollection.com.br
KIT DE VIAGEM RELAX

CAMISETA FEM. AZUL COLLECTION
BRAZILIAN AIRLINES

AZUL
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VARIEDADES

NOVO ÍCONE
CARIOCA

VINHO
DO MÊS

Maior roda-gigante da
América Latina, a Rio Star
já se tornou um dos principais
símbolos do Rio de Janeiro.
Localizada no Porto
Maravilha, está entre as
maiores do mundo, com
88 metros de altura, o que
equivale a um prédio de 25
andares. São 54 cabines climatizadas, com capacidade para
oito pessoas cada, podendo
transportar o total de 432
passageiros a cada 20 minutos.
A roda-gigante oferece vistas
únicas de pontos como a Zona
Portuária, o Relógio Central,
o Pão de Açúcar e a Cidade do
Samba. Ξ riostar.tur.br

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
COVELA EDIÇÃO NACIONAL AVESSO 2016
Produtor: Quinta de Covela
Região: Vinho Verde, Baião _ Portugal
Preço: R$ 99

Em uma parceria entre a Azul, a Azul Viagens,
o coletivo FotoBazar Delas e o Beloalter Hotel,
a fotógrafa Bete Marques foi até Alter do Chão
(PA) para clicar as imagens para a exposição Cinco
Mulheres, Cinco Regiões. Os Clientes podem ver o resultado até junho no Lounge Azul, em Viracopos.
Que lugares você incluiu no roteiro?
Alter do Chão é pequena, mas tem muito para se fazer. Fui até a Ilha
do Amor, vi o pôr do sol na Praia do Pindobal, fiz um passeio na floresta e ainda deu para passar um tempo na parte central de Santarém. Para conhecer tudo precisaria de mais uns quatro dias por lá.
Qual sua foto preferida da viagem?
Tenho mais de uma, na verdade. As preferidas foram as fotos noturnas, com o céu todo estrelado. O hotel em que eu fiquei tinha uma
saída diretamente para o rio e uma noite fui para mais perto da margem com o equipamento para tentar fotografar. Fiquei lá umas duas
horas, mas a primeira tentativa deu errado. Me falaram que a região
tinha onça e cobra, mas voltei mesmo assim. Como estava com medo,
na segunda vez não demorei muito, mas deu certo. Depois olhei o
resultado e falei: “valeu a viagem”.
O que você gostaria de ter fotografado, mas não conseguiu?
Fui para Alter do Chão no fim de agosto. Queria muito fotografar a Ilha
do Amor, o cartão-postal de lá, mas o nível do rio estava alto e, como boa
parte da faixa de areia estava debaixo d’água, não rolou. Em setembro,
alguns dias depois de eu ir embora, também aconteceu a Festa do Sairé. É
um festival folclórico incrível. Queria muito ter participado para registrar.
Ξ @betemarques | @fotobazardelas
Ξ BELOALTER HOTEL beloalter.com.br
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DE ÚLTIMA HORA

Fotos: Bete Marques, Shutterstock, Museum of Graffiti e Divulgação

NATUREZA AMAZÔNICA

Este é o primeiro Vinho Verde DOC da
Quinta de Covela, 100% uva avesso, com
cultivo orgânico, 100% portuguesa e
característica da sub-região de Baião.
O vinho é dinâmico, refrescante e
elegante. É produzido da forma mais
natural possível, é seco e com acidez bem
equilibrada, típica dessa região. Apresenta
cor palha brilhante, aromas frescos com
leves presenças mineral, cítrica e floral.
Ideal para acompanhar peixes, mariscos
e pratos da culinária asiática. Não passa
por barricas, o que ajuda a preservar seu
frescor. Ξ bonovino.com.br

Boa notícia para quem gosta ou precisa
viajar, mas nem sempre tem tempo
de se planejar. Lançada em julho do
ano passado, a plataforma on-line
VisitNow tem ajudado clientes a
encontrar hotéis de última hora a
preços acessíveis. O algoritmo do
site – disponível também na forma
de aplicativos para Android e iOS –
indica os maiores descontos e mostra,
por geolocalização ou destino, as
melhores opções para cada viajante
entre mais de dois mil hotéis.
Ξ visitnow.com.br

GRAFITE EM MUSEU

Acervo de arte contemporânea, o Museum of Graffitti acaba de abrir suas portas
no coração do bairro de Wynwood, em Miami. O espaço foi concebido pelo artista,
colecionador de arte e historiador Alan Ket e seu parceiro Allison Freidin. A exposição
permanente apresenta pinturas, esculturas em diversas mídias e instalações interativas.
Inclui artistas da vanguarda do movimento em Nova York, como Rammellzee e Riff170;
lendas dos anos 1980, como Sonic e Dondi White; e grafiteiros locais, como Abstrk e
Jona Cerwinske. Uma abrangente linha do tempo, ilustrada com, fotos, vídeos e registros
temporários, introduz o contexto histórico das obras. Ξ museumofgraffiti.com
AZUL
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DIVIRTA-SE

Fotos: Mila Cordeiro, Silvia Zamboni, Autumn Sonnichsen, Estúdio Gato Louco, Priscila Prade e Divulgação

PARA CURTIR
O CARNAVAL

MÚSICA Projeto que conta com a parceria da

Azul, a Casa Natura Musical leva ao seu palco
os blocos de rua mais famosos de São Paulo,
além de atrações que tradicionalmente animam
o Carnaval baiano. As primeiras apresentações
serão as dos blocos Calor da Rua, no dia 1º,
e Ano Passado eu Morri, Mas Esse Ano Eu
Não Morro, no dia 2. No dia 8, o Saia de Chita
toca uma seleção de frevos e axés, enquanto o
Ritaleena mostra suas versões carnavalescas
para hits de Rita Lee, no dia 9. Mariene
de Castro (foto) apresenta os grandes
sucessos de sua carreira no dia 14.
Ξ casanaturamusical.com.br

OUTROS DESTAQUES

ANARQUIA
NO PALCO

JOIAS DA
CIVILIZAÇÃO

TEATRO Sucesso nos
palcos brasileiros,
O Mistério de Irma Vap
está de volta a São Paulo,
a partir do dia 7, no Teatro
Procópio Ferreira. Mateus
Solano (à esq. na foto)
interpreta Lady Enid,
mulher recém-casada
com o esquisito Lord
Edgar (Luís Miranda), que
se muda para uma
mansão. Logo, a
governanta (também
vivida por Miranda) se
revela uma inimiga, e a
nova proprietária desconfia que o lugar seja
mal-assombrado.

EXPOSIÇÃO O Centro Cultural do Rio de

Janeiro comemora 30 anos com a mostra
Egito Antigo: do Cotidiano à Eternidade,
em cartaz a partir do dia 19. A exposição
reúne esculturas, pinturas, objetos,
sarcófagos e até uma múmia, vindos do
Museu Egípcio de Turim, segundo maior
acervo egípcio do mundo, além de instalações
cenográficas e interativas que permitem uma
viagem ao tempo dos faraós. Ξ bb.com.br

Ξ teatroprocopioferreira.com.br

Confira mais atrações da Casa Natura Musical
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ZECA
BALEIRO
O músico apresenta o
Baile do Baleiro, que
traz canções como
Bloco do Prazer, de
Moraes Moreira e
Fausto Nilo, e Chuva,
Suor e Cerveja, de
Caetano Veloso.

CONFRARIA DO
PASMADO
O tradicional bloco
paulistano comemora
17 anos de existência
tocando sucessos de
seu repertório, como as
dançantes e divertidas
Plutão e O Mundo Não
Vai Acabar.

POR AMOR A
DOMINGUINHOS
No dia em que
Dominguinhos
completaria 79 anos,
Mariana Aydar (foto)
une-se a Marcelo
Jeneci e Felipe Cordeiro
para esse show em
homenagem ao músico.

ME LEMBRA
QUE EU VOU
O bloco junta-se às
Cantantes do Carnaval,
grupo que nasceu da
ideia do carnavalista Zé
Cury e da musicista
Silvanny Rodrigues
de valorizar vozes
femininas.

MARGARETH
MENEZES
A cantora baiana, uma
das precursoras do
axé, fecha o mês com
seu Baile da Maga, em
que toca hits de sua
carreira como Faraó,
Dandalunda e Toté
de Maianga.

Ξ DIA 6

Ξ DIA 7

Ξ DIA 12

Ξ DIA 13

Ξ DIA 28

AZUL

FOLIA EM MINAS

MÚSICA O festival We Love Carnaval ganha

sua segunda edição em Belo Horizonte.
O evento será realizado entre os
dias 22 e 25 e contará com atrações como
DJ Alok (foto), Thiaguinho, Matheus e Kauan,
Claudia Leitte e Gusttavo Lima, além dos
blocos Então Brilha, Baianeiros e Pacato
Cidadão. Ξ sympla.com.br

DILEMA EM FAMÍLIA

CINEMA A Alemanha na Segunda Guerra Mundial é o cenário de Jojo
Rabbit, indicado a quatro Oscars, incluindo o de melhor filme e o de
melhor atriz coadjuvante (Scarlett Johansson). Jojo (Roman Griffin
Davis) é um garoto alemão de dez anos que conversa com Adolf Hitler
em seu mundo imaginário e sonha fazer parte da Juventude Hitlerista.
Seu mundo vira de cabeça para baixo quando descobre que a mãe
(Scarlett) esconde uma menina judia no sótão de casa e se vê obrigado a
passar um tempo com ela. Ξ ESTREIA DIA 6
AZUL
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DIVIRTA-SE

BRUXO MUSICAL

GÊNIO DA
CIÊNCIA

MÚSICA Um dos principais nomes da música nacional,
Hermeto Paschoal faz apresentação única na casa de shows
Blue Note, em São Paulo, no dia 15. No palco, o multiinstrumentista, carinhosamente apelidado de “o bruxo”,
interpreta sucessos de sua carreira, além de improvisos em
diversos instrumentos e objetos inusitados. Ξ bluenotesp.com

EXPOSIÇÃO Louis Pasteur
revolucionou a química e a
medicina ao provar a existência
dos micro-organismos.
Alguns dos grandes feitos do
químico francês podem ser
conferidos na mostra Pasteur,
O Cientista, que ocupa o SESC
Interlagos de 6 de fevereiro a
26 de julho. A exposição reúne
vídeos, grafismos, animações,
projeções, textos e desenhos
para mostrar a importância do
cientista e de seu trabalho.

PROJETO: JUSTIÇA

Fotos: Félix Nadar e Divulgação

Ξ sescsp.org.br/interlagos

BOTERO
AO AR LIVRE

ARTES PLÁSTICAS

Um dos principais
nomes da arte
figurativa, o
colombiano Fernando
Botero é tema de
uma exposição na
Lincoln Road, uma
das ruas mais famosas
de Miami Beach, nos
Estados Unidos.
A mostra ao ar livre,
com 13 esculturas
de bronze de Botero,
permanece até o dia 31
de março e é resultado
de uma parceria entre
o Gary Nader Art
Centre e o Lincoln
Road District.
Ξ lincolnrd.com
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CINEMA É possível reparar erros cometidos nos
tribunais? Para o advogado Bryan Stevenson (Michael B.
Jordan, à esq. na foto), protagonista de Luta por Justiça,
a resposta é sim. Recém-formado em Harvard, Bryan
abre mão de uma carreira lucrativa para se dedicar
a prisioneiros que não receberam assistência legal
justa. Um de seus primeiros casos é a defesa de Walter
McMillian (Jamie Foxx, à. dir.), homem negro falsamente
acusado de um assassinato e que nunca teve um
julgamento apropriado por conta do preconceito racial
na região. Ξ ESTREIA DIA 20.

INSTAZUL

Salvador | Bahia por Roberto Gomes

Fernando de Noronha | Pernambuco por Melissa Bochi

Japaratinga | Alagoas por Rodrigo Müller

Fotos: Arquivo Pessoal

Prado | Bahia por Luciene Cabral

*Voos a partir de fevereiro de 2020.

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

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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voeazul.com.br

Azul,

agora com voos
diretos* do Recife
para Buenos Aires.

UM DESTINO, DOIS ESTILOS

JERI PARA TODA HORA
Antiga vila de pescadores, Jericoacoara transformou-se em um dos principais destinos de férias do
Ceará, com atrações para relaxar de dia e para curtir à noite por Giovanna Forcioni | fotos Anna Carolina Negri

DIA

NOITE

Existem dois jeitos de chegar até a Pedra Furada,
o cartão-postal de Jericoacoara. Na maré baixa, a
caminhada, que dura mais ou menos uma hora, é
feita pela areia da Praia da Malhada, passando pelo
Poço da Princesa, uma piscina natural que se forma
entre as rochas. Quando a maré sobe, é preciso ir
andando ou a cavalo pelo Morro do Serrote.
Está em busca de refúgios de água azul? O segredo é ir até as lagoas. As mais famosas são a Azul e
do Paraíso, onde ficam as famosas redes coloridas
dentro da água _ sucesso de cliques no Instagram.

O melhor e o mais concorrido lugar para assistir
ao entardecer é a Duna do Pôr do Sol (foto), que fica
bem pertinho da vila. É como um ritual: todos os
dias, perto das 17h, grupos e mais grupos de turistas
encaram a subida até o topo para ter uma vista privilegiada da paisagem.
Se tiver pouco tempo na vila, os passeios de
bugue são a opção mais fácil para conhecer um
pouquinho de tudo. Os que saem sentido Leste
costumam passar pela Pedra Furada, pela Praia
do Preá, point de kitesurfistas, e pelas dunas da
Barrinha, que lembram os Lençóis Maranhenses.
No sentido Oeste, o tour inclui paradas na Praia de
Mangue Seco e no Lago Grande, em Tabajuba.
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Logo na entrada do bar já dá para sentir a vibe
do Samba Rock Café. Um enorme boneco de jacaré é
quem recebe os visitantes que procuram por agito e um
clima descontraído. Além da decoração divertida, a
programação inclui drinques, petiscos, pizzas e música
ao vivo embalada por artistas locais.
JERICOACOARA
7 noites no
Mini Hotel
Jericoacoara,
com café da
manhã e traslado
Saída em
16/5/2020
(de Guarulhos)

240,20
R$ 2.402,00
10x de

R$

sem juros

ou

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Uma das novidades gastronômicas mais badaladas
desta temporada é o Éllo, comandado pelo chef belga Hervé Witmeur. O sucesso veio graças ao ambiente
todo decorado com jardins verticais e ao menu degustação servido em seis etapas, com opções como o
ravióli de caranguejo e a emulsão de lagosta.

Para um jantar mais exclusivo e com o pé na areia, o
endereço é o restaurante Na Casa Dela (foto). O cardápio, todo escrito à mão, inclui receitas criativas como o
canelone de tapioca recheado com carne de sol e queijo
de coalho. A decoração charmosa, com móveis antigos
e luminárias pendentes, é uma atração à parte.
Uma noite clássica em Jeri sempre termina na
Padaria Santo Antonio. Depois de curtir as festas
e os forrós do vilarejo, é lá que todo mundo se encontra para fazer aquele lanchinho da madrugada. E
nem adianta esperar o dia amanhecer para provar os
pãezinhos preparados no forno a lenha: ela só funciona das 2h às 8h.

Aproveite também nossos voos saindo
de Belém, Recife e São Paulo (VCP).

DESTINOS

*Voos com destino ao Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale.

Só a Azul voa direto
de Belo Horizonte
para Miami.*

Foto: Gui Gomes
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voeazul.com.br

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

Um roteiro para curtir a
cidade, famosa por seus
cassinos, baladas, restaurantes
e pela icônica Strip (foto),
avenida que reúne boa parte
de suas atrações
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50
GRANDE ANGULAR

58
CHECKLIST

Construções históricas, boa
gastronomia, trilhas e cachoeiras
no interior de Minas Gerais

Um ensaio nas ruas
animadas e vibrantes de Berlim,
capital da Alemanha

As casas de óperas mais
belas e impressionantes
do mundo

LAS VEGAS

O QUE ACONTECE EM

LAS VEGAS...
...nós contamos aqui. Na capital mundial da diversão,
há lazer para todos os gostos. De hotéis e cassinos
fabulosos a restaurantes estrelados e casamentos expressos.
Escolha seus passeios e faça suas apostas!
por Junior Ferraro | fotos Gui Gomes

Trecho da Las Vegas
Boulevard, conhecida
como The Strip
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LAS VEGAS

ma sucessão feérica de luzes, hotéis colossais, painéis coloridos e gente cruzando as
avenidas em passarelas envidraçadas. Sim,
você está em Las Vegas, a capital mundial
do entretenimento. Localizada no deserto de
Mojave, a cidade norte-americana tem uma
variedade incrível de atrações. O menu de
diversão vai de cassinos labirínticos a restaurantes estrelados, incluindo espetáculos musicais, voos de helicóptero, baladas frenéticas,
aulas de tiro esportivo e até casamentos.
Las Vegas atrai cerca de 42 milhões de
visitantes todos os anos. Além das múltiplas
opções de lazer, a cidade, que recebe voos da
United Airlines em codeshare com a Azul,
tem a impressionante oferta de quase 150
mil quartos de hotéis, aeroporto próximo
da região turística e clima seco – quase não
chove por ali. Para completar, dá para conhecer as montanhas ao redor ou visitar o
Grand Canyon, a duas horas dali.
Então, faça suas apostas e divirta-se!

Luxor Hotel; à dir., a fachada
do Paris Las Vegas; acima,
luminosos de Downtown

Fotos: Gui Gomes e Shutterstock

PODE ENTRAR À VONTADE

Las Vegas nasceu oficialmente em 15 de
maio de 1905 com a chegada do trem que
ligava Los Angeles a Salt Lake City. Desde o
começo, mostrou pendor para a transgressão
e a indulgência. Em plena época da Lei Seca,
havia ali clubes clandestinos, onde o álcool e
o jogo, também ilegal, corriam soltos. Com
o fim da proibição da bebida e a legalização
do jogo, no início dos anos 1930, começaram a proliferar os cassinos na Fremont
Street e, dez anos mais tarde, na Strip –
como é conhecido o trecho Sul de 6,8 km da
Las Vegas Boulevard, avenida que concentra
a maior parte dos resorts da cidade.
E eles são colossais. Só o MGM Grand Las
Vegas tem 6.852 quartos, o maior hotel em
capacidade do país. Além dos imensos cassinos, os resorts têm lojas, restaurantes e teatros, onde você pode ver um espetáculo do
Cirque du Soleil, por exemplo, ou uma performance de ilusionismo com Chris Angel
e até shows de divas pop, como Lady Gaga.
Com projetos arrojados e temas exóticos, os resorts viraram uma atração na Strip.
Como o Luxor, hotel com mais de 3 mil
quartos, que reproduz uma pirâmide egípcia. Na frente, há uma espantosa réplica da
Esfinge de Gizé, com 30,8 m de altura – dez
a mais do que a original, no Egito. Seguindo
pela Strip, há o New York New York, com
uma réplica reduzida da Estátua da Liberdade e uma montanha-russa; o Caesar Palace,
emulando a Roma Antiga; o Paris, com sua
própria Torre Eiffel, com 165 m de altura;
e o Venetian, que reproduz os canais de
Veneza, com direito a gôndolas e pontes.
Vale ainda conferir as Fontes do Bellagio,
espetáculo musical gratuito no lago artificial
do hotel, com 1.200 jatos de água.

LUZES, MÚSICA, AÇÃO!

Nem só de cassinos e hotéis vive Las
Vegas. A cidade guarda uma série de atrações
para gostos variados. Como o calçadão da
Fremont Street, em Downtown. O trecho,
que reúne os mais antigos cassinos, como o
Golden Nugget e o Four Queens, é coberto por um painel côncavo, com 457 m de
comprimento, 12,5 milhões de lâmpadas de
LED e 220 alto-falantes, que exibe imagens
coloridas o tempo todo. Entre às 18h e à 1h,
32
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As gôndolas nos canais do
shopping dentro do Venetian
Hotel, com seu céu artificial

AZUL
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acontece o Viva Vision, um espetáculo com luzes e música de
bandas como Imagine Dragons e The Killers. Os mais corajosos podem admirar tudo isso de cima, nas tirolesas que atravessam o calçadão. Há também palcos com shows de artistas locais.
Por falar em iluminação, diz a lenda que a Strip é um dos
pontos mais brilhantes da Terra, quando vista do espaço. Não
precisa ir tão longe para perceber isso. Você pode fazer um voo
noturno de helicóptero sobre a cidade. O passeio começa no
Sul da Las Vegas Boulevard, sobrevoa toda a Strip até a torre
Stratosphere, ao Norte, e volta pelo outro lado da avenida.
A vida noturna em Vegas é intensa, com baladas frenéticas.
Há mais de uma dezena de clubes luxuosos – e caros – nos hotéis da Strip, garantindo diversão todos os dias da semana, com
atrações de peso, como Major Lazer, Diplo e Calvin Harris.
Entre as opções estão Hakkasan, no MGM Grand; Marquee,
no Cosmopolitan; XS, no Encore; e Omnia, no Caesar’s Palace.
Antes de se jogar na pista de dança, vale verificar o dress code do
clube – nada de chinelos, bermudas e bonés. As filas costumam
ser demoradas, mas você pode fazer um tour noturno, que inclui um giro na Strip e entrada VIP nas baladas.

O painel luminoso que cobre a
Fremont Street; à dir., acima, a placa
inaugurada em 1959; abaixo, as fontes
do hotel Bellagio
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LAS VEGAS

EM NÚMEROS

O Monte Charleston; abaixo, a capela
Graceland; na pág. anterior, The Shop at
Crystals, com o hotel Aria ao fundo

27

toneladas de
camarão são
consumidas por dia
em Las Vegas

300

casamentos são
celebrados por dia
na cidade

24 mil

km de tubos de
neon são usados na
Strip e em
Downtown

645 mil

pessoas moram na
cidade; a população
total, incluindo a área
metropolitana, é de
2,69 milhões

AZUL
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PÉ NA ESTRADA

Uma boa dica diurna em Las Vegas é
cair na estrada para conhecer a natureza
ao redor. A 65 km da cidade, na região
de Spring Mountains, fica o Monte
Charleston, com 3.632 m de altura.
É um dos destinos mais queridos dos
moradores de Vegas, principalmente
entre dezembro e março, quando neva.
Em qualquer estação do ano, porém, a
vista é linda. O parque fica a menos de
uma hora de carro da Strip e tem uma
ótima estrutura de lazer, com mais de
200 pontos de acampamento, 150 áreas
de piquenique, trilhas, estação de esqui
e um lodge que serve refeições desde o
café da manhã. Vale também separar um
dia para ir ao Arizona visitar o Grand
Canyon (veja box na pág. ao lado).

PARA TODOS OS BOLSOS

Aproveite também para colocar as
compras em dia. Além das diversas lojas
na Strip, alguns resorts possuem sho-
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pping centers que são verdadeiras atrações. No Caesar’s Palace
há o The Forum Shops, um complexo com mais de 150 lojas
espalhadas nas ruas do antigo Império Romano. O local é fechado e fica sob um céu artificial que muda de luz. O teto do
Grand Canal Shoppes, no Venetian, também tem esse efeito,
amplificado com os canais com gôndolas. Já o The Shops at
Crystals, ao lado do hotel Aria, é o centro de compras mais
luxuoso de Vegas, com marcas como Versace, Saint Laurent,
Prada e Dior. Há opções de compras bem mais em conta nos
Premium Outlets North e South, com cerca de 150 marcas
em cada um. Outro passeio muito procurado por brasileiros são
as aulas de tiro esportivo na Machine Guns Vegas. Relaxe: a
sessão é super-segura e supervisionada por um ex-militar.

CASÓRIO EXPRESS

Dá para casar em Las Vegas? Claro que sim! São cerca de 50
capelas na cidade, incluindo aquelas dos resorts e outras independentes, onde há casamentos com validade nos EUA e no
Canadá. Algumas são famosas, como a Graceland, pioneira em
realizar cerimônias animadas por um imitador de Elvis Presley,
e A Little White Chapel, onde há um drive-thru 24 horas para
casamentos expressos. “É muito simples se casar em Las Vegas”,
explica o empresário Brandon Reed, que, em 28 anos de profissão, já realizou mais de 1 milhão de casamentos. “Para tirar a li

À esq., Eagle Point, no
West Grand Canyon;
à dir., a Joshua Tree
Forest; na pág. ao lado,
vista dos desfiladeiros
e do Rio Colorado a
partir de Guano Point

A PERDER DE VISTA

Vale a pena reservar um dia de viagem para conhecer o Grand
Canyon, o espetacular parque nacional norte-americano, com 446 km
de desfiladeiros ao redor do Rio Colorado, no estado do Arizona. O
West Ring (lado Oeste) é o trecho mais próximo de Las Vegas, a pouco
mais de duas horas da cidade.
A estrada tem uma paisagem encantadora e você ainda passa pela Floresta de Joshua Tree, com cerca de 180 km2 do famoso cacto. O trecho do
Grand Canyon West fica na reserva indígena Hualapai e inclui visitas a
pontos famosos, como o Eagle Point – onde as montanhas parecem uma
águia de asas abertas – e o Skywalk, uma plataforma de vidro que avança sobre o desfiladeiro. Reserve um bom tempo para explorar o Guano
Point, de onde se tem uma vista de 360o dos penhascos. Há também tours
de helicópteros saindo de Las Vegas, que sobrevoam a área e descem até o
fundo dos cânions. Por terra ou pelo ar, o lugar é imperdível.

AZUL
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SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ LUXOR HOTEL AND CASINO
luxor.mgmresorts.com
ONDE COMER
Ξ BRIO TUSCAN GRILLE
brioitalian.com
Ξ ARIA PATISSERIE
aria.mgmresorts.com
Ξ BLACKOUT DINING IN THE DARK
dineblackout.com
Ξ VANDERPUMP COCKTAIL GARDEN
caesars.com /things-to-do/vanderpump
PASSEIOS
Acima, o clube
Omnia; à esq.,
lâminas fritas
de abobrinha,
recheadas
com iogurte
tzatziki e queijo
Kefalograviera, do
Estiatorio Milos;
abaixo, camarões
sobre berinjela
picante do Brio

cença, você precisa de um documento com foto, preencher
um formulário on-line, pagar uma taxa e se casar no mesmo
dia.” Este mês, Brandon deve inaugurar sua capela própria, a
Bliss Wedding Chapel, com espaço para 60 convidados, serviços de fotógrafo, florista, música e translados de limousine.

APOSTE NA GASTRONOMIA

Há centenas de locais para comer bem em Las Vegas, desde
lanchonetes e pizzarias para refeições mais rápidas até restaurantes sofisticados e alta gastronomia. A cidade tem casas com a assinatura de chefs estrelados, como Joël Robuchon, Guy Savoy,
José Andres e Gordon Ramsay. Uma boa alternativa para conhecer algumas casas sem gastar uma fortuna são os foodie tours
da empresa Lip Smacking. Por cerca de três horas, um grupo
passa por quatro restaurantes na Strip, como Bardot Brasserie
e Estiatorio Milos, e prova cerca de três itens em cada um.
Tudo acompanhado por um simpático guia que conta detalhes
sobre as casas e curiosidades de Vegas. Se sobrar espaço, prove
um dos doces inesquecíveis na Aria Patisserie, que valem cada
caloria – como a torta de baunilha com creme de pistache, coberta por uma leve musse de chocolate ruby e framboesa.
Há boas opções mais em conta, como o Brio Tuscan Grille,
no centro de compras Town Square. Entre as receitas servidas
na simpática casa italiana, destaca-se a entrada com camarões
40

AZUL

sobre berinjela, temperados com molho cremoso apimentado – e você ainda
pode fazer umas comprinhas nas lojas ao
redor. Se procura uma experiência mais
intrigante, aposte no Blackout Dining
in the Dark, onde os comensais jantam
numa escuridão absoluta. Só os garçons
enxergam, graças a óculos especiais. O
menu é revelado só na saída.
E como em Las Vegas a noite é sempre uma promessa, vale um esquenta num
dos espaços mais charmosos da cidade,
o Vanderpump Cocktail Garden. O
lounge tem um visual ao mesmo tempo
botânico e lúdico, com árvores de 4 m de
altura enfeitadas com luminárias, muitos
candelabros e um toque de jardim inglês.
Este, aliás, é o nome de um dos melhores
drinques da casa, The English Garden,
que leva gim, flor de sabugueiro, pepino,
limão, manjericão, lavanda e bitter de salsão. Uma combinação exótica, com um
resultado divertido e um pouco mágico.
Como a própria Las Vegas.

À esq., torta de
baunilha com musse
de chocolate ruby
do Aria Patisserie;
acima, o Vanderpump
Cocktail Garden

Você pode reservar todos
os passeios desta reportagem
por meio da Azul Viagens.
Consulte o site azulviagens.com.br
ou pelo telefone 11 4003 1181

COMO IR

A Azul leva você a Las Vegas em codeshare
com a United Airlines, que oferece conexões
para este e outros destinos da Califórnia.
São cinco voos diários diretos do Brasil
para Washington D.C., Houston, Chicago
e Nova York/Newark. E você ainda tem
benefícios exclusivos, como Wi-Fi em 100%
da frota e o MileagePlus, programa de
fidelidade com benefícios exclusivos, como
milhas, upgrades Premier Access®, serviços
aeroportuários, descontos e viagens como
membro Star Alliance. Voando com a United
ou com a Azul, você pode escolher onde
suas milhas serão creditadas e resgatadas:
no programa TudoAzul ou no MileagePlus.
Além disso, a parceria Azul e United oferece
milhas qualificadas para upgrade de status
e prioridade no check-in e embarque. As
milhas do MileagePlus não expiram nunca.
MAIS INFORMAÇÕES:
11 4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

293,60
R$ 2.936,00
10x de

R$

sem juros

ou

LAS VEGAS
4 noites no
Luxor Hotel and
Casino, com
ingresso para o
Cirque Du Soleil MYSTÈRE
Saída em
6/4/2020
(de Guarulhos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

AZUL

41

DIAMANTINA

TESOURO MINEIRO
O Circuito dos Diamantes, no Norte de Minas Gerais,
tem natureza exuberante, turismo de aventura,
patrimônio histórico preservado e muita comida boa
por Flávia G. Pinho | fotos Ariel Martini

Cachoeira do Crioulo, no
Parque Estadual do Rio
Preto; ao lado, uma das ruas
históricas de Diamantina

DIAMANTINA

O

trajeto é demorado, mas precioso. De
Belo Horizonte a Diamantina, coração do chamado Circuito dos Diamantes, são quase quatro horas de
carro, percorrendo paisagens que vão
mudando à medida que a estrada fica
mais estreita e acidentada. A vegetação densa da Mata Atlântica, visível às
margens da BR-040, nas proximidades
da capital, vai aos poucos cedendo lugar às árvores retorcidas do Cerrado.
Mas é só a partir da pequena Gouveia,
já na BR-259, que se entra oficialmente no Vale do Jequitinhonha, com seus
paredões de pedra que parecem esculpidos à mão, dentro de uma imensidão
de vales e planícies.
A chegada já é uma boa pista: há
muito a conhecer por ali. Não que o
patrimônio histórico de Diamantina seja coisa pouca – a cidade, que

tem o título de Patrimônio Cultural da Humanidade desde
1999, notabilizou-se por ter sido palco de alguns dos mais
importantes episódios da história do Brasil. Em suas ruas
calçadas de pedras nasceu e cresceu o presidente Juscelino
Kubitschek (1902-1976), e foi lá também que se deu um
dos maiores escândalos do Brasil-Colônia: o romance entre o contratador de diamantes João Fernandes e a escrava
Chica da Silva. Mas vale a pena reservar alguns dias para colocar os pés nos cenários do entorno. A começar pelo Parque
Estadual do Rio Preto, cuja portaria fica no município de São
Gonçalo do Rio Preto, a uma hora e meia de Diamantina – um
prato cheio para quem gosta de natureza e aventura.
Nem é preciso explicar que o tal Rio Preto, cujas águas
são da cor de Coca-Cola, é a estrela do lugar. Sua nascente
fica dentro da reserva de 12.184 hectares e, ao longo do
percurso, forma cachoeiras caudalosas e piscinas tranquilas
até para crianças. Destaque para a Cachoeira do Crioulo,
imponente queda de 30 metros que é símbolo do lugar, e
para a Cachoeira Sempre Viva, uma das mais populares.
A formação montanhosa, com as mesmas características da
Chapada Diamantina, exibe picos que chegam a 1826 me-

Igreja de São Francisco,
no Centro de Diamantina;
abaixo, passadiço da Glória

Corredeiras que formam a
Cachoeira Sempre Viva, no
Parque Estadual do Rio Preto

tros de altitude – há trilhas curtas, de
poucas horas, e outras mais longas, para
três dias de travessia, em que a companhia de um guia local é obrigatória.
Ao fim do dia, quem não quiser encarar a estrada pode pernoitar na área
de camping, com vestiários impecáveis, ou em um dos alojamentos, bem
simples, com banheiros privativos. Na
cidade, já fora da área do parque, a
Pousada Canto das Águas oferece
mais conforto. O casarão do século
19, que pertenceu à neta de Chica da
Silva, tem 11 suítes repletas de antiguidades – a proprietária, Dôra Rocha
só recebe hóspedes com reserva.
Bem mais perto, a apenas 16 km do
Centro Histórico de Diamantina, o
Parque Estadual do Biribiri também
encanta pelas paisagens naturais, entre
44
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Em sentido horário: flores
de artesanato, no Centro
Histórico; bonecas de cerâmica
do Vale do Jequitinhonha;
pastéis de queijo, no Mercado
Central e Queijo do Cedro
Catedral de Santo Antônio da Sé, em
Diamantina; abaixo, Cachoeira Sempre
Viva, no Parque Estadual do Rio Preto

elas a Cachoeira da Sentinela, que descortina uma bela
vista do entorno. Mas não só. No miolo da reserva, esconde-se uma antiga vila operária, construída no fim do século
19 ao redor da primeira tecelagem da América Latina. Após
sua desativação, em 1972, a vila foi perdendo moradores,
até não sobrar nenhum. Mas as casas coloniais continuam
sendo alugadas por veranistas – ainda estão de pé dois restaurantes, uma pousada e a igreja do Sagrado Coração de
Jesus, de 1876.
Outro bate e volta que vale a pena incluir no roteiro é a vizinha Serro, a 90 km de distância, cidade famosa pelos queijos que ostentam o título de primeiro Patrimônio Imaterial
registrado no Brasil. O Centro Histórico, ainda mais antigo que o de Diamantina, merece um passeio preguiçoso nos
arredores da escadaria que leva à Igreja de Santa Rita, do
século 18. Junto aos primeiros degraus, fica a loja do Queijo
do Cedro, onde é possível agendar uma visita à fazenda da
família Campos, a 40 minutos do centro e já na quinta geração de queijeiros. Juninho Campos, 73, e a filha Grizielle,
30, comandam a queijaria com capricho e permitem que os
46
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Pousada do Garimpo permite conhecer o trivial mineiro
com tempero diferente. Ex-cozinheiro de áreas de garimpo, o chef Luiz do Rosário Vieira Lobo, ou simplesmente
chef Vandeka, é uma personalidade em Diamantina e chegou a cozinhar no Itamaraty durante o governo FHC. Seu
prato de assinatura é o bambá do garimpo, à base de feijão
e costelinha defumada frita em banha suína, como deve
ser. Antes do almoço, vale a pena conferir os quitutes do
Mercado Central, também conhecido como Mercado Velho. Aos sábados, a feira de produtores da região divide espaço
com a Banca da Mércia, que vende pastéis de queijo, carne,
frango ou banana a R$ 1,50 cada, ou da Dona Geralda, onde
o chamariz é o torresmo crocante servido em copo.
Um aviso importante: embora a feira do Mercado Velho
só funcione aos sábados, não caia no erro de reservar apenas
um fim de semana para Diamantina. A despeito da vocação
turística da cidade, o comércio (incluindo as lojas de artesanato e de lembranças para turistas) cerra as portas nas tardes
de sábado e só reabre na segunda de manhã. Aos domingos,
os diamantinenses só querem saber de descansar.

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ POUSADA DO GARIMPO
pousadadogarimpo.com.br
Ξ POUSADA CANTO
DAS ÁGUAS
38 3546 1246
Ξ POUSADA POUSO DA CHICA
pousodachica.com.br
ONDE COMER
Ξ RELICÁRIO GASTRONOMIA
38 3531 4294
PASSEIOS
Ξ PARQUE ESTADUAL
DO BIRIBIRI
ief.mg.gov.br/parque-estadual
Ξ PARQUE ESTADUAL
DO RIO PRETO
ief.mg.gov.br/parque-estadual
Ξ QUEIJO DO CEDRO
EMPÓRIO E TURISMO
38 99979 4939

COMO IR

turistas acompanhem a ordenha e a produção. O ponto alto
é a degustação organizada por dona Wilma, esposa de Juninho – um verdadeiro banquete que, além dos queijos da casa,
inclui o que há de melhor em quitandas mineiras.
Entre um passeio e outro, aproveite Diamantina. Comece
deixando qualquer sapato desconfortável na mala – o sobe e
desce nas ladeiras de pedras exige fôlego, pés à vontade e ouvidos atentos para os causos que nem sempre figuram nos guias
oficiais de turismo. Atravessar a rua por dentro do Passadiço da Glória, que liga pelo alto os casarões que abrigavam o
Educandário Feminino de Nossa Senhora das Dores, é mais
divertido quando se sabe que a estrutura foi construída para
que freiras e alunas pudessem transitar a salvo da curiosidade
masculina. O mesmo vale para a Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, erguida no século 18 pelo contratador João Fernandes
– por um capricho de Chica da Silva, a torre do sino foi construída nos fundos da igreja. Não deixe de conhecer a Igreja de
São Francisco de Assis, construção de 1762 que impressiona
com seu enorme frontão de madeira na porta principal e seu
retábulo folhado a ouro. Outro passeio imperdível é a Cate48
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dral de Santo Antônio da Sé, marco
do Centro Histórico. Construída entre
1930 e 1940, faz parte do acervo paisagístico da cidade, tombado em 1938 pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
No meio das lojas de artesanato do
Centro Histórico, onde bonecas de
cerâmica típicas do Vale do Jequitinhonha enfeitam janelas, convém fazer uma parada na Joalheria Pádua.
Inaugurada em 1888, é a mais antiga
em funcionamento no Brasil, e está
até hoje nas mãos da mesma família, na quinta geração. Dê uma espiada no salão dos fundos. Dependendo
do horário, é possível observar Seu
Antônio de Pádua Oliveira Neto, 82
anos, trabalhando na mesa de ourivesaria. Na hora da fome, o restaurante da

À esq. porco
na lata, servido
no Relicário
Gastronomia;
à dir., bambá
do garimpo do
restaurante que
fica na Pousada do
Garimpo

A Azul leva você até o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, a 275
km de Diamantina. Consulte as opções no
site ou por telefone. MAIS INFORMAÇÕES
4004 1118 / VOEAZUL.COM.BR

112,10
R$ 1.121,00
10x de

R$
ou

sem juros

DIAMANTINA
3 noites na
Pousada Pouso
da Chica, com
café da manhã.
Saída em
24/5/2020
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Igreja de Nossa
Senhora do Carmo,
em Diamantina
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GRANDE ANGULAR

CENÁRIOS
		 GERMÂNICOS

Durante sua viagem à
Alemanha, a fotógrafa
Anna Carolina Negri
registrou as belas ruas e
construções de Berlim,
uma das capitais mais
efervescentes da Europa

Vista do Rio Spree,
no Centro de Berlim
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Memorial do Holocausto;
abaixo, Kreuzberg, bairro
alternativo de Berlim
conhecido por seus
grafites e sua arte de rua

Palácio Reichstag, onde
funciona o Parlamento
Federal da Alemanha
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Vista da Straße des 17,
avenida que corta
o Parque Tiergarten

Obelisco da Vitória, no Parque
Tiergarten; abaixo, Checkpoint
Charlie, posto militar que ficava
entre a Alemanha Ocidental e a
Oriental durante a Guerra Fria
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Dúvidas para escolher
seu próximo destino?
Las Vegas é
uma boa aposta.

LAS

VEGAS
4 dias/3 noites |
Ingresso Cirque du Soleil – Mystère

(Guarulhos)

à vista

R$

R$

343,30

8 dias/7 noites

Saída: 19/03/2020

3.433,00

Saída: 05/09/2020

Privé Riviera Park Hotel

Vila Galé Eco Resort do
Cabo Conference e Spa

4 dias/3 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

8 dias/7 noites com All Inclusive |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

Origem: Viracopos

BUENOS AIRES
5 dias/4 noites

Saída: 18/03/2020

Unique Art Madero
5 dias/4 noites |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City Tour

Origem: Goiânia

Origem: Viracopos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

102,00

1.020,00

379,90

FERNANDO DE NORONHA

FORTALEZA

6 dias/5 noites

8 dias/7 noites

Saída: 16/05/2020

3.799,00

Saída: 03/07/2020

158,90

LISBOA

8 dias/6 noites

1.589,00

Saída: 06/04/2020

Pousada Nascer do Sol

Hotel Diogo

VIP Inn Berna Hotel

6 dias/5 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City Tour

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City Tour

8 dias/6 noites |
Tour regular Fatima Experience

Origem: Guarulhos

Origem: Viracopos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

370,00

3.700,00

JOÃO PESSOA

Saída: 05/07/2020

10x sem juros de

CABO DE SANTO AGOSTINHO (VIA RECIFE)

4 dias/3 noites

Origem: Viracopos

Stratosphere Hotel,
Casino & Tower

4 dias/3 noites

CALDAS NOVAS

8 dias/7 noites

Saída: 04/04/2020

Aram Beach & Convention
8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City Tour

185,30

CARIBE

7 dias/6 noites

1.853,00

Saída: 06/04/2020

491,80

4.918,00

PORTO SEGURO
8 dias/7 noites

Saída: 18/04/2020

El Cozumeleño
Beach Resort

Praia Mar Hotel
Rede Soberano

7 dias/6 noites com All Inclusive |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City Tour

Origem: Confins

Origem: Guarulhos

Origem: Congonhas

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

173,00

1.730,00

509,40

5.094,00

102,40

1.024,00

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

Snacks
à vontade

Espaço
Azul

Call Center
24 horas

Os valores publicados são válidos por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo em caso de voos domésticos, Buenos Aires, Caribe, Las Vegas e Lisboa, para
voos da Azul, Copa Airlines e United, partindo de Belo Horizonte/CNF, Campinas/VCP, Congonhas/CGH, Guarulhos/GRU e Goiânia/GYN, com eventual conexão. Condições
válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de 19/03/2020 e completadas até 12/09/2020, e viagens internacionais de ida e volta iniciadas em 18/03/2020
e completadas até 08/07/2020. Consulte também pacotes para demais datas de viagem, quantidade de noites e outros destinos. Os pacotes incluem passagens aéreas,
cujos valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos, às regras e restrições tarifárias específicas e às estadias em hotéis nas classes e categorias especificadas.
Preços divulgados em reais, calculados pelo câmbio de R$ 4,10 (dólar) e R$ 4,55 (euro) do dia 23/12/2019. Os preços em dólar (US$) e euro (EUR) serão convertidos em
real (R$) pelo câmbio do dia da compra. Parcelamento válido para compras com cartões de crédito Visa, MasterCard, HiperCard e American Express considerando
exclusivamente o valor da tarifa anunciada, não incluídos taxa de embarque aéreo e adicional de emissão. Valores, datas e condições de pagamento estão sujeitos a

Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
reajustes sem aviso prévio. Os pacotes de viagens conjugados com passagens aéreas são pessoais, intransferíveis e os seus valores estão
sujeitos à disponibilidade de assentos e às regras e restrições tarifárias específicas. Em caso de cancelamento ou alteração do pacote de viagem
originalmente contratado, serão aplicadas as penalidades descritas nos termos e condições de prestação de serviços disponibilizados em
www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes. Consulte a central de atendimento da Azul Viagens (4003-1181), o website www.azulviagens.com.br
ou seu agente de viagens para obter mais informações sobre os termos e condições da contratação e as regras/restrições específicas das tarifas
anunciadas, alteração de datas, reembolso, remarcação, cancelamento, vigência da viagem e desconto para crianças. As imagens são meramente
ilustrativas.
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TEMPLOS
DA MÚSICA
por Bruno Segadilha

Sedes de grandes orquestras
e palco de importantes obras
clássicas, algumas casas de óperas
impressionam com sua arquitetura
única. Confira dez construções
famosas por seus projetos
exuberantes e criativos

METROPOLITAN OPERA HOUSE
NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS

58
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HARBIN OPERA
Fotos: Divulgação e CDT/Flickr

Em 1963 o arquiteto norte-americano
Wallace Harrison, responsável pelo
Rockefeller Center, recebeu a incumbência
de criar a sede do Metropolitan Opera
House Company. A tarefa não foi fácil.
Harrison precisava atender tanto às
exigências da companhia, que desejava
um projeto mais tradicional, quanto às dos
proprietários do Lincoln Center, que pediam
um visual moderno. Alguns meses e 42
esboços depois, ele chegou a uma versão
final, inaugurada em 1966. O resultado é um
edifício que mistura elementos clássicos,
como candelabros de cristal austríaco,
com linhas curvas, típicas da arquitetura
modernista. A sala de espetáculos conta
com um palco de 30 metros de altura e
é decorada com 32 lustres, formados por
49 mil peças de cristal. Sua plateia tem
capacidade para 3.995 pessoas, o que faz
desta a maior ópera do mundo.

HARBIN // CHINA
Criado pelo escritório de arquitetura chinês MAD Architects, o prédio ocupa uma área de 7.900 m² e conta
com duas salas de apresentação. A principal, para grandes espetáculos, pode abrigar cerca de 1.600 pessoas,
enquanto a menor, destinada a shows mais intimistas, acomoda 400 espectadores. Suas formas sinuosas são
uma homenagem à geografia acidentada de Harbin, conhecida como a Cidade de Gelo. A fachada curvilínea,
composta de painéis de alumínio branco, funde-se com o ambiente durante o inverno gelado do Nordeste da
China. Para completar esse visual, uma enorme estrutura de pirâmides de vidro parece escorrer do teto do
edifício como se fosse neve e gelo.
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TEATRO COLÓN
BUENOS AIRES // ARGENTINA

Fotos: Shutterstock e MarcusRG/Flickr

A principal casa de óperas da Argentina é considerada
um dos cinco teatros com melhor acústica do mundo.
Cada detalhe deste prédio em estilo eclético, inaugurado
em 1908, contribui para isso. O auditório, desenhado
em formato de uma ferradura com 33 metros de
diâmetro, isola e propaga o som de forma uniforme.
Isso possibilita que os 3.500 espectadores ouçam os
espetáculos da mesma maneira, seja em uma das 22
filas da plateia, seja em um dos sete andares de
camarotes, balcões e galerias. Graças também a esse
design, os artistas conseguem projetar suas vozes com
mais facilidade do palco, que tem 15 metros de altura.

PALAIS GARNIER
PARIS // FRANÇA
Construído em estilo neobarroco, é o 13º teatro a hospedar a Ópera de Paris, companhia fundada em
1669 por Luís XIV. O prédio ocupa uma área total de 11 mil m² e tem capacidade para 1.979 pessoas. Do
lado de fora, frisos de mármore multicoloridos, colunas e estátuas já mostram que luxo, ali, é a palavra
de ordem. Em seu interior, as poltronas e paredes revestidas de veludo, as superfícies folhadas a ouro,
além do enorme candelabro do salão principal, com mais de seis toneladas, confirmam a tradição
francesa em projetar prédios monumentais.
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TEATRO ALLA SCALA
MILÃO // ITÁLIA
Inaugurado em 1778, o Teatro alla Scala
de Milão é, provavelmente, a mais famosa
casa de ópera do mundo. No palco
daquele teatro, construíram-se carreiras
de artistas como as sopranos Maria
Callas e Renata Tebaldi e os tenores
Luciano Pavarotti e Giuseppe di Stefano –
até o compositor brasileiro Carlos Gomes
estreou ali sua obra-prima, a ópera
O Guarani. Foi também o primeiro do
mundo a ter um espetáculo iluminado
com luz elétrica, no século 19. Projetado
pelo arquiteto Giuseppe Piermarini, o
teatro tem formato côncavo, um grande
palco e acústica perfeita, além de uma
decoração majestosa, com poltronas de
veludo vermelho e um imenso lustre com
mais de 400 lâmpadas.
AZUL
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VIENNA STATE OPERA
VIENA // ÁUSTRIA

Fotos: Shutterstock, Pablo Fernández/Flickr e Unsplash

Uma das mais importantes do mundo, a
casa de ópera tem uma história curiosa.
Inaugurada em 1869, a obra de estilo
neorrenascentista foi apelidada pelos
vienenses de “baú afundado”. Isto porque
a Ring Boulevard, uma das principais
avenidas da cidade, havia sido reformada
e ficou alguns centímetros acima do nível
do prédio. As críticas deixaram os autores
do projeto, o arquiteto August Sicard von
Sicardsburg e o designer de interiores
Eduard van der Nüll muito tristes. Ambos
acabaram morrendo antes de ver a obra
concluída. Hoje o edifício impressiona com
os seus belos arcos da fachada, seu interior
decorado com estátuas de mármore, seus
suntuosos lustres de cristal e afrescos
pintados por Moritz von Schwind.
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SYDNEY OPERA HOUSE
SYDNEY // AUSTRÁLIA
O ano era 1956 e o governo do estado australiano Nova Gales do Sul trabalhava para colocar Sydney, sua capital, na rota
dos grandes destinos turísticos. Para tanto, investiu em atrações grandiosas, como a Opera House. Escolhido por concurso,
o arquiteto dinamarquês Jørn Utzon chamou a atenção do júri com uma ideia ousada: um prédio cujos telhados lembravam
grandes velas brancas que contrastavam com às águas azuis do mar. Para atingir essa estética, usou mais de um milhão de
telhas cerâmicas. Depois de muitas polêmicas e da demissão de Utzon – que teria estourado o orçamento algumas vezes – o
edifício foi inaugurado, em outubro de 1973, com capacidade para 2.800 pessoas. Em 2003, Jørn Utzon foi recompensado com
o Prêmio Pritzker, cinco anos antes de sua morte. Em 2007, a ópera tornou-se Patrimônio Mundial da Unesco.
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TEATRO BOLSHOI
MOSCOU // RÚSSIA

Fotos: Shutterstock, Kuhnmi/Flickr e Fabiana Stig

Um dos mais belos teatros da Rússia é também a casa
da mais conhecida companhia de balé do mundo.
O Bolshoi – palavra russa que significa grande – foi
inaugurado em 1776 com o nome de Teatro Petrovsky e já
passou por três reconstruções: em 1805, após um grande
incêndio; em 1812, quando foi destruído durante a invasão
francesa; e em 1853, após outro incêndio. Hoje brilha no
coração de Moscou, com sua fachada neoclássica adornada
com um pórtico de oito colunas – a imagem ilustra a nota
de 100 rublos. No interior, reina o décor imperial. A sala
de concerto, com 2.500 lugares, foi renovada em 2011,
com restauração das poltronas de veludo vermelho, dos
entalhes de madeira e das pomposas cortinas prateadas.

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA
VALÊNCIA // ESPANHA
A imagem acima lembra o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro? Sua impressão está correta: o Palau de les Arts
Reina Sofía foi uma obra do arquiteto valenciano Santiango Calatrava, autor do projeto do museu carioca, bem
como da Estação PATH, em Nova York, do Auditório Tenerife, na Espanha, e da Ponte da Mulher, em Buenos Aires.
O arrojado edifício, inaugurado em 2005, ocupa uma área de 40 mil m2 e tem 75 metros de altura, sendo a mais alta
casa de ópera do mundo. Possui quatro auditórios – o principal tem capacidade para quase 1.500 pessoas e um
projeto impressionante, com superfícies curvas e vigas orgânicas de concreto branco.
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THEATRO MUNICIPAL
SÃO PAULO // BRASIL
Símbolo da belle époque paulistana,
foi inaugurado em setembro de 1911.
Projeto do arquiteto brasileiro Ramos
de Azevedo e dos italianos Cláudio
Rossi e Domiziano Rossi, o teatro
mistura elementos de diferentes estilos
arquitetônicos. A fachada, com cinco
arcos, colunas gregas, além de bustos
de mármore branco distribuídos nas
laterais, mostra a clara influência da
Ópera da Paris. Do lado de dentro, os
parapeitos dourados e a aplicação de
massa de vidros coloridos remetem ao
estilo art noveau. A sala de concertos
conta com um órgão na lateral do palco,
com 5.827 tubos, e com o enorme lustre
central, com 7 mil cristais, 220 lâmpadas,
que pesa 1,5 tonelada.
AZUL
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ESTI LO
DE VIDA

68
GASTRONOMIA
Foto: Tomas Rangel

A cozinha criativa e bem
executada do Oro, no Rio. A casa,
comandada por Felipe Bronze,
tem delícias em seu menu
degustação, como o tartare
de picanha com tinta de lula
e tutano (foto)
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O charme da pousada
Camurim Grande, em Maragogi,
no litoral de Alagoas

Como se preparar
para curtir bem a segunda
metade da vida

Acessórios
indispensáveis para turbinar
seus looks de verão

GASTRONOMIA

DUAS
ESTRELAS,
ZERO
AFETAÇÃO

AINDA MELHOR
DETALHES QUE PODEM AMPLIAR SUA
EXPERIÊNCIA NO ORO
PARA COMEÇAR
Não deixe de provar o excelente pão
de fermentação natural tostado na
brasa servido como couvert. Impossível
comer apenas uma fatia.

Consagrado pelo Guia
Michelin, o Oro mantém
seu brilho com um ambiente
low profile e suas receitas na
brasa, marca do chef Felipe
Bronze por Bruno Segadilha

COMBINAÇÕES IDEAIS
Vale a pena experimentar a versão
harmonizada dos dois menus, com
indicações da enóloga argentina
Cecilia Aldaz, sommelier da casa.
CAFEZINHO CAPRICHADO
Coado ou espresso, ele vem
acompanhado de uma bandeja com
quitutes como brigadeiro, pé de
moleque, quindim de maracujá
e torta de limão.

O chef Felipe
Bronze; acima
mil-folhas
de polvo
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Fotos: Tomas Rangel e Rjcastilho

E

m junho de 2015, o chef Felipe
Bronze tomou uma decisão que
parecia arriscada. Poucos meses
depois de o Oro ser contemplado
com uma estrela do Michelin, principal
guia de classificação de restaurantes do
mundo, Felipe encerrou a parceria com
os antigos donos do estabelecimento.
Abriu mão da verba rescisória em troca
do nome do restaurante e partiu para uma
nova empreitada: repaginar a casa, dando
a ela um ar mais democrático. “Deixei de
acreditar no modelo comercial em que
minha autonomia era limitada por um
sócio investidor”, lembra. Quase um ano
depois, em abril de 2016, o Oro renascia
com endereço, cara e cardápio novos. As
grandes apostas? Um forno a carvão, uma
parrilla e um yakitori japonês. A ideia foi certeira. Em 2018, o
restaurante conquistou a segunda estrela Michelin, tornando-se
o único do Rio contemplado com essa avaliação.
A grande protagonista, ali, é a brasa, elemento que, segundo
o chef, sempre foi sua base de trabalho. “A vida inteira comi
churrasco e, mesmo em casa, pouco ligo o fogão. A brasa é
onde está a minha comida de alma”. Felipe deixou para trás
os tempos de pirotecnia gastronômica para abraçar preparos
mais simples e valorizar ingredientes brasileiros. E o ambiente
intimista reflete tal propósito: o lugar conta com apenas 11
mesas, distribuídas em dois andares, e atende no máximo 35
pessoas. Mas não se engane com essa atmosfera low profile.
Apesar de simples, a comida do chef está longe de ser prosaica.
E é possível conhecer o talento e a inventividade de Felipe se-

Rabanada de queijo com lascas de
mamão verde e sorvete de mel
fermentado; abaixo lagostim com abóbora
e sagu de tapioca; e, acima, o salão do Oro

guindo dois caminhos – ou menus degustação – diferentes: o Afetividade, que traz
uma reunião de 11 snacks, um prato principal e uma sobremesa, e o Criatividade, que
inclui mais dois pratos principais.
Para começar, uma seleção de entradinhas para comer com as mãos. Itens como
a ótima broa recheada com creme de milho
defumado, o bacalhau curado servido com
couve e chorizo e a barriga de porco com
picles de abacaxi impressionam de cara. Destaque também para
o lagostim com abóbora e sagu de tapioca. Entre os principais,
o astro é o criativo mil-folhas de polvo e couve, servido com
caldo verde e pimenta biquinho. Outra receita imperdível são
os vegetais ao curry servidos com cogumelo seco e óleo de café.
Já perdeu a fome depois de tantas etapas? Pois guarde espaço para a sobremesa. As três opções do menu são excelentes, tanto a banana com chocolate e maracujá, quanto o
doce de milho, paçoca e goiabada e, uma das estrelas da casa,
a rabanada de queijo servida com lascas de mamão e sorvete
de mel fermentado. Experiências inesquecíveis, que mostram
por que o Oro faz jus a cada estrela Michelin que conquistou.
Ξ ORO ororestaurante.com.br
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NÓS TESTAMOS

Negronis engarrafados
prontos para serem servidos
na degustação da Azul

CLÁSSICO ENGARRAFADO

Drinque centenário, o negroni ganhou várias versões que já vêm prontas. Reunimos experts
na bebida para provar, às cegas, as quatro principais marcas por Junior Ferraro | fotos Angelo Dal Bó

O

negroni, um dos drinques mais clássicos da história da
coquetelaria, acaba de comemorar seu centenário. A
receita surgiu no Caffè Casoni Florença, na Itália, em
1919, quando o conde Camillo Negroni pediu para o
barman Forsco Scarselli deixar mais forte o seu drinque preferido, o americano. Scarselli trocou o club soda da receita original por gim e adicionou uma fatia de laranja. O coquetel fez
tanto sucesso na época que a família do conde logo tratou de
fundar uma destilaria na cidade italiana de Treviso para produzir a bebida engarrafada com o nome de Antico Negroni.
Após o sucesso inicial, o negroni acabou amargando décadas como um clássico pouco usual nas cartas de drinques, principalmente fora da Itália. Há dez anos, porém, pegou carona
na onda de popularidade do gim, dos vermutes e dos bitters –
seus três ingredientes. Hoje, é um dos coquetéis mais cortejados em bares e restaurantes mundo afora e até ganhou semanas
temáticas em diversos países, as negroni weeks.
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A receita é simples: 30 ml de gim, 30 ml de bitter e 30 ml
de vermute rosso doce, tudo misturado e servido com gelo e
uma casca de laranja. Mas o negroni vem ganhando diversas
versões engarrafadas. São práticas – só precisa adicionar gelo
e uma fatia de laranja no copo – e fáceis de encontrar, com
variações de sabor, intensidade, cores e até garrafas, algumas
tão bonitas que merecem de lugar destaque no bar da sua casa.
A redação de Azul promoveu uma degustação dos quatro
principais negronis engarrafados para celebrar os 100 anos
desse clássico. Chamamos especialistas e apaixonados pela bebida, que provaram os drinques sem saber a marca que estavam
tomando. A prova foi realizada no Negroni Bar, em São Paulo, casa que, como o nome entrega, é especializada em servir
receitas do coquetel, preparadas pelo bartender Chris Carijó.
Confira a seguir a avaliação dos jurados, escolha sua marca preferida, prove em casa, com amigos, ou aproveite para
presentear algum fã da bebida. Auguri!

N45
Os ingredientes do N45 (R$ 159,
1 litro) foram desenvolvidos
pelo mixologista Cesar Griffo.
O gim contém mais de dez botânicos, o bitter leva ervas, raízes e flores, e o vermute possui
mais de 20 ervas. A bebida
obtida após 45 combinações
resultou num negroni denso
e elegante. “Foi o que melhor
se comportou na diluição do
gelo”, afirma Larissa. “É mais
doce, com presença marcante
do vermute”, diz Felipe.

QUEM PARTICIPOU

MARCELO KATSUKI

Jornalista e blogueiro da
Folha de S.Paulo

SEAGERS
A fabricante do primeiro gim
brasileiro aproveitou o centenário para lançar sua versão
pronta (R$ 55, 980 ml). A cor
viva e mais rosada chama a
atenção logo e cara. Na boca, a
bebida é mais licorosa, menos
alcoólica e pouco amarga. “É
um bom drinque para quem
ainda não está acostumado
com os sabores mais intensos
do negroni”, diz Marcelo. “A palavra que define esse negroni é
´inclusivo´”, define Larissa.

CAMPARI
Marca mais famosa de bitter
do mundo, a Campari saiu na
frente na corrida dos engarrafados. Lançou seu Ricetta
Originale (R$ 129, 700 ml),
com vermute rosso e London
dry gin, em 2017. O resultado
agradou todos os participantes.
“Senti toques de especiarias
e achei o sabor mais rico”,
afirmou Felipe. “Não parece
engarrafado!”, analisa Larissa.
“Este é mais complexo, bem
equilibrado”, diz Kike.

BITTER & CO.
A produtora mineira Jungle Gin
uniu-se com a Bitter&Co., marca de coquetéis engarrafados,
e lançou em 2019 o Bitter&Co.
Negroni (R$ 150, 750 ml) – que
agora tem uma versão em lata
(R$ 39, 269 ml), que rende até
três drinques. “Gostei da cor,
bem âmbar, típica do negroni”,
diz Kike. “Este é mais cítrico e
menos doce”, percebe Larissa.
“Também senti mais a laranja
na composição, e um toque de
ervas”, define Marcelo.

Estes são os jurados que provaram o drinque sem saber a ordem das marcas servidas

KIKE MARTINS

Editor da revista
29 Horas

JUNIOR FERRARO

Diretor de redação da
revista Azul

FELIPE SCHERMANN
Empresário e sócio do
Negroni Bar

LARISSA JANUÁRIO

Autora do blog Sem Medida
e colunista da Marie Claire
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MENU

DRY AGED
QUE CHAMA?

O DRINQUE PERFEITO
SUNSHINE
por Rafael Aleves

Bartender do 4 e 5 Bar (RJ)

INGREDIENTES:

Ξ 60 ml de tequila silver
Ξ 20 ml de Limoncello

Ξ 20 ml de sumo de limão siciliano
Ξ 40 ml de polpa de maracujá
Ξ 6 folhas de hortelã

Ξ Espuma artesanal de limão com cerveja*

Salão giratório do
Lassù, em São Paulo

PREPARO:
Na coqueteleira, misture todos os
ingredientes com o gelo, bata e passe para
a taça depois de fazer uma dupla coagem.
Em seguida, adicione a espuma e sirva.
*Para a espuma de cerveja, misture sumo
de limão taiti, cerveja sem álcool, xarope
de açúcar e emulsificante. Bata todos os
ingredientes no liquidificador e depois
passe para um sifão de chantilly.

GASTRONOMIA NAS ALTURAS
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o Skylab Bar, é possível saborear um drinque observando
a imensidão do Oceano Atlântico. O menu assinado pelo
chef Rubens Diniz traz itens como o ravióli de pato com
amêndoas crocantes e molho de papaia. Já no Terrazza 40,
que ocupa a cobertura do Edifício Champagnat Tower, em
Curitiba, janelões que vão do chão até o teto permitem observar os diferentes pontos da capital paranaense. A chef e
proprietária Tânia Regina Campos criou um menu com
opções de carnes e massas, e sobremesas que chamam a
atenção pela criatividade. É o caso da Museu Oscar Niemeyer, uma reprodução de um dos locais mais icônicos da
cidade, feita com creme de ovos, cocada mole e chocolate
meio amargo. Para ficar na memória.

BAR DAS MARAVILHAS

Ξ LASSÙ (SÃO PAULO)
lassurestaurante.com.br
Ξ TERRAÇO ITÁLIA (SÃO PAULO)
terracoitalia.com.br
Ξ SKYLAB (RIO DE JANEIRO)
restauranteskylab.com.br
Ξ TERRAZZA 40 (CURITIBA)
terrazza40.com

Fotos: Divulgação

Bons restaurantes e rooftops com vistas privilegiadas costumam figurar entre as dicas de passeios imperdíveis de qualquer guia ou publicação de turismo. Melhor ainda quando
os destinos oferecem opções que conjugam esses dois elementos, a exemplo de São Paulo. A capital paulista conta
com uma grande variedade de casas que ficam no topo de
arranha-céus. A mais nova delas é o Lassù, primeiro restaurante giratório da cidade, instalado no 28º andar do Edifício
K1, no bairro de Santana. Dali, é possível ver pontos como
o Pico do Jaraguá, o Campo de Marte e até a Avenida Paulista. No cardápio, receitas italianas com ingredientes tipicamente brasileiros, como o nhoque com linguiça bragantina, criação do chef Lucas Figueiredo. Já o mais famoso é o
Terraço Itália. Localizado no 41º andar do Edifício Itália,
no Centro, funciona como um complexo de lazer, gastronomia e eventos. Da cozinha, comandada pelo chef toscano
Pasquale Mancini, saem ótimas opções de massas, saladas,
peixes e carnes, entre elas a carne de vitela ao molho de vinho branco com talharim e raspas de limão. Das janelas dos
salões, o cliente tem uma vista impressionante da metrópole.
Prefere ver o mar? No Skylab, que fica no 30º andar do
Rio Othon Palace Hotel, a vista da Praia de Copacabana é
o grande charme. No deque do lado de fora, onde funciona

BELO HORIZONTE Método de
maturação que deixa as carnes
ultramacias, o dry aged é a grande
estrela do restaurante Mercatto
da Praça, no Sion. Entre as delícias
do cardápio, estão itens como
o Carpaccio de Pato Dry Aged,
servido com molho de laranja
e ciabatta, uma das entradas
mais famosas do lugar. Entre os
pratos principais, estão nove
tipos de grelhados, a exemplo
do bife ancho, do T-bone (foto)
e da picanha. Os cortes podem
ser servidos com seis opções de
acompanhamento, com destaque
para a batatinha com flor de sal e
alecrim e a boa e velha farofa de
ovo. Se sobrar espaço, experimente a Broa Brulé, que vai à mesa
com queijo da Canastra e sorvete
de coco. Ξ 31 98466 3532

PORTO ALEGRE Novo bar do
Quarto Distrito de Porto Alegre, o Jardim
São Geraldo tem boa parte de seu espaço
localizado em um jardim, onde mesas
compartilhadas e sofás convidam os
clientes para um happy hour descontraído.
Do lado de dentro, paredes coloridas e
grafites remetem ao livro Alice no País das
Maravilhas. A carta de bebidas conta com
drinques inusitados, como o Chapeleiro
Maluco, com uísque, infusão de camomila,
xarope de chá verde, suco de limão e
albumina. Para a hora da fome, o Pancho,
sanduíche com linguiça, acompanhado
de muçarela, bacon, chimichurri e rúcula, é
uma ótima pedida. Ξ 51 3508 6456

UM ANO DE SUCESSO

SÃO PAULO Primeira casa de Felipe Bronze em São Paulo, o Pipo completa
um ano com novidades. No cardápio à la carte, o chef incluiu 23 novas receitas, com
itens como a coxinha de frango assada na brasa servida com espuma de catupiry,
boa opção de entrada. Entre os principais, destaque para o peixe na brasa servido
com purê de banana, pimenta-de-cheiro e caldo de moqueca (foto) e para a picanha
na brasa com vinagrete e arroz maluco. Outra novidade é o menu degustação, com
nove etapas, incluindo três petiscos, três frituras, dois pratos principais e sobremesa.
Ideal para ser compartilhado entre duas pessoas. Ξ pedesonhos.com.br/pipo
AZUL
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MIMOS EXTRAS
DIVERSÃO NA ÁGUA
Caiaques e standups ficam à disposição
e podem ser usados tanto na praia
quanto no Rio Maragogi, que corta o
terreno da pousada.
RELAX PÉ NA AREIA
A Camurim oferece serviço de
massagem e tratamentos corporais, feitos
em um quiosque de frente para o mar.
O serviço precisa ser agendado.
PARA LÁ E PARA CÁ
Para ajudar no deslocamento dentro do
terreno, carrinhos elétricos levam os
hóspedes para todas as partes da Camurim.

Serviço de praia oferecido pela
pousada; à dir., chalé Casa
Grande Master; abaixo, bangalôs
integrados ao coqueiral

SINTA-SE EM CASA

Piscina de borda infinita,
com vista do mar

N

os anos 1990, o casal Marcelo Lacerda e Cristiana
Freire escolheram um pedacinho do litoral alagoano para chamar de seu. Com um terreno pé na areia
e o mar azul de Maragogi como pano de fundo, não
demorou para a casa virar ponto de encontro da família
e de amigos. Foi de um deles, aliás, que veio a sugestão
de transformar tudo aquilo em algo mais. O casal gostou da ideia e, devagarinho, foi mudando as coisas para
receber mais pessoas. O terreno ganhou uma piscina de
borda infinita, novos bangalôs e chalés, até que, em 2012,
a pousada Camurim Grande abriu as portas de vez. Hoje
são só 20 acomodações disponíveis, número perfeito para
manter o padrão de atendimento, sem perder os ares de
tranquilidade.
Vizinhos de um dos maiores resorts da região, Marcelo e Cristiana nunca quiseram que a Camurim Grande
seguisse o estilo dos outros hotéis por ali. Conseguiram:
mesmo nos dias de maior movimento é difícil cruzar com
outros hóspedes no caminho até os quartos. O motivo é
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simples. Dos cinco hectares que tinham à disposição, só 5%
foram usados para construção da estrutura da Camurim.
Todo o resto é ocupado por área verde. Os bangalôs, por
exemplo, ficam integrados ao coqueiral. Já a Cabana está
em uma área ainda mais isolada, com caminho exclusivo até
a praia – isso sem falar nos 120 m2 com direito a cama king
size, terraço, banheira e enxoval Trousseau.
Existe também a opção de ficar na antiga casa-sede, que
ainda hoje recebe hóspedes em suítes menores, de 21 m2. É
ali que está o restaurante, onde é servido o café da manhã, o
chá da tarde e o jantar, todos incluídos na tarifa. Investir na
gastronomia da Camurim foi uma preocupação de Cristiana
desde o início. Como não tinha muita experiência com a cozinha, chamou uma chef para ajudar nessa missão. Deu tão certo
que agora o restaurante da pousada é aberto ao público – sob
reserva – e aparece nos guias e sites de viagem como um dos
melhores da cidade. Hoje quem assina o menu é o chef pernambucano Rogério Costa, que dá um toque contemporâneo
a receitas regionais, como o camarão grelhado com risoto de

Fotos: Divulgação

Com serviço atencioso e jeito de casa de veraneio, a Pousada Camurim Grande é opção
para quem quer relaxar sem preocupação em Maragogi por Giovanna Forcioni
limão siciliano e farofa crocante de pão. Com sorte você
encontra Marcelo circulando entre as mesas, contando histórias e conversando com os hóspedes.
São esses cuidados e essa atenção que dão o tom à pousada. Simpatia, aliás, é algo que todos tiram de letra por
lá: das camareiras aos garçons, toda a equipe chama cada
um dos hóspedes pelo nome e faz de tudo para que você
se sinta o mais à vontade possível. É um atendimento
atencioso na medida, sem afetação. Atualmente Cristiana
e Marcelo se preparam para um outro desafio. Em dezembro, abriram as portas de uma nova unidade da Camurim, na Praia de Antunes, a mais ou menos 10 km da
original. Apesar da estrutura novíssima, com 26 acomodações, o estilo rústico e pé na areia continua, sem abrir
mão do conforto e do jeitinho aconchegante que viraram
marca registrada da Camurim. Mesmo com novidade, algumas coisas nunca mudam. Ainda bem.
Ξ POUSADA CURUMIM GRANDE 82 3296 2044 // camurimgrande.com.br
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VISUAL REPAGINADO

MIAMI Depois de abrir unidades em Washington e na
Califórnia, a rede Palisociety finalmente desembarcou
na Flórida. O endereço escolhido foi Miami Beach, num
prédio histórico, a duas quadras da praia. O Palihouse
Miami chegou ocupando o espaço onde antes funcionava o antigo Greenbrier Hotel, que foi totalmente
repaginado para receber a nova estrutura.
Agora são 71 quartos e estúdios, todos
com decoração praiana e elementos
vintage. Além do cocktail bar, com
receitas clássicas americanas, a
área de lazer também conta com
piscina e pátio ao ar livre. Para ir
à praia, os hóspedes podem usar
guarda-sóis, cadeiras, toalhas e
carros conversíveis que levam até
a areia, oferecidos pelo hotel.

Quarto do The Vintage
Hotel & Spa; abaixo,
carrinho de gim-tônica

TOQUE VINTAGE

LISBOA Até pouco tempo, Príncipe Real era apenas mais um
bairro residencial de Lisboa, onde reinavam palacetes e casarões antigos. Aos poucos, essas construções foram perdendo o
protagonismo e passaram a dividir espaço com restaurantes e
lojas hypadas. O resultado? Hoje a região concentra boa parte
da cena cultural e das novidades da cidade.
Uma delas é o recém-inaugurado The Vintage Hotel &
Spa, bem pertinho do Jardim Botânico. O hotel já abriu as
portas seguindo a vibe moderninha do bairro, com direito a
restaurante, rooftop e decoração retrô. A proposta, aliás, é justamente a de brincar com essa mistura de passado e presente.
A decoração resgata os estilos das décadas de 50, 60 e 70,
com móveis de época, mas não deixa de lado peças feitas por
artistas contemporâneos. Cada um dos 56 quartos tem uma
ambientação diferente, sempre com itens vintage, como um
carrinho de bebidas em que os hóspedes podem preparar seu
próprio gim-tônica, inspirados na famosa série Mad Men.
A atmosfera descontraída também continua no lobby, com
toca-discos à disposição, e no bar no terraço, que serve petiscos e drinques com vista do Castelo de São Jorge e do
Rio Tejo. No térreo, o novíssimo Blue, restaurante de culinária portuguesa contemporânea, oferece delícias criadas
pelo chef João da Silva.
Ξ thevintagelisbon.com
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Ξ palisociety.com

ALAGOAS LOW COST
MACEIÓ A capital alagoana acaba de abrir as portas do seu

primeiro hostel de luxo. Em funcionamento desde o
fim do ano passado, o Wanderlust segue a mesma fórmula
dos albergues tradicionais, mas com um toque de charme: os
quartos são compartilhados _ de uso misto ou exclusivamente
femininos _ e a decoração tem estilo industrial, com
mapas-mosaicos indicando a temática de cada um dos
ambientes. Para quem busca privacidade, o hostel também
conta com uma suíte com duas camas queen size. Pertinho
do agito da Praia de Jatiúca, a grande atração é o pub,
aberto ao público, com drinques autorais e programação de
DJs e bandas locais. Tudo isso com diárias a partir de R$59.
Ξ wanderlusthostelmaceio.com.br

TIRANDO ONDA

Conheça três hotéis para quem quer aprender a surfar

SURF MAROC
TAGHAZOUT // MARROCOS

Há pacotes de aulas só para meninas e
tours com surfistas locais, que levam os
hóspedes para as praias com as melhores
ondas da região. Todos os 12 quartos têm
vista do mar. Ξ surfmaroc.com

NOAH SURF HOUSE

SANTA CRUZ // PORTUGAL

Com quartos privativos e compartilhados, oferece pista de skate e programas de
treinos para surfistas. Os hóspedes podem
conhecer uma oficina de fabricação de
pranchas. Ξ noahsurfhouseportugal.com

THE SURFRIDER
MALIBU // ESTADOS UNIDOS

A menos de 45 km de Los Angeles, tem
design clean e um rooftop com vista
do Píer de Malibu. Pranchas personalizadas, toalhas e protetores solares ficam à
disposição. Ξ thesurfridermalibu.com
AZUL
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to eles são complementares. Autonomia é
ter o seu desejo preservado; já a independência é a capacidade física e cognitiva de
executá-lo. Autonomia é, por exemplo,
querer envelhecer em sua própria casa;
independência é poder morar sozinho,
realizando suas atividades de vida diárias
sem precisar de ajuda.
Quem tem consciência de que aos 50
anos pode estar apenas na metade da sua
vida poderá se planejar para não apenas
viver mais, mas também para viver melhor. E, como já dito aqui, apesar de não
existir uma fórmula pronta para o envelhecimento consciente e ativo, é preciso
que cada um construa o seu projeto personalizado. Para isso, trago cinco temas
que acredito serem fundamentais para
você começar a traçar o seu plano:

DE REPENTE, 60!
A boa notícia é: estamos vivendo
mais tempo. Porém, você está preparado
para curtir a segunda metade da vida?
por Candice Pomi*
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viver por mais tempo. Se alcançar a terceira idade (60 a 80 anos)
já é algo comum, chegar à quarta idade (80 a 100 anos) não será
mais um privilégio para poucos.
São necessários informação e preparo para o amadurecimento, o que inclui planejamento financeiro, fortalecimentos físico
e mental, além de nutrir uma vida social que faça bem a alma. A
jornada do envelhecimento será diferente para cada um de nós
e, quanto mais cedo nos dermos conta de que nossas escolhas
diárias são determinantes nesse processo, mais ativos seremos
ao longo de nossas vidas. Caso você queira assumir as rédeas do
seu projeto de envelhecimento, trago aqui dois aspectos fundamentais para depois refletirmos juntos sobre alguns dos fatores
a serem considerados durante sua jornada.
Deseje envelhecer. Agradeça a cada ano novo que chega.
Comemore a sua idade. Afinal, se você está envelhecendo, é
sinal de que tudo está indo bem. Não queira aparentar outra idade que não a sua _ em sua melhor forma. Simone de
Beauvoir nos anos 1970 já dizia: “Não reconhecemos a velhice
em nós, nem sequer paramos para observá-la, somente a vemos
nos outros, mesmo que estes possuam a mesma idade que nós”.
Vire o jogo: seja o melhor exemplo da sua idade e inspire outras
pessoas a chegarem lá, como você chegou.
Preserve sua autonomia e sua independência até o fim da
vida. De forma superficial, esses dois conceitos podem ser
bastante parecidos, porém, ao envelhecer, veremos o quan-

2. MANTENHA A MENTE ATIVA: ao longo da evolução da espécie
humana, nosso corpo tenta otimizar todo e qualquer gasto de
energia, buscando atalhos para realizar as tarefas cotidianas de
maneira automatizada. Aprender outros idiomas, novas modalidades esportivas, encantar-se por diferentes hobbies ou
mesmo tocar um instrumento musical, funcionam como uma
ginástica cognitiva que ativa novas sinapses, impedindo que a
automatização e a apatia se instalem. Ou seja, não economize
energia para aprender coisas novas.

Fotos: Divulgação e Freepik
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enjamim Franklin, escritor e cientista norte-americano já
antecipava, em pleno século 18, um dos maiores dilemas
contemporâneos: “Todos querem viver por muito tempo, mas ninguém quer envelhecer”.
Envelhecer, por si só, não é uma tarefa simples. Menos ainda
quando se vive em uma cultura ocidental, em que a juventude
é um objetivo a ser perseguido até o fim da vida, um sinônimo
de produtividade, potência, beleza e felicidade. Se envelhecer,
supostamente, implica em perder todos esses adjetivos, é compreensível que ninguém queira ser velho.
Da perspectiva biológica, começamos a envelhecer no dia em
que nascemos. Mas é somente a partir dos 60 anos que se adquire o título de idoso em vários países, como o Brasil.
Nosso País vive uma revolução silenciosa. Nossa pirâmide
etária se inverteu de forma brusca e nosso processo de transição
demográfica será bem mais acelerado do que em países como
Japão, Estados Unidos e França, que envelheceram (e enriqueceram) de forma gradual e planejada, antes de nós.
No Brasil de 1950, apenas 3 milhões de pessoas tinham 60
anos. Hoje, a população acima de 60 já soma mais de 30 milhões (equivalente a três vezes a população de Portugal). Em
2030, um quarto dos brasileiros terá 60 anos ou mais. Segundo
o IBGE, estima-se que o brasileiro viva em média 76 anos, enquanto a expectativa de vida em 1940 era de apenas 43 anos de
idade. Ou seja, de acordo com as projeções estatísticas, vamos

1. CUIDE DE SUA SAÚDE E DE SEU BEM-ESTAR: eles
são o seu maior patrimônio. Cuidar do
corpo todos os dias é um investimento de
alto retorno, que você usufruirá e agradecerá por tê-lo feito. É importante ressaltar
que não é preciso levar o corpo à exaustão para estar fisicamente ativo. Atividades
regulares de 30 minutos todos os dias, ao longo de muitas
décadas, farão toda a diferença na sua qualidade de vida.

3. CULTIVE SUAS RELAÇÕES E ATIVE SUA VIDA SOCIAL: bons relacionamentos geram uma troca positiva de experiências, impactando
no humor e no estado de ânimo geral. Invista em novas amizades, pois é natural que, ao longo da vida, percamos vínculos.
Amizades recentes ou de longa data rendem boas risadas e, acima de tudo, servem como uma rede de suporte para nos ajudar
nos momentos em que enfrentamos desafios.
4. DESCUBRA O SEU IKIGAI O QUANTO ANTES: o termo ficou famoso com o best-seller O Segredo dos Japoneses para uma
Vida Longa e Feliz, dos escritores Hector Garcia e Francesc
Miralles. Ikigai é encontrar o seu propósito de vida, o pon-

A psicóloga e
especialista em
envelhecimento
Candice Pomi

to de intersecção entre o que o mundo precisa, aquilo que
você ama fazer e ainda pode ser recompensado por fazê-lo.
O sentimento de ser útil à sociedade é o que nos manterá
ativos até o fim de nossos dias.

5. CUIDE DE SUAS FINANÇAS: planeje seus gastos para se manter
independente financeiramente por pelo menos 30 anos após
sua aposentadoria. Lembre-se de que viver até a chamada
quarta idade _ entre 80 e 100 anos _ será cada vez mais comum. Porém, aqui vai um alerta: é preciso enxergar-se no
processo de envelhecimento para protagonizar a própria jornada, de forma ativa e consciente.
Se já o convenci a refletir sobre longevidade, convido-o então a começar a planejar hoje mesmo como você pretende viver
a sua segunda metade da vida.
*Candice Pomi é psicóloga, pesquisadora do comportamento
humano e especialista em envelhecimento. Ξ Instagram: @beyond.age
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QUEM RESISTE A UM SPA?
SÃO PAULO Integrado à natureza do bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo,
o Mariá Spa do Cabelo oferece momentos de relaxamento no meio da agitação
da capital. Como o nome sugere, o foco ali são tratamentos para os cabelos.
O processo começa com uma avaliação dos fios, passando por couro cabeludo
e fibra, e termina nas pontas. Entre as terapias estão uma limpeza profunda
do couro cabeludo e a remoção de resíduos dos fios provocados por poluição,
excesso de produtos, oleosidade e suor. Destaque para o Ritual Crescimento,
que alia produtos antiqueda com técnicas de massoterapia e é indicado para os
casos de queda capilar ou calvície, e para o Ritual Controle do Microbioma,
que equilibra os microrganismos do couro cabeludo, evitando a caspa.

TUDO SOBRE
A CÚRCUMA
A raiz, conhecida por seu sabor
surpreendente e pela marcante cor
amarelo-alaranjada, oferece vários
benefícios à saúde. Regina Stikan
Carrijo, coordenadora de nutrição do
Hospital Santa Catarina, em São Paulo,
fala mais sobre o ingrediente

Ξ mariaspadocabelo.com.br

Espaço de treino do Radisson;
acima, academia do Bugan

Sala de
tratamento do
Mariá Spa do
Cabelo

FOCO NO TREINO

As academias de hotéis estão cada vez mais
modernas e bem equipadas. Fomos até Recife
para fazer uma seleção dos empreendimentos com
os melhores espaços para treinos por Leandro Martins*

SHERATON RESERVA DO PAIVA

Tem uma academia completa, com variedade de halteres e aparelhos de musculação. Depois do treino procure aproveitar a
piscina e ver a linda vista da praia no Beach Club. Ξ marriott.com
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CÉREBRO EM FORMA

BUGAN HOTEL RECIFE BY ATLANTICA

Rico em curcumina, composto
bioativo na cúrcuma, o ingrediente
protege e regenera o cérebro,
otimizando os processos de
memorização e o raciocínio.

Além da boa variedade de aparelhos, o destaque é o amplo
espaço da academia, que oferece toalhas e frutas para quem
quiser repor as energias. Uma dica: como o espaço fica na
cobertura do hotel, curta a vista da cidade durante o treino.
Ξ atlanticahotels.com.br

SEM INFLAMAÇÕES

RADISSON HOTEL RECIFE

Atua na redução de processos
inflamatórios em geral, especialmente
os ligados às articulações, evitando
doenças como artrite e osteoartrite.

Compacta, porém muito bem equipada, chama a atenção pela
área de treino funcional. Aproveite para complementar o treino
com uma caminhada pela orla de Boa Viagem, um dos pontos
mais famosos da capital pernambucana. Ξ radissonhotels.com

ANTIENVELHECIMENTO

RAMADA HOTEL & SUÍTES RECIFE BOA VIAGEM

É verdade que o ambiente influencia a nossa motivação e os
resultados dos nossos treinos. Nesse sentido, este hotel, na Praia
de Boa Viagem, é um convite a uma rotina saudável. Além da
linda vista, conta com uma boa oferta de aparelhos e um espaço
organizado Ξ wyndhamhotels.com
* personal trainer e consultor esportivo
Ξ Instagram: @l_eandromartins

Fotos: Divulgação e Shutterstock

V

iajou? Isso não é motivo para deixar sua rotina de exercícios de lado. Não importa se você está curtindo férias
ou se teve que sair de casa a trabalho: é possível manter
o foco nos seus treinos onde quer que esteja. Isto porque
as academias de hotéis estão cada vez mais bem equipadas e
comprometidas com o bom desempenho dos hóspedes. Para
provar isso, tenho visitado as academias de alguns dos melhores
hotéis do País. O resultado é animador. Os dias em que um
conjunto de halteres velhos, uma esteira antiga e um armário
compunham o espaço em um ambiente descuidado ficaram
para trás. Depois de visitar hotéis no Rio e em São Paulo, viajei
a Recife para conhecer as áreas dedicadas ao treino e posso dizer
que estão bem preparadas para receber quem não quer perder o
ritmo. É importante lembrar: antes de começar uma rotina de
exercícios, porcure a orientação de um profissional de educação
física. Ele poderá fazer uma avaliação completa do seu corpo,
dos seus hábitos e saberá indicar o melhor treino para você.

MASSAGEM A QUALQUER HORA

Empresa brasileira focada em soluções inovadoras para cuidados pessoais e
estéticos, a Basall acaba de lançar aparelho portátil iDream1260 (R$ 500).
A novidade promete aliviar a tensão, causar bem-estar e melhorar o sono.
O dispositivo, uma espécie de capacete ajustável, possui alguns tipos de massagens para a cabeça e a região dos olhos, feitas por meio de uma vibração multifrequência e de calor. Os fones de ouvido nas laterais do aparelho completam a
experiência com músicas relaxantes e sons da natureza. Ξ basall.com.br

Por estimular a ação de enzimas
antioxidantes, combate a formação de
radicais livres, prevenindo
o envelhecimento das células e
doenças degenerativas.

ALIADO DA SILHUETA

Diminui a liberação de hormônios
pró-inflamatórios e acelera o
metabolismo, contribuindo para
a queima de calorias.
AZUL
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MODA

1

2

6

HITS DO VERÃO

LENÇO, PALHA E CONCHAS SÃO ELEMENTOS QUE NÃO PODEM
FALTAR NA ESTAÇÃO MAIS QUENTE DO ANO. SELECIONAMOS
ACESSÓRIOS PARA ARRASAR NA PRAIA OU PISCINA por Anna Paula Ali

3

8

4

7. Brincos com búzios coloridos, Renner – R$ 29,90 – lojasrenner.com.br
8. Tiara Polka, Petite Jolie – R$ 29,90 – petitejolie.com.br
9. Cinto de argolas branco, Lez a Lez – R$ 139,90 – lezalez.com
10. Óculos de sol vermelho e dourado, Emilio Pucci – R$ 1.250 – farfetch.com

1. Chapéu Beach palha, Track&Field – R$ 189,90 – tf.com.br
2. Colar gravata concha e pérola, Amaro – R$ 69,90 – amaro.com

5
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3. Bolsa meia-lua Rattan natural, Isla + Gallerist – R$ 1.599 – islaoficial.com.br
4. Brincos Pequeno Segredos Búzios, Life by Vivara – R$ 250 – vivara.com.br
5. Lenço Caribbean Tea Time, Maria Filó – R$ 219 – mariafilo.com.br
6. Chinelo Havaianas Verão Tropical, FARM – R$ 62 – farmrio.com.br

Fotos: Shutterstock e Divulgação
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VITRINE

1

2

6

7

COMIDINHA PORTÁTIL

3

LEVAR MARMITA PARA O TRABALHO OU EM VIAGENS VIROU
TENDÊNCIA! SELECIONAMOS MODELOS QUE, ALÉM DE LINDOS,
SÃO PRÁTICOS E FÁCEIS DE CARREGAR por Anna Paula Ali

5

1. Bolsa térmica Alberta Coral, Westwing – R$ 284,90 – westwing.com.br
2. Pote Pantone Hoop, Tok&Stok – R$ 25,90 – tokstok.com.br
3. Copo Snack, Uatt? – R$ 29,90 – uatt.com.br

4. Talher Matcha – R$ 115 – bentostore.com.br
5. Marmita Lunch Box Azul, Euro Home – R$ 32,80 – submarino.com.br
6. Garrafa térmica Bento Go 24h, Bento Store – R$ 199,99 – bentostore.com.br
7. Marmita Bento Box Leão, BüpBaby – R$ 79,90 – loja.bupbaby.com.br
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EXECUTIVA

Mais do que voar de Business,
escolha voar na melhor Business
da América Latina.

América Latina

voeazul.com.br

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

Foto: Divulgação

Melhor
Classe
Executiva
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MADE IN BRAZIL
O sucesso da Mobly,
startup que está mudando
o varejo de móveis no País com
suas vendas on-line,
seus produtos inovadores e
preços competitivos
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ENTREVISTA

100
REPORTAGEM

104
AÇÃO DO BEM

José Luiz Gandini, presidente da
Kia Motors do Brasil, fala sobre os
desafios da marca no País

Os empreendedores que
descobriram no Carnaval uma
atividade muito lucrativa

A Laboratória, organização
social que capacita mulheres
na área de tecnologia

ENTREVISTA

HORA DE
ACELERAR

J

Há mais de 20 anos na presidência
da Kia Motors do Brasil,
José Luiz Gandini aposta em
tecnologia e novos modelos para
driblar os desafios do mercado de
carros importados no País

osé Luiz Gandini é daqueles
por exemplo, o número caiu para
empresários que têm o espípouco mais de 9 mil carros vendipor Giovanna Forcioni | fotos Anna Carolina Negri
rito empreendedor no DNA.
dos. Um dos desafios agora é repaEle ainda era criança quando
ginar o portfólio para ganhar mais
viu seu pai administrar um posto
fôlego no mercado. “Acabamos de
de combustível e começar a trabalhar com venda de carros trazer o Kia Rio. Este ano ainda teremos o Kia Niro, o nose caminhões, em Itu, no interior de São Paulo. Acompa- so híbrido, e mais dois lançamentos”, conta. Segundo ele,
nhou de perto o crescimento dos negócios da família e to- talvez seja o primeiro passo para que a Kia volte a acelerar.
mou gosto pela coisa.
A seguir, José Luiz fala sobre sua trajetória com a Kia,
Em 1992, lado a lado com o pai, arriscou e trouxe para os desafios enfrentados até aqui e as novidades que a marca
o Brasil uma marca de automóveis coreana que quase nin- prepara para os brasileiros.
guém conhecia por aqui. Eles sabiam que era uma aposta
alta. Na época, os modelos asiáticos não eram vistos com A Kia entrou no Brasil focando em vans e pequenos
bons olhos pelos brasileiros e a qualidade dos carros – como caminhões, um perfil bem diferente do que tem hoje.
ele mesmo diz – ainda tinha muito a melhorar. Mas não Como foi esse começo?
demorou muito para que a Kia Motors começasse a cair no Nós iniciamos o negócio no Brasil em 1992, quando assinagosto dos motoristas. A Besta, van que inaugurou os negó- mos o contrato com os coreanos para distribuir a marca Kia
cios por aqui, foi sucesso de vendas e abriu caminho para por aqui. Começamos a trabalhar com os quatro produtos
que a marca construísse uma trajetória de mais de 25 anos que tínhamos na época: a Besta, a Ceres, o K3500 e, depois
de atuação no País. Enquanto isso, José Luiz adicionou vá- de um certo tempo, o Sephia, que era um carro quatro porrias páginas ao currículo: além de estar na linha de frente da tas, compacto. Os carros deixavam a desejar em qualidade,
Kia Motors do Brasil, assumiu a presidência da Kia Motors tenho que ser sincero em relação a isso. Mas, mesmo com
Uruguai e da Associação Brasileira das Empresas Importa- esses problemas, tais modelos foram um grande sucesso de
doras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa).
vendas. Tanto é que a Besta virou sinônimo de van. Ela ia
Entre altos e baixos, a Kia Motors do Brasil viu seu ne- muito bem para uso familiar, lotação, transporte executivo.
gócio virar de cabeça para baixo, elevar-se a uma categoria premium e competir com algumas das marcas mais caras Quando a companhia percebeu que era preciso divere renomadas do mercado. O ápice veio em 2011, quando sificar o portfólio?
atingiu seu recorde de vendas, com mais de 80 mil carros Não fomos nós que pensamos nisso. Foi uma decisão emcomercializados. Mas, com a economia instável, os últimos presarial da Kia Motors Corporation, na Coreia. A linha de
tempos não têm sido tão animadores assim. No ano passado, produção que eles tinham lá era antiga e a capacidade de
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José Luiz Gandini na sede da
Kia Motors do Brasil, em Itu
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Quando você trouxe a Kia para o
Brasil, disse que um dos desafios era
driblar a insegurança do brasileiro
com a qualidade do carro coreano,
mas isso já foi superado. Qual é o
desafio da Kia hoje?
Hoje, o desafio do importado em relação
aos nacionais são os subsídios que a indústria brasileira tem do governo federal e que os importados não têm. Com
esse mercado altamente competitivo, é
um absurdo termos esse tipo de situação.
Como presidente da Abeifa (Associação
Brasileira das Empresas Importadoras e
Fabricantes de Veículos Automotores),
venho tentando mudar esse cenário há
anos. Sempre que tenho oportunidade,
coloco o assunto em pauta.
Como definiria o perfil do público
da Kia no Brasil?
Não sei se podemos considerar a Kia
como uma marca premium, mas estamos quase lá. Hoje nós temos produtos que brigam com BMW, Land
Rover e outros automóveis que são
top de linha. É uma marca coreana,
não tem o mesmo status de um carro europeu, mas tem um público de
alto poder aquisitivo, de classe B para
cima. Temos produtos para famílias,
para jovens… O Stinger, nosso esportivo, por exemplo, é um espetáculo.
Ele tem tudo o que o concorrente dele
tem, custa menos, só não tem a marca
europeia no capô. É uma questão de
tempo chegarmos a esse patamar.
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produção pequena. Resolveram parar
com a Besta e colocaram veículos de
passageiro no lugar. Para nós, aqui no
Brasil, foi um baque. Tínhamos uma
rede inteira de concessionárias montada para atender outro tipo de cliente.
Quando a Kia melhorou os produtos,
tivemos que remodelar toda a nossa rede de concessionárias. Aos poucos fomos nos adaptando e voltamos
a crescer. Em 2011 nós chegamos a
vender 80 mil carros no Brasil. Hoje
nós somos o maior distribuidor terceirizado Kia do mundo.

Modelos de carro na sede
da Kia Motors do Brasil, em Itu;
acima, o Kia Rio

O que o brasileiro considera como
um diferencial quando vai comprar
um carro importado?
O brasileiro vai mais pelo design, pelo
conforto, pela praticidade de uso. Eu
já vi cliente entrar na loja querendo
comprar um sedan, olhar um SUV e
mudar de ideia. Isso não existe no resto do mundo: se o cara quer um SUV,
vai comprar um SUV. E nós, ainda
bem, temos um produto que caiu no
gosto do brasileiro.
Você comentou da importância que
o investimento em design teve para
consolidar a Kia no Brasil. Acha que
essa continua sendo uma aposta forte?
Sim, mas não é só o design. Você tem

LINHA DO TEMPO
1 9 9 2 - Grupo Gandini se
torna o representante oficial da
Kia Motors no Brasil
2 0 0 5 - Fábricas coreanas
encerram a produção da van Besta
2 0 1 0 - A marca apresenta seu
primeiro modelo bicombustível, o
Kia Soul, fabricado especialmente
para o mercado brasileiro
2 0 1 1 - Kia atinge recorde de
vendas no País, com mais de 80 mil
carros importados
2 0 2 0 - Kia Rio, novo modelo
da marca, começa a ser vendido
no Brasil

ENTREVISTA

443 mil

carros já foram vendidos
pela Kia desde que a
marca chegou ao Brasil

mais de
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SEU CARTÃO
DE CRÉDITO
TAMBÉM É SEU
CARTÃO DE
EMBARQUE.

concessionárias estão
espalhadas em 24 estados
do País

4.200

pessoas compõem
o quadro de
funcionários hoje

que investir em tecnologia, qualidade,
respeito pelo consumidor, pós-venda…
Tudo isso é muito importante. É uma
cesta de coisas que você precisa oferecer para fidelizar o consumidor. Nós
lançamos agora o novo Cerato e vemos
as pessoas que tinham o modelo antigo
vindo trocar pelo novo. Isso quer dizer
que elas estão contentes com a marca.
Senão, iam trocar por outro carro.
Recentemente a Kia aqui no Brasil
anunciou que vai aumentar a aposta nos carros híbridos e elétricos.
Como acredita que vai ser a receptividade disso?
Os carros híbridos e elétricos já são realidade. Estão crescendo devagarinho,
mas estão crescendo. Ainda faltam postos
rápidos para você poder rodar mais sem
precisar de recarga e, por causa dessas
questões operacionais, talvez ainda não
seja o momento do carro elétrico no Brasil. Mas os híbridos já são uma realidade
mais próxima, porque eles se “autocarregam”, já que o motor a gasolina ajuda
a carregar o motor elétrico. Se tudo der
certo, em abril devemos lançar o nosso.
Nos últimos anos, várias vezes foi

Agora você pode viajar pagando menos.

Só o TudoAzul Itaucard dá 10% de desconto
na compra de passagens aéreas da Azul e
anuidade grátis gastando a partir de R$ 1.000,00
em compras por mês. Aproveite.

dito na mídia que a Kia teria uma fábrica no Brasil, mas isso nunca saiu
do papel. Ainda está nos planos?
É o meu sonho eterno. Se Deus quiser
um dia nós vamos ter uma planta no País.

tão sujeito às variações cambiais. Além
disso, passaríamos a ser vistos como
um fabricante de veículo; e não apenas como um importador. Isso facilita
muito a conversa com os governantes.

Acha que é viável trazer uma planta
fabril para cá?
Hoje não. O Brasil tem uma capacidade
ociosa grande de fábricas. Estamos estudando uma parceria com duas marcas
que têm esse problema. A ideia é montar
os nossos carros na fábrica delas.

Mês passado vocês anunciaram a
chegada do Kia Rio, um hatchback.
O que mais o consumidor brasileiro
pode esperar da Kia em 2020?
Este ano ainda teremos o Kia Niro, o
nosso híbrido, e mais dois lançamentos. Ainda não podemos falar muito
sobre isso porque eles ainda não foram
aprovados para serem comercializados
no Brasil. Só vamos saber se eles vão
receber as aprovações depois que passarem pelos testes.

O que mudaria com uma fábrica da
Kia no Brasil?
Acredito que ganharíamos mais volume, mais estabilidade e não ficaríamos

A oferta é válida por tempo limitado e poderá ser suspensa pelo emissor a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio. Anuidade grátis: esta oportunidade poderá ser suspensa
pelo emissor a qualquer momento, mediante aviso prévio. Para garanti-la, você deve atingir o gasto mensal estipulado desde a primeira fatura pelo período de 3 meses. No gasto mensal
não estão incluídos os pagamentos feitos a maior, encargos, tarifas, prêmios de seguro, títulos de capitalização e serviços vinculados aos cartões, tais como crédito pessoal, retirada de
recursos, pagamentos de contas e outros serviços disponíveis. A solicitação do cartão está sujeita a análise e aprovação de crédito.

>voeazul.com.br/tudoazulitaucard
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Marcelo Marques,
Mário Fernandes (ao
centro) e Victor Noda,
fundadores da Mobly

DECORAÇÃO A
UM CLIQUE
Como a Mobly, startup de
tecnologia que atua no varejo de
móveis e itens domésticos, vem
mudando o segmento no País
por Alessandro Giannini | foto Julia Rodrigues
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m dos principais nomes do varejo de móveis e itens
de decoração do País, a Mobly nasceu a partir de conversas em um café. O ano era 2008 e os engenheiros Victor Noda e Marcelo Marques, que faziam um
MBA nos Estados Unidos, pensavam em maneiras de empreender e deixar seus antigos empregos quando voltassem
ao Brasil. Assim, eles se encontravam todas as sextas-feiras
em um dos três Starbucks da pequena Willemette, ao Norte
de Chicago, para discutir ideias de negócios. As reuniões
levaram a uma primeira iniciativa, um leilão de eletrônicos
on-line, que cresceu e foi vendido pouco antes de os amigos
retornarem ao País. Mas eles queriam ir adiante.
Em 2010, depois de ler uma matéria sobre a Wayfair,
gigante norte-americana do ramo varejista fundada em

Fotos: Divulgação

MADE IN BRAZIL

Em sentido horário:
quarto decorado na
loja da Mobly em
São Paulo; linha de
móveis para pets; e
sede da empresa na
capital paulista

2002, ficaram impressionados com
seus números: a empresa faturava cerca de US$ 500 milhões por ano e atraía
investimentos na ordem de U$ 100
milhões. Estava plantada a semente da
Mobly. “Não tinha ninguém fazendo nada parecido aqui no Brasil. Na
época, quem vendia no on-line eram
as Casas Bahia e o Magazine Luiza,
mas com pouco sortimento de produtos. Tok Stock e Etna vendiam apenas
uma parte do que tinham nas lojas”,
lembra Noda. Com a ideia amadurecida, era hora de colocar o plano de

negócios em ação e encontrar mais um sócio. Marques sugeriu o nome de Mário Fernandes, que, assim como eles,
era engenheiro e estava cheio de vontade de empreender.
Um dos primeiros desafios era desatar o nó da logística e distribuição. Para isso o trio conversou com a Rocket
Internet, fundo de investimentos alemão que atua no ramo
de e-commerce e que investiu em negócios brasileiros, como
Grupon e Dafiti. O primeiro aporte de investimentos, de
R$ 15 milhões, foi empregado principalmente em tecnologia, marketing e operação logística.
A estratégia deu certo. Após o lançamento, em novembro de 2011, a Mobly teve uma aceleração exponencial. No
primeiro mês de funcionamento, o faturamento atingiu
R$ 100 mil. No final de dezembro daquele ano, R$ 400 mil.
AZUL
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250

mil

itens são comercializados
no site da Mobly, entre
móveis, itens de decoração
e utensílios domésticos

R$

300

milhões

foi o faturamento da
empresa em 2018,
valor que representou
o break even point,
momento em que a
companhia atinge seu
equilíbrio financeiro

700

Três ambientes da primeira loja física da
Mobly, em sentido horário: mostruário de cadeiras;
fachada na Marginal Pinheiros e sala decorada

Fotos: Divulgação

pessoas fazem parte
do quadro de funcionários
da marca, que conta ainda
com quatro centros de
distribuição, uma loja
física, cinco outlets e uma
empresa de transporte
própria, a Mobly Log

Sala decorada na
loja física da Mobly, em
São Paulo
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Em janeiro de 2012, R$ 1 milhão, e, em fevereiro, R$ 3
milhões. De lá para cá o negócio cresceu muito, a uma taxa
que os sócios estimam em cerca de 50% ao ano.
Dois dos grandes diferenciais da empresa são os preços
atrativos e a enorme variedade de produtos. Entre móveis,
artigos de decoração e utensílios domésticos, há mais de
250 mil itens disponíveis e é possível montar ambientes
completos, como cozinhas, desembolsando valores que vão
de R$ 5 a R$ 15 mil. “Os negócios estabelecidos vendem
em seus sites cerca de dez tipos de sofá, cinco ou seis modelos de mesas. Nós oferecemos 3 mil sofás, um número
quase igual de mesas. Com a conveniência de o comprador
ter acesso em qualquer lugar do Brasil. E com uma proposta
de valor muito diferenciada”, afirma Noda.

A primeira loja física, inaugurada em julho do ano passado, foi mais um passo rumo ao crescimento e ao fortalecimento da marca. Além do enorme espaço de 4,5 mil m²
instalado na Marginal Pinheiros, a Mobly inaugurou cinco
outlets, em Guarulhos, Campinas, Suzano, Guarapiranga e
Várzea Paulista, com cerca de 2 mil m² cada. A ideia é que,
no futuro, as compras virtuais e in loco estejam integradas,
o que permitirá comprar pela internet e retirar em um dos
endereços físicos. “Temos mais de 70 pessoas trabalhando
com tecnologia e criando inovações, bolando ferramentas
para facilitar a vida do cliente. É isso que vai fazer diferença
no futuro”, aposta Fernandes.
mobly.com.br
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DIM ONA
Em cerca de 60 anos, a estamparia Dimona saltou de um
negócio familiar no Centro do Rio de Janeiro para uma
empresa com projeção nacional. Depois de fornecer e
personalizar produtos para grandes eventos, como o
Rock in Rio e as Olimpíadas, a marca se consolidou como
uma peça-chave no Carnaval carioca. Em 2019, mais de
30 blocos desfilaram com camisetas da Dimona. Neste
ano, Sargento Pimenta e Monobloco também já estão na
lista. Para dar conta de tudo, os preparativos começam
cerca de quatro meses antes, em outubro. Segundo
Léo Zonenschein, sócio-diretor da marca, as vendas de
Carnaval representam cerca de 35% da receita do mês de
fevereiro, mais significativas até que as da época de Natal.
“A ideia era transformar as nossas lojas numa central
do Carnaval, para vender mais do que só camisetas dos
blocos”, diz. Nessa época, a marca reforça lojas físicas com
um time de costureiras à disposição para ajudar os clientes
a customizarem os produtos. Ξ camisadimona.com.br

MEU NEGÓCIO
É O CARNAVAL
No clima de confete e serpentina,
empreendedores investem em negócios
relacionados ao Carnaval
e aproveitam o embalo da folia para
gerar lucro o ano inteiro

E

xiste um ditado popular que diz: “Amor de Carnaval não sobe a serra”. Mas, verdade seja dita, nem
tudo no Carnaval dura tão pouco tempo. Quem
aproveita a festa para lucrar tem se dado bem e desfrutado do embalo da folia o ano inteiro. Com a grande
retomada dos blocos de rua às principais cidades do País,
pipocaram novas oportunidades de ganhar dinheiro
enquanto todo mundo se diverte. Os que souberam se
beneficiar da onda já estão colhendo os frutos disso. É o
caso do paulista Fabio Frazão, que, em 2016, teve a ideia
de organizar uma agenda digital de blocos no Carnaval
e hoje gerencia uma plataforma de conteúdo e um app
com mais de 2,5 milhões de usuários.
A boa notícia é que ainda tem espaço para mais gente
tirar ideias do papel. Números divulgados pelo Sebrae
no ano passado mostraram que, de 2011 para cá, a formalização de pequenos negócios ligados ao Carnaval
aumentou mais de 300%. E, ao que parece, tem tudo
para continuar assim. A marca carioca Pura, que faz
glitter biodegradável, por exemplo, quase dobrou a
produção para este ano. “Ainda temos uma demanda
maior do que a que conseguimos atender. Em setembro
contratamos quatro funcionários e estamos pensando em
industrializar a produção”, conta a sócia Frances Sansão.
Conheça, a seguir, as histórias de outros empresários
que, assim como Fabio e Frances, provam que, se houver
planejamento, a combinação entre empreendedorismo
e Carnaval tem tudo para dar samba (e render bons
resultados o ano inteiro).

Fotos: Freepick, Soul em Cena e Divulgação

por Giovanna Forcioni

OFICINA DE ALEGRIA
Se hoje o Carnaval de rua está de volta a São Paulo,
muito se deve ao trabalho da Oficina de Alegria. Tudo
começou quando em 2011: depois de acompanhar
de perto a folia no Rio de Janeiro, um grupo de
amigos resolveu trazer um pouquinho do que viram
para a capital paulista. Importaram uma versão do
bloco Bangalafumenga e começaram uma oficina
de percussão com cerca de 70 alunos. Pouco depois
deixaram as empresas em que trabalhavam para,
juntos, empreender no ramo de eventos. A partir
daí foram atrás de marcas parceiras para viabilizar
outras experiências na cidade. “Tentamos entender
os dois lados, tanto das pessoas quanto das marcas,
que querem criar conversas reais com o público”,
explica a cofundadora Flávia Doria. No dia 25 a Oficina
de Alegria traz pela primeira vez o tradicional bloco
pernambucano Galo da Madrugada para as ruas
de São Paulo. A folia ainda contará com os blocos
Sargento Pimenta (15), Bangalafumenga (15), Os
Capoeira (22) e Fogo & Paixão (29).
Ξ oficinadealegria.com.br
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P U RA B IO G LITTER

Fotos: Freepick, Julia Assis, Alice Leite e Divulgação

Até 2016 a arquiteta Frances Sansão não fazia ideia de que
o glitter comum – produzido a partir de micropedaços de
plástico e alumínio – era prejudicial ao meio ambiente.
Depois que o irmão biólogo explicou o impacto que esse
material gerava, foi buscar alternativas mais sustentáveis.
Como não encontrou nada no Brasil, ela mesma colocou
a mão na massa. Depois de vários testes, a receita
misturando algas marinhas e mica deu certo e começou a
fazer sucesso na internet. “Foi o timing perfeito. As pessoas
estavam tomando mais consciência e blogueiras famosas
começaram a repostar”, conta. O negócio ganhou duas
outras sócias e pontos de revenda espalhados em todo o
País. Hoje as saídas nas lojas físicas já representam metade
do faturamento da marca. Daqui para frente, o objetivo
é industrializar a produção. “O processo ainda é muito
artesanal. Para fabricar 1 kg de glitter levamos de dois a três
dias.” Ξ purabioglitter.com.br

B LO C O S D ER U A . C O M
O negócio de Fabio Frazão nasceu enquanto ele curtia
o Carnaval em São Paulo. Depois de chegar a um bloco
e não gostar muito do que viu, decidiu pesquisar na
internet outras opções por perto. Para sua surpresa,
não encontrou nenhuma informação. Foi aí que
pensou em montar uma agenda digital que ajudasse
as pessoas a se organizarem para curtir o Carnaval
de rua na capital paulista. Levou a ideia para sua
empresa, uma consultoria e aceleradora de startups,
e em menos de um mês colocou a plataforma no ar.
Logo de cara conseguiu atingir 100 mil pessoas. Com
o tempo, vieram parcerias com marcas como 99 e
Trident. Em três anos, o número de usuários chegou
a 2,5 milhões. Nem todos continuam com o app
instalado depois do Carnaval, mas Fábio garante que
boa parte volta a fazer o download no ano seguinte.
Expandir a área de atuação também ajudou: além de
São Paulo, a plataforma reúne notícias do Carnaval de
outras nove cidades do Brasil e hoje é fornecedora de
informações para o assistente de voz e o serviço de
mapas do Google. Ξ blocosderua.com
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BOROGODÓ
Quando Paula Rachid era criança, todas as suas fantasias de Carnaval eram costuradas pela própria mãe. O tempo passou,
mas o costume ficou. Depois de uma temporada no Rio de Janeiro estudando jornalismo, Paula voltou para Brasília e começou
a produzir com sua mãe mais fantasias para vender, como uma forma de “passar o tempo”. Quando viu, já contava com 20
encomendas e estava recebendo as primeiras clientes no apartamento da família. No Carnaval seguinte, em 2018, deram um
recorte mais profissional para o negócio: abriram uma loja pop-up e criaram uma nova coleção. “Nosso formato de fantasia
remete aos Carnavais mais antigos, com tiaras, ombreiras e pareôs”, conta. Apesar do sucesso da marca – só em 2020 foram 400
encomendas –, o negócio ainda não funciona o ano inteiro. Terminado o Carnaval, só retomam as atividades em junho, quando
a dupla começa a pensar nas coleções para o próximo ano. “Não acho que a essência da Borogodó combine muito com outras
festas, mas pensar jeitos de continuar no resto do ano seria ótimo para a manutenção do negócio.” Ξ borogodocarnaval.com.br
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AÇÃO DO BEM

OPINIÃO

TALENTO FEM IN IN O

O BRASIL NA ROTA DO FUTURO
E DO CONHECIMENTO

A organização social Laboratoria capacita mulheres para carreiras na área de tecnologia
em cinco cidades da América do Sul, incluindo São Paulo por Bruno Segadilha

por Xavier Leclerc

H

1300

MULHERES FORAM GRADUADAS PELA
LABORATORIA NA AMÉRICA DO SUL,
SENDO 100 DELAS NO BRASIL

94 %

DAS ALUNAS CONSEGUIRAM ENTRAR NO
MERCADO DE TRABALHO DEPOIS DO CURSO

28

É O NÚMERO DE EMPRESAS NO BRASIL
QUE EMPREGAM AS
EX-PARTICIPANTES DO PROGRAMA
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COMO AJUDAR

laboratoria.la/br

O País está vivendo um boom de empreendedorismo com foco em
setores de tecnologia, digital e desenvolvimento científico. Já são seis
unicórnios, empresas com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão

U

Fotos: Divulgação

Mariana
Costa Checa,
fundadora e CEO
da Laboratoria

á cinco anos, a empresária peruana Mariana
Costa Checa iniciou um projeto que mudaria a
vida de muita gente. Dona de uma agência digital e de desenvolvimento de software no Peru,
Mariana sentia uma dificuldade enorme para encontrar mão de obra feminina na área tecnológica. “Era
quase impossível encontrar uma programadora e, depois de um tempo, comecei a me perguntar o motivo”, lembra. Diante dessa constatação, Mariana decidiu
organizar um programa piloto para que 15 jovens de
comunidades peruanas de baixa renda recebessem treinamento em desenvolvimento web. Essa foi a semente do
Laboratoria, organização social que tem sedes em Lima,
Santiago, Cidade do México, Guadalajara e São Paulo,
onde chegou no começo de 2018 e já formou 158 alunas.
O projeto ensina linguagens de programação a jovens mulheres e as ajuda a encontrar empregos na área
de tecnologia. O processo de seleção é bastante rigoroso. As candidatas devem ser pessoas que se identificam
como mulheres, ter a partir de 18 anos e ter frequentado o ensino médio público ou sido bolsista em instituições particulares. Aprovadas, elas frequentam o curso
de capacitação, que dura aproximadamente seis meses.
No final desse período, a Laboratoria coloca suas alunas
em contato com recrutadores de grandes empresas para
que elas consigam uma colocação no mercado de trabalho o mais rápido possível. “Essa é uma grande oportunidade de carreira para nossas alunas e uma maneira
de as empresas construírem equipes mais inclusivas e
diversas”, afirma Regina Acher, diretora executiva da
operação no Brasil.
O curso é bancado pela organização até que as alunas estejam empregadas e recebam o primeiro salário.
Só então, as beneficiadas começam a pagar pelo investimento, contribuindo com 10% do salário líquido
mensal, durante 24 meses. “Eu tive sorte. Nasci em uma
família que pôde me dar estudo e passei por lugares com
uma cultura inclusiva, mas sei que essa não é a regra.
Essa foi a maneira que eu encontrei de ajudar mulheres que não tiveram as mesmas chances que eu”, diz
Mariana, que além de fundadora, é CEO da Laboratoria.

ma pesquisa da Universidade da Califórnia (UCI)
concluiu que quanto mais notícias tristes uma pessoa
consome maior a probabilidade de ficar preocupada.
No Brasil, com uma taxa de desemprego de 12,4%
no trimestre encerrado em setembro e um crescimento tímido da economia, a dúvida em relação ao futuro
pode ser o sentimento predominante.
Ao mesmo tempo, o Brasil está vivendo um boom de empreendedorismo com foco em setores de tecnologia, digital
e desenvolvimento científico. O País já tem 11 unicórnios,
empresas com valor de mercado acima de U$ 1 bilhão,
como: 99, PagSeguro, Nubank, Stone, Movile, iFood, Loggi, Gympass, Quinto Andar, Ebanx e Wildlife. Este índice
é maior do que o registrado hoje na França, por exemplo,
que possui sete unicórnios.
E isso é só a ponta do iceberg. O 11º Relatório Anual da
Latin America Private Equity and Venture Capital Association (LAVCA) nos mostra uma realidade muito mais ampla.
A pesquisa apresenta que os investimentos de capital de risco no Brasil quadruplicaram entre 2016 e 2018, passando de
U$ 500 milhões para U$ 1,98 bilhão.
Investidores apostam e sustentam o desenvolvimento de
novas startups e empresas inovadoras. Grandes empresas
participam dessa dinâmica.
Algumas percebem as oportunidades e querem participar
deste mercado apoiando eventos de fomento a inovação,
como o Engie Brasil Innovation Day, ou o Desafio de Startups da Petrobras Distribuidora. Outras, estão criando espaços próprios dedicados à inovação e empreendedorismo,
como o Cubo Itaú ou o Habitat Inovabra do Bradesco. A
abertura do centro de P&D da L’Oréal ou a parceria entre
Uber e Embraer são também outras provas de que o Brasil
é um país atrativo e possui empresas que acreditam nisso.

O desenvolvimento científico alimenta as inovações e
permite um crescimento sustentável de médio e longo prazo. Após a entrega da medalha Fields (considerada equivalente ao Prêmio Nobel da Matemática) para Artur Avila em
2014, o Brasil começou em 2018 a fazer parte de um grupo
de países de elite em ciências matemáticas.
Instituições públicas contribuem para o fortalecimento
de um Brasil mais tecnológico. Para cumprir seu papel, algumas utilizam ferramentas similares às das empresas privadas: criação de espaços de aproximação e disseminação
de conhecimento como a Casa Firjan no Rio de Janeiro;
editais e planos de estruturação como o plano IOT (Internet
das Coisas) do BNDES, ou ainda a realização de pesquisas essenciais como “Oportunidades para a Indústria 4.0” da
Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Mas nem tudo é só encanto. O estudo “Visão 2035: Brasil,
país desenvolvido”do BNDES, assim como outros estudos
nesta área, apontam a falta de mão de obra qualificada no
país como um grande fator de risco. Este aspecto dificultaria
o desenvolvimento do Brasil, mas mesmo esta lacuna pode
ser encarada como oportunidade. A demanda por profissionais no setor de TI, por exemplo, é de 750 mil vagas até
2022. Fortalecer o ecossistema é uma condição necessária
ao sucesso dessa transformação digital e tecnológica. Isso
fomentou à criação das conferências.Futuro que reúnem
startups, empresas de tecnologia, mundo acadêmico, instituições e empresas em transformação para pensar e experimentar o futuro. Porque, como diria Peter Drucker, “a
melhor maneira de prever o futuro, é criá-lo”.
XAVIER LECLERC é curador das conferências .Futuro e
board member da French Tech
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RESUMOCAST

QUEM TEM MEDO DE DEMITIR
NÃO SABE CONTRATAR

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

Em Powerful, a consultura Patty McCord,
ex-diretora de talentos da Netflix, fala do poder
e da liberdade na cultura de alta performance
Temporada 2 | Episódio 68
Pense em um time campeão de futebol.
Para fazer parte dele um jogador precisa
ter um histórico impecável e se encaixar
no esquema de jogo. Quando não estiver
mais rendendo, ele entende que precisa
ser tirado do time. Empresas com culturas campeãs atraem o perfil de profissional
que se sente bem ao ser desafiado.
Já nas empresas familiares os cargos são
intocáveis. Geralmente elas não duram
mais de uma geração sem precisar se reinventar. Investidores não apostam alto em
organizações desse tipo por causa da baixa
performance de seus resultados que, geralmente, não se sustentam em longo prazo.
Mas como criar uma cultura disruptiva para empreendimentos que querem
liderar as próximas décadas? No site da
Netflix você pode encontrar todos os valores da cultura deles. Vale a pena usá-los
como referência para seu próprio negócio.
Outra dica é ler o livro da Patty McCord e
escutar o episódio do ResumoCast.
POWERFUL
Silicon Guild
228 págs.
R$ 117

Este e outros livros de negócios estão disponíveis no ResumoCast
ResumoCast,, um
podcast que traz tendências e ideias para empreendedores. O programa
é apresentado por Gustavo Carriconde e Renata Libérica e há três anos
resume importantes obras dos negócios. Acompanhe o ResumoCast para
escutar o áudio deste e de outros grandes livros para empreendedores.
Toda a segunda-feira um novo episódio.

resumocast.com.br
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OUÇA MAIS
BLITZSCALING
Reid Hoffman e Chris Yeh
Quer saber como fazer o
seu negócio crescer rapidamente? Em Blitzscaling,
o cofundador do LinkedIn,
Reid Hoffman, explica as
estratégias agressivas que
fazem uma empresa partir
do zero e se tornar líder
multibilionária do mercado
em poucos anos.
MUDANÇA DE MINDSET
The Arbinger Institute
Gestores e colaboradores
que possuem um modelo
mental dentro da caixa são
um dos principais fatores
para a morte de uma
empresa. Neste livro você
vai aprender como desenvolver uma mentalidade fora
da caixa na sua vida profissional e na pessoal.
TRABALHO FOCADO
Cal Newport
Qual é a habilidade que
você precisa desenvolver
para se destacar na Nova
Economia? A resposta é a
capacidade de fazer um
trabalho focado com consistência e qualidade. Neste
best-seller, Cal Newport ensina seu método Deep Work
para você ser uma pessoa
mais produtiva no trabalho.

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
Fotos: Divulgação

A

s empresas que estão no jogo da
alta performance entendem que
uma equipe medíocre pode arruinar até mesmo o mais perfeito e
infalível plano de negócios. Patty
McCord ajudou a fundar um dos maiores
unicórnios da atualidade: a Netflix. Ela foi
um pilar importante de uma cultura que se
popularizou não somente no Vale do Silício, mas em todo o mundo. Isso se deve ao
fato de ela dar às pessoas doses de “liberdade” nunca vistas antes. “Pessoas já têm o
poder”, diz a autora de Powerful: Building
a Culture of Freedom and Responsibility.
Elas não precisam ser constantemente
empoderadas com benefícios e bônus. O
que a maioria das empresas faz é tirar o
poder dos seus funcionários quando os
trata com políticas de comando, controle
e microgerenciamento.
Na Netflix, os funcionários não precisam prestar contas dos gastos nas viagens
e podem tirar férias quando quiserem. É
isso mesmo! Você não leu errado. Os resultados produtivos da empresa mostram
que essa é a melhor cultura.
Mas, assim como o clichê dos filmes
de super-heróis, “poder e liberdade vêm
com responsabilidade”. Uma empresa de
alta performance não se parece com uma
família, em que qualquer tipo de comportamento é tolerado.

com embarque prioritário e muitos outros benefícios.

>voeazul.com.br/clube

UNIVERSO
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Foto: Shutterstock
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HISTÓRIA DE
TRIPULANTE
A comissária de voo
Talita Paes dos Anjos conta
como foi sua viagem à
Tanzânia e às belas praias
da Ilhas Maldivas (foto)
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Informações para um voo
seguro, entretenimento de
bordo e nossos mapas de rotas

Confira as principais
reportagens desta edição em
espanhol e em inglês

Fatos e curiosidades
sobre o Palácio Salvo,
em Montevidéu

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

EXPERIÊNCIA AZUL

C H EC K -IN

PARAÍSOS TROPICAIS
Um mergulho nos mares azuis da Tanzânia e das Maldivas

App check-in

Com o aplicativo
da Azul, disponível
gratuitamente para
os sistemas iOS e
Android, o bilhete
fica guardado
no passbook do
smartphone e é
possível embarcar
mostrando apenas
a tela do aparelho.
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App check-in

O que mais me impressionou foi a simpatia das pessoas.
Como a maioria é muçulmana, no começo tive um choque de cultura. Mas todos foram muito solícitos com tudo
o que precisei. Um dia encontrei um moço na rua preparando frutos do mar na churrasqueira. Pedi para ele assar
um polvo para mim e fui dar uma volta. Quando apareci
de novo, ele tinha arrumado uma mesa toda decorada com
flores no meio da praia. Foi mágico!
Depois de dez dias na Tanzânia, encarei um novo voo até
os Emirados Árabes e, de lá, embarquei para a Ásia. Aproveitei os últimos dias de férias para conhecer as Maldivas,
mas fugi daqueles resorts enormes. Fiquei quase uma semana por lá, conhecendo ilhas menores e tendo contato com os
moradores. Depois escolhi me hospedar num resort simples,
sem aqueles bangalôs na água, bem diferente das outras acomodações em que eu fiquei no resto da viagem. Depois de
quase vinte dias mochilando, eu me dei ao luxo.
Talita Paes dos Anjos Comissária de Voo

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: Shutterstock e Arquivo pessoal

S

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

TudoAzul

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

TudoAzul

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

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

AZUL EXPERIENCE

Vista aérea da Ilha
Pamunda, em Zanzibar

empre tive vontade de ir para a África. Mas aquela coisa
de ficar fazendo safári, além de ser cara, não faz muito
o meu estilo. Eu gosto de praia, de ioga, de surfe e, por
isso mesmo, queria conhecer algum lugar que tivesse essa
vibe. Comecei a pesquisar e acabei escolhendo a Tanzânia. Era
um destino mais exótico, mas que tinha tudo o que eu queria.
Tirei uns dias de folga e fui sozinha, sem planejar muito. Peguei um voo até o Qatar e de lá voei direto para Zanzibar, um
dos arquipélagos mais famosos da Tanzânia. O país é muito
turístico, mas muito pobre. As praias são sensacionais, com um
mar azul da cor das águas do Caribe, mas você não encontra luz
elétrica fora dos resorts, por exemplo. Eu mesma fiquei uns dias
num hostel que o chão era de areia, bem roots.
Comecei pelas praias do Sul, em Jambiani, e subi de carro até
os centros mais históricos, do lado Oeste do arquipélago. Fiz
tudo de táxi, apesar de o transporte por lá ser bem caro. Passei
pela Cidade de Pedra, onde nasceu e cresceu o cantor Freddie
Mercury, e fiz um passeio na Prison Island, presídio que fica no
meio do mar, com tartarugas gigantes nadando em volta.

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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LINHAS DE ÔNIBUS

EXCLUSIVE TRANSPORTATION

TRAN S P O RTE EX C LU S IV O
A Azul oferece ônibus executivos gratuitos, com ar-condicionado, em
lugares estratégicos da região de São Paulo. A companhia opera linhas
de 30 em 30 minutos entre a capital paulista e o Aeroporto de Viracopos,
em Campinas, além de algumas linhas que ligam o aeroporto a Sorocaba.
Para utilizar o serviço apresente seu cartão de embarque ou seu
itinerário 15 minutos antes da partida do ônibus.
BARRA FUNDA

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
VIRACOPOS B. FUNDA*

B. FUNDA* VIRACOPOS

ELDORADO

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
ELDORADO VIRACOPOS

AEROPORTO DE

TERMINAL

SÃO PAULO

SHOPPING

Azul offers free executive buses,
with air conditioning, to and from
Viracopos Airport, in Campinas, to
strategic locations in the cities of
São Paulo and Sorocaba. To use
the service, present your boarding
pass or itinerary 15 minutes before
the departure of the bus. Please
check bus schedules according to
the location of your departure.

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
BARRA FUNDA* VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS B. FUNDA*

B.FUNDA* VIRACOPOS

VIRACOPOS B. FUNDA*

4:30

6:00

7:15

8:45

4:30

6:00

6:15

7:45

5:30

7:00

7:15

8:45

5:30

7:00

8:15

9:45

5:30

7:00

7:15

8:45

7:00

8:30

9:45

11:15

7:00

8:30

8:45

10:15

6:30

8:00

8:45

10:15

8:30

10:00

12:15

13:45

8:30

10:00

10:15

11:45

9:00

10:30

10:15

12:45

10:30

12:00

13:45

15:15

10:00

11:30

10:45

12:15

11:00

12:30

12:45

14:15

13:00

14:30

15:45

17:15

11:00

12:30

12:45

14:15

14:30

16:00

13:45

15:15

14:30

16:00

17:45

19:15

12:30

14:00

14:15

15:45

16:00

17:30

16:45

18:15

15:30

17:00

19:45

21:15

13:00

14:30

14:45

16:15

17:30

19:00

17:15

18:45

16:30

18:00

20:45

22:15

15:00

16:30

16:45

18:15

19:00

20:30

19:15

20:45

19:00

20:30

21:45

23:15

20:00

21:30

21:15

22:45

19:30

21:00

22:45

0:15

23:45

1:15

23:45

1:15

17:00

18:30

18:45

20:15

18:30

20:00

20:15

21:45

19:00

20:30

22:00

23:00

23:15

00:45
BARRA FUNDA* | Embarque na Plataforma 8 do Terminal Turístico

AEROPORTO DE

CONGONHAS

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS CONGONHAS

AEROPORTO DE
VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
CONGONHAS VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS CONGONHAS

CONGONHAS VIRACOPOS

5:30

5:45

7:15

4:00

5:30

6:15

7:45

4:30

6:00

7:15

8:45

5:00

6:30

6:45

8:15

5:30

7:00

8:15

9:45

6:30

8:00

10:15

11:45

6:00

7:30

7:45

9:15

6:30

8:00

9:45

11:15

8:30*

10:00

12:15*

13:45

8:00

9:30

10:45

12:15

8:30*

10:00

11:15*

12:45

10:00

11:30

13:45*

15:15

10:00

11:30

13:45

15:15

10:30*

12:00

12:15

13:45

12:00*

13:30

15:45*

17:15

12:00

13:30

15:45

17:15

12:30*

14:00

13:15*

14:45

14:00

15:30

17:15

18:45

14:00

15:30

17:45

19:15

15:00*

16:30

16:15*

17:45

15:00*

16:30

19:15*

20:45

15:00

16:30

18:45

20:15

18:00

19:30

17:15

18:45

16:00

17:30

20:45

22:15

16:00

17:30

19:45

21:15

19:00*

20:30

19:15*

20:45

18:30

20:00

22:15*

23:45

19:30*

21:00

23:15*

0:45

0:15*

1:05

17:00

18:30

20:45

22:15

21:45

23:15

19:30

21:45

23:15

23:15*

0:45

20:00

21:30

23:45

1:15

ônibus com parada no Shopping Eldorado| buses stopping at Eldorado Shopping

AEROPORTO DE

GUARULHOS
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VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS

VIRACOPOS ELDORADO

ELDORADO VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS ELDORADO

ELDORADO VIRACOPOS

VIRACOPOS ELDORADO

5:30

7:00

7:15

8:45

4:00

5:30

5:45

7:15

5:00

6:30

5:45

7:15

7:30

9:00

9:15

10:45

5:20

6:50

7:45

9:15

7:00

8:30

9:45

11:15

9:30

11:00

11:15

12:45

7:00

8:30

9:15

10:45

9:00

10:30

12:15

13:45

10:30

12:00

12:15

13:45

9:00

10:30

11:15

12:45

10:30

12:00

13:45

15:15

11:30

13:00

13:15

14:45

11:00

12:30

13:15

14:45

12:30

14:00

15:45

17:15

13:30

15:00

14:15

15:45

13:00

14:30

16:15

17:45

14:30

16:00

17:45

19:15

14:30

16:00

15:15

16:45

15:30

17:00

17:45

19:15

15:30

17:00

19:15

20:45

15:30

17:00

15:45

17:15

18:30

20:00

19:15

20:45

16:30

18:00

20:15

21:45

16:30

18:00

17:15

18:45

19:30

21:00

20:45

22:15

18:30

20:00

21:15

22:45

23:15

0:45

20:00

21:30

17:30

19:00

18:15

19:45

22:15

23:45

19:30

21:00

20:15

21:45

23:15

0:45

20:30

22:00

21:15

22:45

0:15

1:45

22:15

23:45

23:15

00:45

AEROPORTO DE

SHOPPING

TAMBORÉ

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS

VIRACOPOS TAMBORÉ

TAMBORÉ VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS TAMBORÉ

TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS TAMBORÉ

4:00

5:30

6:45

8:15

4:00

5:30

6:45

8:15

5:30

7:00

7:15

8:45

5:30

7:00

8:45

10:15

5:30

7:00

9:15

10:45

7:00

8:30

10:15

11:45

7:00

8:30

10:15

11:45

7:00

8:30

10:45

12:15

10:30

12:00

11:45

13:15

9:00

10:30

12:15

13:45

9:00

10:30

12:15

13:45

13:00

14:30

13:45

15:15

10:30

12:00

13:45

15:15

11:00

12:30

13:45

15:15

15:00

16:30

15:45

17:15

14:00

15:30

16:45

18:15

15:00

16:30

16:15

17:45

17:00

18:30

18:15

19:45

15:30

17:00

17:45

19:15

18:30

20:00

18:15

19:45

19:00

20:30

20:15

21:45

17:00

18:30

19:45

21:15

20:00

21:30

21:15

22:45

20:00

21:30

22:15

23:45

19:00

20:30

21:45

23:15

23:15

0:45

23:45

1:15

20:00

21:30

23:45

1:15

VIRACOPOS CONGONHAS

4:00

18:00

AEROPORTO DE

A Azul oferece transporte exclusivo entre os terminais 1 e 3 do Aeroporto de Guarulhos, diariamente, das 10h às 14h e das 18h às
22h, para conexões internacionais com companhias aéreas parceiras, como TAP, United, Turkish, entre outras.

IGUATEMI ESPLANADA

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
SOROCABA VIRACOPOS

AEROPORTO DE

SHOPPING

SOROCABA

VIRACOPOS SOROCABA

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
SOROCABA VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS SOROCABA

SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS SOROCABA

4:00

5:10

6:45

7:55

4:00

5:10

6:45

7:55

5:00

6:10

7:15

8:25

6:00

7:10

8:45

9:55

5:30

6:40

8:45

9:55

7:00

8:10

8:45

9:55

9:00

10:10

13:45

14:55

7:00

8:10

10:15

11:25

9:00

10:10

10:15

11:25

11:00

12:10

16:15

17:25

9:00

10:10

13:15

14:25

11:00

12:10

11:45

12:55

13:30

14:40

19:00

20:10

11:00

12:10

15:45

16:55

13:30

14:40

13:45

14:55

18:30

19:40

23:45

0:55

15:00

16:10

18:15

19:25

15:00

16:10

16:45

17:55

19:00

20:10

20:45

21:55

16:30

17:40

19:00

20:10

23:45

0:55

19:00

20:10

20:45

21:55

23:15

0:25
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TUDOAZUL

CLUBE TUDOAZUL

Todo Cliente TudoAzul pode acumular mais
benefícios ao aderir a um dos planos do Clube
TudoAzul. Há cinco opções de planos, com
mensalidades fixas que dão direito a privilégios
diversos, como crédito mensal de pontos, maior prazo
de validade dos pontos, descontos em passagens e
vantagens exclusivas com nossos parceiros.

QUERO PARTICIPAR

Cadastre-se grátis e transforme suas compras
do dia a dia e gastos do cartão de crédito em
viagens incríveis
Ξ Acesse voeazul.com.br/tudoazul/azul-magazine

Muitos benefícios antes, durante e depois do seu voo.
Em breve você estará voando de graça pelo Brasil e pelo mundo

Ξ Ou envie seu CPF via SMS para o número 26990

Conheça os planos, faça sua adesão
e garanta ainda mais vantagens para suas
próximas viagens

ENTRE PARA O CLUBE TUDOAZUL
Ξ Acesse o site voeazul.com.br/clube

GANHE PONTOS E
SEJA RECONHECIDO

Ξ Escolha seu plano

Confira as vantagens de cada categoria:
Quantidade de pontos qualificáveis
para upgrade de categoria

Categoria
inicial

5.000 pontos
qualificáveis

10.000 pontos
qualificáveis

20.000 pontos
qualificáveis

1 ponto

até 3 pontos

até 4 pontos

até 6 pontos

Ganho de pontos para cada R$ 1,00 voado

CONHEÇA
NOSSOS PLANOS
Pontos ganhos por mês

Prioridade no check-in, no embarque e
na entrega de bagarem

-

-

Cortesia do Espaço Azul em voos domésticos

-

1 cortesia/ano

2 cortesia/ano

*ilimitado

Ξ Sem restrição de
datas e assentos

Bagagem de até 23kg em voos nacionais

-

1 bagagem

2 bagagens

3 bagagens

Ξ Você pontua todos

Uma mala extra de 23kg em voos internacionais
(para os Estados Unidos e para a Europa)

-

-

-

Uma passage 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

-

OUTRAS FORMAS DE
ACUMULAR PONTOS

Clube TudoAzul

V A NTA G EN S

seus voos, inclusive
viagens a trabalho

Ξ Dois anos de
validade para você
usar seus pontos

-

* conforme disponibilidade

Comprar pontos

2.000 pontos

5.000 pontos

10.000 pontos

20.000 pontos

Maior validade
dos pontos

3 anos

3 anos

3 anos

Não expiram

Não expiram

Bônus nas transferências
do seu cartão de crédito

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
20% após 12 meses

5% após 6 meses
20% após 12 meses

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

Pontos para upgrade
de categoria

100 pontos
qualificáveis por mês

200 pontos
qualificáveis por mês

500 pontos
qualificáveis por mês

1.000 pontos
qualificáveis por mês

2.000 pontos
qualificáveis por mês

Upgrade de categoria

-

-

-

Safira

Diamante

Pontos de 12 meses

12.000 pontos

24.000 pontos

60.000 pontos

120.000 pontos

240.000 pontos

Quantidade de
Destino Favorito

1

1

1

2

2

Pontos Bônus acumulados
com Destino Favorito

50%

50%

50%

100%

100%

Promoções exclusivas

Ganho de pontos qualificáveis nas transferências de
parceiros (Proporção 15:1; no TudoAzul Itaucard 10:1)

-

1.000 pontos

Transferir pontos

Renovar pontos

Transfira e receba pontos
free entre contas

ANUAL

Pagamento

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

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

Ganhe pontos mesmo sem voar e transforme suas compras em pontos

B EN EFÍCIO S D OS PLAN OS
Ξ Acúmulo de

Ξ Acesso antecipado
e descontos
exclusivos em
promoções

transferir pontos
do cartão de crédito

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

Ξ Sem preocupação

Ξ Os melhores planos

pontos
mensalmente

RESGATES
Chegou a hora de usar!

114

Ξ Passagens a partir de 2.000 pontos ou 500 pontos + dinheiro

Ξ Compra de pacotes na Azul Viagens

Ξ Passagens internacionais com companhias parceiras

Ξ Hotéis, Aluguel de Carro e Ingressos de parques

Ξ Upgrade para Business, Economy Extra ou Espaço Azul

Ξ Shopping TudoAzul: milhares de produtos a partir de 1.000 pontos

AZUL

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

com a validade
dos pontos

Ξ Bônus extra ao

com upgrade
de categoria

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

AZUL
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ENTRETENIMENTO A BORDO

TV AO VI VO

Filmes, séries e programas para você ver nos voos da Azul
DESTAQUES DO MÊS DE FEVEREIRO

85

100

Você já conhece o AzulPlay? Nosso sistema de entretenimento de bordo
exclusivo para os voos com o Airbus A320neo. Aproveite a grande variedade de filmes,
séries, programas de TV e desenhos no seu próprio celular ou tablet.

DESTAQUES DO MÊS
COBERTURA CARNAVAL

100

VIAGEM A QUALQUER CUSTO

85

FÉRIAS EM FAMÍLIA

Baixe o app Azul Play no
seu dispositivo móvel
(celular ou tablet) antes da
decolagem, acessando as
lojas virtuais dos sistemas
iOS (App Store) ou Android
(Google Play).

LIBERTADORES

LISTA DE CANAIS
1 Canal do Cliente
7 Record
14 CNT
19 Record News
20 RBI
23 TV Brasil
25 NBR
37 SporTV3
38 SporTV2
39 SporTV
40 Gnews
41 GNT
42 Multishow
43 Universal
48 Ratimbum
57 Studio
58 Space
60 TNT
61 TNT Séries
70 TCM
84 TBS
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85 Comedy Central
91 TLC
95 ZOOMOO
96 Disney Xd
97 Disney
98 Gloob
100 Nickelodeon
101 Cartoon
110 CNN
115 Bandeirantes
160 Cultura
175 NHK
176 RAI
178 TV5 Monde
179 TV Espanha
180 Deutsche Welle
191 Woohoo
500 Globo SP
501 Globo RJ
502 Globo Eptv Campinas
503 Globo BH

VEJA COMO USAR O
AZULPLAY A BORDO

504 Globo Rbs TV POA
505 Globo Rpc TV Curitiba
506 Globo DF
507 Globo TV Bahia
508 Globo Belém
509 Globo Natal
510 Globo Recife
511 Globo Amazonas
512 Globo Cuiabá
513 Globo Bauru
514 Globo São José do Rio Preto
515 Globo Anhanguera
516 Globo Sorocaba
517 Globo Ribeirão Preto
518 Globo Verdes Mares
519 Globo Vanguarda Sjc
520 Globo Tribuna Santos
521 Globo Taubaté
522 Globo Itapetininga
523 Globo Sul de Minas
524 Globo Grande Minas

Depois de instalado,
coloque seu equipamento
no Modo Avião e ative o
Wi-Fi, selecionando a rede
WiFi Azul Play, conforme o
número do seu assento
Se você quer utilizar este
serviço de entretenimento
em notebooks, é necessário
adquirir o Microsoft®
Silverlight® browser plug-in
e a versão mais atual do
Internet Explorer. Habilite
o plug-in antes do voo por
meio do site:
voeazul.com.br/azulplay
Acesse o menu do aplicativo
e selecione o filme ou
série que deseja assistir.
São centenas de horas de
conteúdo em seu próprio
celular ou tablet. Agora
coloque seus fones de
ouvido, relaxe na poltrona
e bom divertimento!

AZUL
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APLICATIVO AZUL

A P LI C ATI V O D A A Z U L
RÁ D I O A Z U L V I A G ENS
Este é o canal de músicas da Azul Viagens, com uma
seleção pensada para que você tenha uma boa viagem.
A programação traz playlists exclusivas com foco no tema
“Viagem”, apresentada pela Superplayer.
O conteúdo é atualizado mensalmente. E aí, não vai ouvir?

Novo layout e novas funcionalidades. Confira as novidades:

ONDE ENCONTRAR?
A Rádio Azul Viagens
está disponível
no canal 1-1 da
programação dos
jatos Embraer

O Azul Sound by Superplayer é o canal de músicas da Azul desenvolvido
em parceria com o Superplayer, serviço brasileiro de streaming musical,
disponível na programação ao vivo das TVs individuais das aeronaves
Embraer. Todo mês, o canal traz uma programação exclusiva, com músicas e
playlists com grande variedade de gêneros. Confira o conteúdo deste mês:

PLAYLI ST DE FEVEREIRO: É CARNAVAL
Ξ Nada pra Fazer | Vou pro Sereno
Ξ Brisa | IZA

Ξ Menina Solta | Giulia Be

Ξ The Reason Why | JP Cooper, Stefflon Don, Banx & Ranx
Ξ O Brasil Tem Que Te Ver | Turma do Pagode, Kevinho
Ξ Chopp garotinho | Ferrugem

Ξ Tic Tac | Selva, Matheus & Kauan

Ξ Me Cura | Liu, Ana Muller, Clara Valverdade

O Superplayer é o player de streaming musical brasileiro responsável
por criar playlists baseadas em momentos e atividades do seu dia.
Combinando alto conhecimento musical e de tecnologia, o Superplayer
também desenvolve projetos específicos para artistas, bandas e parceiros
comerciais. Você pode acessar o Superplayer gratuitamente e também
fazer assinaturas para ouvir as músicas de forma ininterrupta*.
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* Cliente Azul tem dois meses
gratuitos no plano Super
Premium do Superplayer.
Com ele você tem acesso a
todo o conteúdo do serviço
de streaming por meio de seu
dispositivo móvel. Acesse o
site superplayer.fm/azul

*Função disponível de acordo com disponibilidade do voo.

Ξ Tão Linda | Atitude 67

O Azul Sound by superplayer está disponível no canal 1-2 dos jatos Embraer. Acesse e divirta-se!

Cliente TudoAzul

Cartão de embarque

Comprar Passagens

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

Ξ Só Ficou o Cheiro | Rael, Melim

O N D E ENCONTRAR?

Encontre sua reserva e faça o seu check-in

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

Antecipação de voo

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

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

Chat online

Status de voo

Ônibus Azul

Consulte o status do seu voo e os horários
de partida e chegada um dia antes.

Fale com a gente de qualquer lugar
e a qualquer hora do dia.

Informações sobre horários e pontos
de partidas.

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

M A PA D E R OTA

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. São mais de 45 lojas
no Brasil e no exterior, além de atendimento 24 horas. Oferecemos grande
variedade de roteiros e oferta exclusiva de pacotes para mais de 100 destinos
turísticos brasileiros e internacionais, cruzeiros marítimos e circuitos pelo
continente europeu. Oferecemos também mais de 140 mil hotéis em todo
o mundo. 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
Pacotes de viagens | Hotéis | Traslado | Aluguel de carro | Passeios |
Ingressos | Cruzeiros | Circuitos | Assistência Viagem | Chip Internacional

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

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 Barueri - Shopping Tamboré
Ξ Bragança - Garden Shopping
Ξ Campinas - Cambuí
Ξ Campinas - Shopping Campinas
Ξ Campinas - Shopping Iguatemi
Ξ Campinas - Shopping Parque Das Bandeiras
Ξ Campinas - Shopping Parque Dom Pedro
Ξ Guarulhos – Jardim Maia
Ξ Indaiatuba - Polo Shopping
Ξ São Paulo – Shopping Jardim Sul
Ξ Jundiaí - Maxi Shopping Jundiaí
Ξ Jundiaí - Shopping Paineiras
Ξ Santa Bárbara - Shopping Tivoli
Ξ São José Do Rio Preto - Shopping Rio Preto
Ξ São Paulo – Shopping Metrô Itaquera
Ξ São Paulo - Shopping Eldorado
Ξ São Paulo - Shopping Ibirapuera
Ξ São Paulo - Vila Madalena
Ξ São José dos Campos Shopping Vale Sul
Ξ Bauru - Centro
Ξ São Carlos - Centro
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Ξ Ribeirão Preto – Novo Shopping Ribeirão
Ξ Limeira – Pague Menos
Ξ Sorocaba - Esplanada Shopping
Ξ Piracicaba - Piracicaba Shopping
Ξ Presidente Prudente – Espaço SP
Minas Gerais
Ξ Belo Horizonte - Minas Shopping
Ξ Belo Horizonte - Shopping Boulevard
Ξ Belo Horizonte - Shopping Cidade
Ξ Belo Horizonte - Shopping Estação BH
Ξ Contagem - Itaú Power Shopping
Ξ Belo Horizonte – Belvedere One
Ξ Divinópolis - Centro
Ξ Uberlândia – Center Shopping Uberlândia

Ξ Goiânia - Shopping Buriti
Ξ Goiânia – Setor Marista
Pernambuco
Ξ Recife - Shopping Guararapes
Ξ Recife - Shopping Plaza
Ξ Recife - Shopping Recife
Ξ Recife - Shopping Riomar
Alagoas
Ξ Maceió – Parque Shopping Maceió
Bahia
Ξ Salvador - Shopping da Bahia

Espírito Santo

Ξ Vitória - Praia Shopping

Paraná
Ξ Curitiba - Shopping Curitiba
Ξ Londrina - Centro

Guiana Francesa
Ξ Caiena - Aeroporto Internacional

Goiás
Ξ Goiânia - Flamboyant Shopping Center

Estados Unidos
Ξ Orlando – Grand National

AZUL
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*Disponível nas aeronaves Airbus A330.

TRADUÇÕES

Filmes na TV, serviço
de bordo e cobertor.
Só faltava o sofá.
Melhor
aérea da
América
Latina

voeazul.com.br

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

Edificios históricos,
buena cocina, senderos
y bonitas cascadas en el
interior de Minas Gerais

140
Foto: Ariel Martini

O SkySofa é uma exclusividade da Azul. São quatro poltronas
que se transformam em um sofá superconfortável para sua família.
Disponível nos voos para Estados Unidos e Europa.*
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Historical buildings, good
gastronomy, trails and
beautiful waterfalls in the
countryside of Minas Gerais
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Los grandes hoteles, los
casinos y la vida nocturna
de Las Vegas

José Luiz Gandini,
presidente de Kia Motors
do Brasil

The huge hotels, the
casinos and the frantic
nightlife of Las Vegas

José Luiz Gandini,
president of Kia Motors
do Brasil

LAS VEGAS

LO QUE PASA EN
LAS VEGAS...

The Shop at
Crystals, con
el hotel Aria
de fondo;
abajo, la placa
inaugurada
en 1959

...te contamos aquí. En la capital
mundial de la diversión,
hay diversión para todos los gustos,
de hoteles y casinos fabulosos
a famosos restaurantes y bodas exprés.
¡Elige tus paseos y haz tus apuestas!
por Junior Ferraro | fotos Gui Gomes

Sección de Las Vegas Boulevard,
conocido como The Strip

U

na sucesión feérica de luces, hoteles colosales, paneles de colores
y gente cruzando las avenidas
en pasarelas de cristal. Sí, estás en Las Vegas, la capital mundial del entretenimiento.
Ubicada en el desierto de Mojave, la ciudad
norteamericana tiene una variedad increíble
de atracciones. El menú de diversión abarca
desde casinos laberínticos hasta restaurantes
famosos, que incluyen espectáculos musicales, vuelos en helicóptero, discotecas frenéticas, clases de tiro deportivo e incluso bodas.
Las Vegas atrae a unos 42 millones de visitantes cada año, más de 100.000 son brasileños. Además de varias opciones de ocio, la
ciudad, que recibe vuelos de United Airlines
en codeshare con Azul, tiene una impresionante oferta de casi 150.000 habitaciones de
hotel, un aeropuerto cerca de la región turística y clima seco, casi no llueve por allá. Para
completar, se puede conocer las montañas
que lo rodean o visitar una parte del Grand
Canyon, que se encuentra a dos horas de allí.
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Entonces, haz sus apuestas y recuerde lo que
pasa en Las Vegas... se queda en Las Vegas.
SIÉNTASE A GUSTO
Las Vegas nació oficialmente el 15 de mayo
de 1905 con la llegada del ferrocarril que
unía Los Ángeles a Salt Lake City. Desde
el principio, mostró una inclinación por la
transgresión y la indulgencia. En plena época de la Ley Seca, había allí clubes clandestinos, donde no había límite para el alcohol y
el juego, que también era ilegal. Con el fin de
la prohibición de la bebida y la legalización
del juego, a principios de la década de 1930,
comenzaron a proliferar los casinos en Fremont Street y, diez años después, en la Strip,
como se conoce la sección Sur de 6,8 km de
Las Vegas Boulevard, una avenida que concentra la mayoría de los resorts de la ciudad.
Que son colosales. Solo el MGM Grand Las
Vegas tiene 6.852 habitaciones, es el hotel
más grande en capacidad en los Estados
Unidos. Además de los grandes casinos, los

resorts tienen tiendas, restaurantes, teatros
e incluso capillas para bodas. Con diseños
llamativos y temas exóticos, se convirtieron
en una atracción en la Strip. Como el Luxor,
un hotel con más de 3.000 habitaciones que
reproduce una pirámide egipcia. En la parte
delantera hay una asombrosa réplica de la
Esfinge de Guiza de 30,8 m de altura, diez
más que la original en Egipto. Siguiendo por
la Strip está New York New York con una
pequeña réplica de la Estatua de la Libertad
y una montaña rusa; el Caesar Palace, emulando la Antigua Roma; París, con su propia
Torre Eiffel de 165 m de altura; y el Venetian,
que reproduce los canales de Venecia, con
góndolas y puentes sobre las aguas. También
vale la pena visitar las Fuentes del Bellagio,
un espectáculo de música gratuito en el lago
artificial del hotel con 1.200 chorros de agua.
¡LUCES, MÚSICA, ACCIÓN!
No solo de casinos y hoteles vive Las Vegas.
La ciudad cuenta con diversas atracciones

para los diversos gustos. Como la calle de
Fremont Street, en Downtown. La sección,
que reúne a los casinos más antiguos como
el Golden Nugget y el Four Queens, está
cubierto por un panel cóncavo de 457 m de
largo, 12,5 millones de lámparas LED y 220
altavoces, que muestra imágenes en color y
oníricas todo el tiempo. Entre las 6 p.m. y la
1 a.m., tiene lugar el Viva Vision, un espectáculo con luces y música de bandas como
Imagine Dragons y The Killers. Los más valientes pueden admirarlo todo desde arriba
en las tirolesas que cruzan la calle. También
hay escenarios con shows de artistas locales.
Hablando de iluminación, la leyenda cuenta
que la Strip es uno de los lugares más brillantes de la Tierra cuando se ve desde el espacio.
No hay que ir tan lejos para notarlo. Puede
realizar un vuelo nocturno en helicóptero
sobre la ciudad. El paseo comienza en el Sur
de Las Vegas Boulevard, vuela a través de la
Strip hacia la Torre Stratosphere al Norte, y
regresa por el otro lado de la avenida.
AZUL

127

LAS VEGAS

La vida nocturna en Las Vegas es intensa
con discotecas frenéticas. Hay más de una
decena de clubes lujosos y caros en los hoteles de la Strip, lo que garantiza la diversión
todos los días de la semana, con atracciones importantes como Major Lazer, Diplo
y Calvin Harris. Entre las opciones están
Hakkasan, en el MGM Grand; Marquee, en
el Cosmopolitan; XS, en el Encore; y Omnia, en el Caesar’s Palace. Antes de ir a la
pista de baile, hay que revisar el dress code
del club – nada de chancletas, shorts y gorras. Las colas suelen llevar mucho tiempo,
pero puede realizar un tour nocturno, que
incluye un paseo por la Strip e ingreso VIP
en las discotecas.
EN LA CARRETERA
Una buena opción durante el día en Las Vegas es ir por carretera para conocer la naturaleza que lo rodea. A 65 km de la ciudad, en
la región de Spring Mountains, se encuentra
el Monte Charleston de 3.632 m de altura.
Es uno de los destinos más preciados de los
residentes de Las Vegas, especialmente entre

diciembre y marzo cuando nieva. En cualquier época del año, sin embargo, la vista
es hermosa. El parque está a menos de una
hora en coche de la Strip y tiene una gran
estructura de ocio, con más de 200 lugares de
campamento, 150 áreas de picnic, senderos
para caminatas, una estación de esquí y un
lodge que sirve comidas desde el desayuno.
También vale la pena tomarse un día para ir
a Arizona a visitar el Grand Canyon.
PARA TODOS LOS BOLSILLOS
También puedes aprovechar y hacer algunas compras. Además de las diversas
tiendas en la Strip, algunos resorts tienen shopping centers que son verdaderas
atracciones. El Caesar’s Palace alberga
The Forum Shops, un complejo con más
de 150 tiendas repartidas por las calles
del antiguo Imperio Romano. El lugar
es cerrado y está bajo un cielo artificial
que cambia de luz. El techo del The Grand
Canal Shoppes, en el Venetian, también
tiene este efecto, amplificado con los canales con góndolas. The Shops at Crystals,

al lado del hotel Aria, es el centro de compras más lujoso de Las Vegas, con marcas como Versace, Saint Laurent, Prada
y Dior. Hay opciones de compra mucho
más asequibles en Premium Outlets North
y South, con alrededor de 150 marcas en
cada uno. Otro paseo muy popular entre
los brasileños son las clases de tiro deportivo en Machine Guns Vegas. No te preocupes: la sesión es súper segura y supervisada por un exmilitar.
BODA EXPRÉS
¿En Las Vegas uno se puede casar? ¡Por supuesto! Hay alrededor de 50 capillas en la
ciudad, incluidas las de los resorts y otras
independientes, donde hay bodas válidas
en los Estados Unidos y Canadá. Algunos
son famosos, como Graceland, pionera en la
realización de ceremonias animadas por un
imitador de Elvis Presley, y A Little White
Chapel, donde hay un drive-thru 24 horas
para bodas exprés. “Es muy sencillo casarse
en Las Vegas”, explica el empresario Brandon Reed, que en 28 años en la profesión ha

Eagle Point, en West
Grand Canyon; a la izq.,
Monte Charleston
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realizado más de 1 millón de bodas. “Para
obtener la licencia, se necesita un documento con foto, completar un formulario en
línea, pagar una tarifa y casarse el mismo
día”. Este mes, Brandon abrirá su propia capilla, Bliss Wedding Chapel, con capacidad
para 60 invitados, servicios de fotógrafo,
florista, música y traslados en limusina.
APUESTE EN LA GASTRONOMÍA
Hay cientos de excelentes lugares para
comer en Las Vegas, desde restaurantes
de comida rápida y pizzerías hasta restaurantes de lujo y alta cocina. La ciudad
tiene casas con la firma de chefs famosos,
como Joël Robuchon, Guy Savoy, José
Andrés y Gordon Ramsay. Una buena alternativa para conocer algunas casas sin
gastar una fortuna son los foodie tours de
la empresa Lip Smaking. Durante aproximadamente tres horas, un grupo recorre
cuatro restaurantes en la Strip, como Bardot Brasserie y Estiatorio Milos, y prueba
alrededor de tres ítems en cada uno. Todo
acompañado de una guía amigable que
le proporciona detalles sobre las casas y
curiosidades de Las Vegas. Si sobra espacio, pruebe uno de los dulces inolvidables
de Aria Patisserie que valen cada caloría,
como la tarta de vainilla con crema de
pistacho, cubierta con un mousse de chocolate ruby y frambuesa.
Hay buenas opciones más asequibles, como
el Brio Tuscan Grille, en el centro comercial
Town Square. Entre las recetas que se sirven
en la simpática casa italiana se encuentra
la entrada con camarones sobre berenjena,
sazonados con salsa cremosa picante, y aún
puedes hacer compras en las tiendas de los
alrededores. Si estás buscando una experiencia más intrigante, apueste por Blackout
Dining in the Dark, donde los comensales
cenan en la oscuridad absoluta. Solo los camareros ven, gracias a unas gafas especiales.
El menú se revela solo al salir.
Y como en Las Vegas la noche siempre es una
promesa, vale la pena disfrutar de una prefiesta en uno de los lugares más encantadores
de la ciudad, el Vanderpump Cocktail Garden. El lounge tiene una decoración a la vez
botánica y lúdica, con árboles de 4 metros
de altura adornados con lámparas, muchos

Luminosos de
Downtown

candelabros y un toque de jardín inglés. Por
cierto, este es el nombre de una de las mejores
bebidas de la casa, The English Garden, que
está compuesto por ginebra, flor de saúco,
pepino, limón, albahaca, lavanda y bitter de
apio nabo. Una combinación exótica, con un
resultado divertido y ligeramente mágico.
Como Las Vegas en sí.
VISTAS MAGNIFICAS
Vale la pena hacer una excursión de un día
para ver el Grand Canyon, el espectacular
parque nacional norteamericano, con 446
km de desfiladeros alrededor del Río Colorado, en el estado de Arizona. El West Ring
(lado oeste) es la ruta más cercana de Las
Vegas, a poco más de 2 horas de la ciudad.
La carretera tiene un paisaje encantador y
además pasa por el Bosque de Joshua Tree,
con alrededor de 180 km2 del famoso cactus. La ruta del Grand Canyon West se encuentra en la Reserva Indígena Hualapai e
incluye visitas a lugares famosos como Eagle

Point, donde las montañas parecen un águila
de alas abiertas, y Skywalk, una plataforma
de vidrio que avanza sobre el desfiladero. Tómese un buen tiempo para explorar Guano
Point, que ofrece vistas de 360 grados de los
acantilados. También hay tours en helicóptero que salen de Las Vegas y vuelan sobre
el área y descienden al fondo de los cañones.
Por tierra o por aire, el lugar es imperdible.

293,60
R$
R$ 2.936,00
10 cuotas de

R$
R$
or
o

sin intereses

LAS VEGAS
4 noches en
el Luxor Hotel
and Casino,
con entrada
para Cirque Du
Soleil - MYSTÈRE
Salida el
6/4/2020
(de Guarulhos)

al contado

azulviagens.com.br / 4003 1181
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TESORO MINERO
El Circuito de los Diamantes, en el
Norte de Minas Gerais, cuenta con
una naturaleza exuberante, turismo de
aventura, preservación del patrimonio
histórico y mucha buena comida
por Flávia G Pinho | fotos Ariel Martini

Corrientes de agua que forman
la Cachoeira Sempre Viva, en Parque
Estadual do Rio Preto

L

a ruta lleva mucho tiempo, pero
es muy bonita. De Belo Horizonte a Diamantina, corazón
del llamado Circuito de los Diamantes,
son casi 5 horas de automóvil, a través
de paisajes que van cambiando a medida que el camino se vuelve más angosto
y accidentado. La vegetación densa de
la Mata Atlántica, visible a orillas de la
carretera BR-040, cerca de la capital, da
paso gradualmente a los árboles retorcidos del Cerrado. Pero apenas a partir de
la pequeña Gouveia, en la BR-259, uno
entra oficialmente al Valle de Jequitinhonha, con sus grandes paredes de piedra
que parecen tallados a mano, dentro de
una inmensidad de valles y llanuras.
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La llegada ya es una buena pista: allí
hay mucho que ver. No es que el patrimonio histórico de Diamantina sea algo
pequeño: la ciudad, que ha sido nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1999, se destacó por ser
el escenario de algunos de los episodios
más importantes de la historia de Brasil.
En sus calles de piedras nació y creció el
presidente Juscelino Kubitschek (19021976), y fue allá también donde tuvo
lugar uno de los mayores escándalos del
Brasil en la época de la Colonia: el romance entre el explorador de diamantes
João Fernandes y la esclava Chica da Silva. Pero vale la pena tomarse unos días
para conocer los escenarios del entorno.

Comenzando con el Parque Estadual do
Rio Preto, cuyo portón se encuentra en el
municipio de São Gonçalo do Rio Preto,
a una hora y media de Diamantina – un
gran atractivo para los amantes de la naturaleza y la aventura.
No hace falta decir que el Río Preto,
cuyas aguas son color de Coca-Cola, es
la estrella del lugar. Su naciente se encuentra dentro de la reserva de 12.184
hectáreas y, en su curso, forma cascadas
caudalosas y piscinas tranquilas incluso para niños. Se destacan la Cachoeira
do Crioulo, una imponente caída de 30
metros que es un símbolo del lugar, y la
Cachoeira Sempre Viva, una de las más
populares. La formación montañosa, con

las mismas características que la Chapada Diamantina, muestra picos que alcanzan los 1826 metros de altitud, hay senderos cortos y otros más largos, para tres
días de camina, en los que la compañía
de un guía local es obligatoria. Al final
del día, aquellos que no quieren enfrentar la carretera pueden pasar la noche
en el área de camping, con vestuarios
impecables, o en uno de los alojamientos bien sencillos, con baños privados.
En la ciudad, afuera del área del parque
la Pousada Canto das Águas ofrece más
comodidad. La misión de del siglo 19, que
perteneció a la nieta de Chica da Silva,
cuenta con 11 suites repletas de antigüedades – la propietaria Dôra Rocha solo
recibe huéspedes con reserva.
Mucho más cerca, a apenas 16 km del
Centro Histórico de Diamantina, el
Parque Estadual do Biribiri también cautiva con paisajes naturales, entre ellos la
Cachoeira da Sentinela, que revela una
linda vista del entorno. Pero no es solo
esto. En el centro de la reserva, se esconde
una antigua villa operaria, construida a
fines del siglo 19 alrededor de la primera tejeduría de América Latina. Después
Aerial view of Praia Vermelha
de su desactivación, en 1972, la villa empezó a perder residentes hasta que no sobro nadie. Pero las casas coloniales son
alquiladas por vacacionistas – todavía
hay dos restaurantes, un alojamiento y
la iglesia de Sagrado Coração de Jesus,
de 1876.
Otro viaje de ida y vuelta que vale la
pena incluir en el itinerario es la vecina
Serro, a 90 km de distancia, una ciudad
famosa por los quesos con el título de
primer Patrimonio Inmaterial registrado en Brasil. El Centro Histórico, incluso
más antiguo que Diamantina, merece un
paseo tranquilo por los alrededores de la
gradería que lleva a la Igreja Santa Rita,
del siglo 18. En los primeros peldaños, se
encuentra la tienda del Queijo do Cedro,
donde se puede programar una visita a
la hacienda de la familia Campos, a 40
minutos del centro y que se encuentra en
la quinta generación de productores de
queso. Juninho Campos, 73, y la hija Grizielle, 30, administran la quesería con es

Una de las calles
históricas de Diamantina

Praia do Ouvidor
with fishing ranches
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Flores artesanales en el
Centro Histórico; a la izq.,
Catedral Santo Antônio da
Sé, en Diamantina

mero y permiten que los turistas puedan
presenciar el ordeñe y la producción. El
auge del paseo es la degustación organizada por Sra. Wilma, esposa de Juninho
– un verdadero banquete que, además de
los quesos de la casa, incluye lo que hay
de mejor en las pulperías de la región.
Entre un paseo y otro, disfrute de Diamantina. Empiece dejando en la maleta
los zapatos que no sean cómodos – subir
y bajar por las cuestas de piedras requiere aliento, calzados confortables y oídos
atentos para los cuentos que no siempre se
encuentran en las guías turísticas oficiales. Cruzar la calle a través del Passadiço
da Glória, que conecta por arriba los
casarones que abrigaban las estudiantes,
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es más divertido cuando se sabe que la se
construyó para que las monjas y las alumnas pudiesen circular a salvo de la curiosidad masculina. Lo mismo vale para la
Igreja de Nossa Senhora do Carmo, construida en el siglo 18 por el explorador
João Fernandes – por un capricho de Chica da Silva, la torre del campanario fue
construida al fondo de la iglesia. También
tienes que conocer la Igreja de São Francisco de Assis, una construcción de 1762
que impresiona por su gran frontón de
madera en la puerta principal y su retablo
revestido a oro. Otro paseo imperdible es
la Catedral de Santo Antônio da Sé, marco del Centro Histórico. Construida entre
1930 y 1940, forma parte del acervo paisa-

jístico de la ciudad, declarada patrimonio en 1938 por Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Entre las tiendas de artesanía del Centro
Histórico, donde muñecas de cerámica
típicas del Vale do Jequitinhonha adornan las ventanas, conviene detenerse en
la Joalheria Pádua. Inaugurada en 1888,
es la más antigua en funcionamiento en
Brasil, y hoy todavía se encuentra en poder de la quinta generación de la misma
familia. Conozca el salón del fondo. Dependiendo de la hora, se puede observar
al Sr. Antônio de Pádua Oliveira Neto, 82
años, trabajando en su mesa de orfebre.
Cuando estés con hambre, el restaurante
de Pousada do Garimpo permite conoc-

er lo trivial de Minas Gerais con varios
tipos de sazones diferentes. Excocinero
de áreas de explotación de oro, el chef
Luiz do Rosário Vieira Lobo, o sencillamente Chef Vandeka, es un personaje en
Diamantina e inclusive cocinó en el Itamaraty durante el gobierno de Fernando
Henrique Cardoso. Su comida principal
es el bambá do garimpo, a base de frejol y
costilla ahumada frita en manteca como
debe ser. Antes del almuerzo, vale la pena
probar las delicias del Mercado Central,
también conocido como Mercado Velho.
Los sábados, la feria de productores de
la región divide espacio con la Tienda da
Mércia, que vende empanadas de queso,
carne, pollo o banana a R$ 1,50 la unidad, o de la Sra. Geralda, donde el gran
atractivo es el chicharrón de cerdo crocante que se sirve en un vaso.
Un aviso importante: aunque la feria del
Mercado Velho solo funciona los sábados, no se equivoque al reservar apenas
un fin de semana para Diamantina. A
pesar de la vocación turística de la ciudad, las tiendas (incluidas las tiendas de
artesanías y de souvenirs para turistas)
cierran las puertas los sábados por la tarde y solo vuelven a abrir los lunes por la
mañana. Los días domingo, los lugareños
solo desean descansar.

112,10
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10 cuotas de
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Queijo do Cedro; arriba,
Cachoeira Sempre Viva, en
Parque Estadual do Rio Preto

sin intereses

DIAMANTINA
3 noches en
Pousada Pouso
da Chica,
con desayuno.
Salida el
24/5/2020
(de Viracopos)

al contado
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tors Corporation en Corea. La línea de
producción que ellos tenían allá era antigua y la capacidad de producción pequeña.
Decidieron no producir más el automóvil
Besta y pusieron en su lugar automóviles de
pasajeros. Para nosotros, aquí en Brasil, fue
un duro golpe. Teníamos una red completa
de distribuidores configurada para atender
a otro tipo de cliente. Cuando Kia mejoró
sus productos, tuvimos que rediseñar toda
nuestra red de distribuidores. Poco a poco
nos fuimos adaptando y volvimos a crecer.
En 2011 vendimos 80.000 autos en Brasil.
Hoy somos el mayor distribuidor externalizado de Kia en el mundo.

Durante más de 20 años en la
presidencia de Kia Motors
do Brasil, José Luiz Gandini apuesta
en tecnología y nuevos modelos para
superar los retos del mercado de
automóviles importados en el País
por Giovanna Forcioni | foto Anna Carolina Negri

J

osé Luiz Gandini es uno de esos empresarios que tienen un espíritu emprendedor en el ADN. Todavía era
un niño cuando vio a su padre administrar una estación de servicio y comenzar
a trabajar con la venta de autos y camiones, en Itu, en el interior del Estado de
São Paulo. Siguió de cerca el crecimiento
de los negocios de la familia y le gustó.
En 1992, junto con su padre, se aventuró
y trajo a Brasil una marca de automóviles coreana que casi nadie conocía aquí en
Brasil. Sabían que era una gran apuesta.
En ese tiempo, los modelos asiáticos no
eran bien vistos por los brasileños y la calidad de los autos, como él lo dijo, todavía
tenía mucho que mejorar. Pero no pasó
mucho tiempo para que Kia Motors comenzara a gustarle a los conductores. Besta, la furgoneta que inauguró los negocios
por aquí, fue un éxito de ventas y permitió
que la marca construyera una trayectoria
de más de 25 años de actividad en el país.
Mientras tanto, José Luiz agregó varias
páginas al currículo: además de estar en
la línea de frente de Kia Motors de Brasil, asumió la presidencia de Kia Motors
Uruguay y de la Asociación Brasileña de
Empresas Importadoras y Fabricantes de
Vehículos Automotores (Abeifa).
Entre altibajos, Kia Motors de Brasil vio su
negocio ascender a una categoría “premium”
y competir con algunas de las marcas más
caras y reconocidas del mercado. El auge
llegó en 2011, cuando alcanzó su récord de
ventas, con más de 80.000 autos comercializados. Pero con la economía inestable, los
últimos tiempos no han sido tan alentado134
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José Luiz Gandini,
presidente de Kia
Motors do Brasil

res. El año pasado, por ejemplo, el número
cayó a poco más de 9.000 autos vendidos.
Uno de los desafíos ahora es rediseñar la
cartera para ganar más impulso en el mercado. “Acabamos de traer el Kia Rio. Este
año también vamos a traer el Kia Niro,
nuestro híbrido, y otros dos lanzamientos”,
dijo. Según él, tal vez este sea el primer paso
para que Kia acelere nuevamente.
A continuación, José Luiz habla sobre su
trayectoria con Kia, los retos enfrentados
hasta ahora y las novedades que la marca
está preparando para los brasileños.
Kia ingresó a Brasil enfocándose en furgonetas y camiones pequeños, un perfil
muy diferente al que tiene hoy. ¿Cómo
fue ese comienzo?
Comenzamos el negocio en Brasil en 1992,

cuando firmamos el contrato con los coreanos para distribuir la marca Kia por
aquí. Comenzamos a trabajar con los cuatro productos que teníamos en ese tiempo:
Besta, Ceres, K3500 y, después de un tiempo, Sephia, que era un automóvil compacto de cuatro puertas. Los autos carecían de
calidad, tengo que ser honesto al respecto.
Pero incluso con estos problemas, estos
modelos fueron un gran éxito de ventas.
Fue suficiente para que Besta se convirtiera en sinónimo de furgoneta. Ella era
perfecta para el uso familiar, transporte
público y transporte ejecutivo.
¿Cuándo usted se dio cuenta que la empresa necesitaba diversificar su cartera?
No fuimos nosoros, que pensamos en esto.
Fue una decisión empresarial de Kia Mo-

En entrevistas anteriores, usted dijo que
cuando trajo la marca Kia a Brasil, uno
de los retos era superar la inseguridad
del brasileño con relación a la calidad
del automóvil coreano. ¿Este reto aún
sigue o ha cambiado?
Hoy, el desafío de los importado con relación a los nacionales son los subsidios que
la industria brasileña tiene del gobierno
federal y que los importados no tienen.
Con este mercado altamente competitivo,
es absurdo tener este tipo de situación.
Como presidente de Abeifa (Asociación
Brasileña de Empresas Importadoras y
Fabricantes de Vehículos Automotores),
he estado tratando de cambiar este escenario durante años. Siempre que tengo la
oportunidad, pongo el tema en la agenda.
¿Cómo definiría el perfil del público de
Kia en Brasil?
No sé si podemos considerar a Kia una
marca premium, pero falta poco. Hoy tenemos productos que compiten con BMW,
Land Rover y otros automóviles que son
de primera línea. Es una marca coreana,
no tiene el mismo estatus que un automóvil europeo, pero tiene un público de alto
poder adquisitivo, de clase B y superior.
Tenemos productos para familias, para
jóvenes... Stinger, nuestro auto deportivo,
por ejemplo, es un espectáculo. Tiene todo
lo que su competidor tiene, cuesta menos,
simplemente no tiene la marca europea en
el capó. Es cuestión de tiempo antes de que
alcancemos este nivel.

443 mil

automóviles han sido
vendidos por Kia, desde
que la marca llegó al País

más de

80

concesionarios y puntos
de venta están presentes em 24
estados de Brasil

4.200

personas trabajan
para la compañía hoy
en Brasil

¿Qué tiene en cuenta el brasileño como
un diferencial al comprar un automóvil
importado?
Al brasileño le gusta más el diseño, la comodidad, la practicidad de uso. He visto a
clientes que entran a la tienda para comprar
un sedán, ven un SUV y cambian de opinión.
Esto no existe en el resto del mundo: sin una
persona quiere un SUV, se compra un SUV.
Y nosotros, afortunadamente, tenemos un
producto que a los brasileños les gusta.
Usted comentó sobre la importancia que
la inversión en diseño tuvo para consolidarla a Kia en Brasil. ¿Usted cree que
esto sigue siendo una apuesta fuerte?
Sí, pero no es solo el diseño. Hay que invertir
en tecnología, calidad, respeto por el consumidor, posventa... Todo esto es muy importante. Son varias cosas que se deben ofrecer
para fidelizar al consumidor. Ahora hemos
lanzado el nuevo Cerato y vemos a las personas que tenían el modelo antiguo viniendo
a comprar el nuevo. Esto significa que están
contentos con la marca, de lo contrario, lo
cambiarían por otro automóvil.
Recientemente, Kia aquí en Brasil anunció que aumentará la apuesta en autos

híbridos y eléctricos. ¿Cómo crees que
será la receptividad de esos automóviles?
Los autos híbridos y eléctricos ya son una
realidad. Están creciendo lentamente,
pero están creciendo. Aún faltan estaciones de servicios rápidas para que puedan
circular más sin necesitar de recarga, y debido a estos problemas operativos, puede
que aún no sea el momento para el automóvil eléctrico en Brasil. Pero los híbridos
ya son una realidad más cercana porque
se “autocargan”, puesto que el motor de
gasolina ayuda a cargar el motor eléctrico. Si todo va bien, en abril vamos a lanzar el nuestro.
En los últimos años, a menudo se ha dicho en los medios que Kia tendría una
fábrica en Brasil, pero nunca ha salido
del papel. ¿Aún está en los planes?
Es mi sueño eterno. Si Dios lo permite, algún
día vamos a tener una planta en el país.
¿Crees que es factible traer una fábrica
aquí?
Hoy no. Brasil tiene una gran capacidad
ociosa de fábricas. Estamos estudiando
una asociación con dos marcas que tienen este problema. La idea es fabricar
nuestros productos en la fábrica de ellos.
¿Qué cambiaría con una fábrica de Kia
en Brasil?
Con la fábrica, se tiene más volumen,
más estabilidad y no se está tan sujeto
a las fluctuaciones cambiarias. Además,
empieza a ser visto como un fabricante
de automóviles y no solo como un importador. Esto facilita enormemente la conversación con los gobernantes.
El mes pasado ustedes anunciaron la
llegada de Kia Rio, un hatchback. ¿Qué
más el consumidor brasileño puede esperar de Kia en 2020?
Este año también vamos a traer el Kia
Niro, nuestro híbrido, y otros dos lanzamientos. Todavía no podemos hablar mucho al respecto, porque aún no han sido
aprobados para su comercialización en
Brasil. Solo sabremos después de que sean
aprobados en las pruebas.
AZUL
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The light panel that
covers Fremont Street

A

magical succession of lights,
gigantic hotels, colorful panels,
and people crossing the avenues
on glass walkways. Yes, you are in Las
Vegas, the entertainment capital of the
world. Located in the Mojave Desert, this
American city has an incredible array of
attractions. The entertainment menu ranges from labyrinthine casinos to five-star
restaurants, including shows, helicopter
flights, wild nightclubs, shooting sports
classes, and even weddings.
Las Vegas attracts around 42 million visitors each year, over 100,000 of whom are
Brazilians. In addition to the numerous
leisure options, the city, which receives
United Airlines codeshare flights with
Azul, has an impressive number of nearly
150,000 hotel rooms, an airport near the
tourist region, and dry weather – it hardly ever rains there. You can even visit the
surrounding mountains or a part of the
Grand Canyon, two hours away.
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WHAT HAPPENS IN
LAS VEGAS...
... is told here. In the entertainment
capital of the world, there’s
entertainment for all tastes, from
fabulous hotels and casinos to five-star
restaurants and quickie weddings.
Choose your atractions andmplace
your bets!
by Junior Ferraro | photos Gui Gomes

So, place your bets, and remember that
what happens in Vegas, stays in Vegas.
COME ON IN, MAKE YOURSELF AT HOME
Las Vegas was officially born on May 15,
1905, with the arrival of the Los Angeles-Salt Lake City railway. From the beginning, it showed a knack for transgression
and indulgence. That was in the middle of
Prohibition, so there were illegal clubs where alcohol and gambling, also illegal, ran
wild. With the repeal of Prohibition and
the legalization of gambling in the early
1930s, casinos began to thrive on Fremont

The Graceland chapel
Id est rehenda ectament
vendi vent ut ea asperro ea

Street and, ten years later, on the Strip – as
the 6.8 km south stretch of Las Vegas Boulevard, the avenue where most of the city’s
resorts are concentrated, is known.
And they are colossal. MGM Grand Las
Vegas alone has 6,852 rooms, the largest
hotel in capacity in the United States. In
addition to the huge casinos, the resorts
include shops, restaurants, theaters, and
even wedding chapels. With bold designs
and exotic themes, they have become an
attraction on the Strip. Such as the Luxor, a 3,000-room hotel in the shape of
an Egyptian pyramid. In front stands an
astonishing 30.8-meter high replica of the
Sphinx of Giza, ten meters higher than the
original pyramid in Egypt. If you continue
down the Strip, you’ll find New York New
York, with a small replica of the Statue of
Liberty and a roller coaster; Caesar’s Palace, emulating ancient Rome; Paris, with
its own 165-meter high Eiffel Tower; and
the Venetian, which reproduces the canals

of Venice, with gondolas and bridges over
the water. You should also check out the Bellagio Fountains, a free music show on the
hotel’s artificial lake with 1,200 water jets.
LIGHTS, MUSIC, ACTION!
But Vegas is more than casinos and hotels.
The city has any number of attractions for
all tastes. Like the boardwalk on Fremont
Street, Downtown. This stretch, where the oldest casinos such as Golden Nugget and Four
Queens can be found, is covered by a 457-meter long concave panel, 12.5 million LED
lamps, and 220 speakers, displaying colorful,
dreamlike images nonstop. Between 6 p.m.
and 1 a.m., Viva Vision takes place, a show
of lights and music from bands like Imagine
Dragons and The Killers. The braver among
us can admire it all from above, on the zip
lines that crisscross the boardwalk. There are
also stages with shows by local artists.
Speaking of lighting, legend has it that the
Strip is one of the brightest spots on Earth

when viewed from space. You don’t have to go
far to realize that. You can take a night helicopter flight over the city. The tour begins
from the south of Las Vegas Boulevard, flies
across the Strip to the Stratosphere Tower to
the north, and back across the boulevard.
The nightlife in Vegas is intense with wild nightclubs. There are more than a dozen luxurious – and expensive – clubs in the hotels on
the Strip, guaranteeing fun every day of the
week, with big names such as Major Lazer,
Diplo, and Calvin Harris. Options include
Hakkasan at the MGM Grand; Marquee
at the Cosmopolitan; XS at the Encore; and
Omnia at Caesar’s Palace. Before burning
up the dance floor, check out the club’s dress
code – no flipflops, shorts or caps. Queues
are often long, but you can take a night tour
that includes a walk on the Strip and VIP
entry to the clubs.
ON THE ROAD
A good daytime tip in Las Vegas is to hit the

road to get familiar with the surrounding
nature. 65 km from the city, in the Spring
Mountains region, is 3,632-meter high Mount Charleston. It is one of the most beloved
destinations for Vegas residents, especially between December and March when it
snows. However, it is beautiful at any time
of the year. The park is less than an hour’s
drive from the Strip and has a great leisure structure, with over 200 campgrounds,
150 picnic areas, hiking trails, a ski resort,
and a lodge that serves meals starting with
breakfast. You should also take a day to go
to Arizona to visit the Grand Canyon (see
text on next page).
FOR ALL BUDGETS
Take the time to do some shopping. Besides the many shops on the Strip, some resorts have shopping malls that are themselves attractions. Caesar’s Palace houses
The Forum Shops, a complex of more than
150 shops spread across the streets of the
AZUL
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ancient Roman Empire. The place is indoors, under an artificial sky that changes lights. The ceiling of The Grand Canal Shoppes at the Venetian also has this
effect, amplified by the canals and their
gondolas. The Shops at Crystals, next to
the Aria Hotel, is the most luxurious shopping center in Vegas, with brands like
Versace, Saint Laurent, Prada, and Dior.
There are much more affordable shopping
options at Premium Outlets North and
South, with around 150 brands each. Another popular attraction for Brazilians is
shooting classes at Machine Guns Vegas.
Relax: the classes are super safe and supervised by a former military instructor.
QUICKIE WEDDING
Can you get married in Las Vegas? Of course you can! There are around 50 chapels in
the city, including those in the resorts and
other independent ones, where weddings valid in the US and Canada are held. Some are
famous, such as Graceland, a pioneer in per-

forming ceremonies with entertainment by
an Elvis Presley impersonator, and A Little
White Chapel, with a 24-hour drive-thru
for quickie weddings. “It’s very simple to
get married in Las Vegas,” explains businessman Brandon Reed, who has held over
one million weddings in his 28-year career.
“To get your license, you need to present a
photo ID, fill out an online form, pay a fee,
and then you can get married on that same
day.” This month, Brandon is due to open
his own chapel, the Bliss Wedding Chapel,
with room for 60 guests, photographer, florist, music, and limousine transfers.
BET ON GASTRONOMY
There are hundreds of great places to eat
in Las Vegas, from fast-food restaurants
and pizza places to upscale restaurants
and haute cuisine. The city has restaurants with signature dishes by chefs such
as Joël Robuchon, Guy Savoy, Jose Andres,
and Gordon Ramsay. A good alternative
to try out certain restaurants without

spending a fortune are foodie tours by the
company Lip Smacking. For about three
hours, a group goes to four restaurants
on the Strip, such as Bardot Brasserie
and Estiatorio Milos, and samples about
three items at each. All accompanied by a
friendly guide who tells you details about
Vegas homes and curiosities. If you’re not
too full, try one of the unforgettable Aria
Patisserie pastries, worth every calorie –
like the pistachio cream-filled vanilla tart,
topped with a light ruby and raspberry
chocolate mousse.
There are more affordable options, such as
the Brio Tuscan Grille, in the Town Square
shopping center. Among the recipes served
at the friendly Italian, the highlight is the
starter with shrimp in a fried eggplant seasoned with a peppery cream sauce – and
you can also shop at the surrounding shops.
If you’re looking for a more intriguing experience, try Blackout Dining in the Dark,
where diners dine in pitch darkness. Only
the waiters can see, thanks to special glas-

The Omnia club; left the
Vanderpump Cocktail Garden

Rappel en Cachoeira
Santa Eulália

ses. The menu is revealed only upon leaving.
And as in Las Vegas the night is always
a promise, you can warm-up for a night
out at one of the city’s most charming venues, the Vanderpump Cocktail Garden.
The lounge is both botanical and playful
in decor, with 4-meter-tall trees adorned
with lamps, many chandeliers, and a touch
of an English garden. This, by the way, is
the name of one of the best drinks there,
The English Garden, which is made of gin,
elderflower, cucumber, lemon, basil, lavender, and celery bitters. An exotic combination with a fun and slightly magical result.
Like Las Vegas itself.

The gondolas on the mall’s canals inside
the Venetian Hotel with its artificial sky;
bottom, the fountains of the Bellagio hotel

OUT OF SIGHT
You should also take a day trip to see the
Grand Canyon, the spectacular North American National Park, with 446 km of canyons
around the Colorado River, in Arizona. The
West Ring is the closest to Las Vegas, just
over 2 hours from the city.
The road is surrounded by lovely landscapes, including the Joshua Tree Forest, with
around 180 km² of the famous cacti. The
Grand Canyon West stretch is in the Hualapai Indian Reservation and includes
visits to famous landmarks such as Eagle
Point – where the mountains look like an
open-winged eagle – and Skywalk, a glass
platform that goes over the gorge. Take
the time to explore Guano Point, which
offers a 360-degree view of the cliffs. There
are also helicopter tours from Las Vegas
that fly over the area and descend to the
bottom of the canyons. By land or by air,
the place is a must-see.
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LAS VEGAS
4 nights at
Luxor Hotel and
Casino, with ticket
to Cirque Du Soleil
- MYSTÈRE.
Departure on
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São Francisco Church, in
downtown Diamantina

T

he journey is time-consuming
but beautiful. From Belo Horizonte to Diamantina, the heart
of the so-called Diamond Circuit, it is
an almost 5-hour ride by car through
landscapes that change as the road gets
narrower and more rugged. The dense
vegetation of the Atlantic Forest, visible
on the banks of BR-040, near the capital, gradually gives way to the twisted
trees of the Cerrado. But it is only from
small Gouveia, already on BR-259, that
one officially enters the Jequitinhonha
Valley, with its stone walls that look
hand-carved, within an immensity of valleys and plains.
The arrival gives plenty of notice: there
is so much to discover there. Not that
the historical heritage of Diamantina
is a small thing; the city, a World Heritage Site since 1999, is known for being
the scene of some of the most important
episodes in the history of Brazil. In its
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da Silva’s granddaughter, has 11 suites
filled with antiques, and owner Dôra
Rocha only welcomes guests who make
reservations.
Even closer, at just 16 km from Diamantina Historical Center, the Biribiri State
Park is also enchanting due to its natural landscapes, including the Sentinela
Waterfall, which unveils a beautiful view
of the surroundings. But that is not all.
In the center of the reserve lies a former
working-class village built in the late
19th century around the first weaving in
Latin America. After its deactivation in
1972, the village gradually lost residents
until none remained. But the colonial
houses are still rented by vacationers.
There are still two restaurants, an inn,
and the 1876 Church of the Sacred Heart
of Jesus.
The neighboring city Serro, 90 km
away, is also a good place to visit, as
it is a city famous for cheeses bearing
the title of the first Intangible Heritage registered in Brazil. The Old Town,

A TREASURE
FROM MINAS
The Diamond Circuit,
in Northern Minas Gerais, has
lush nature, adventure tourism,
preserved historical heritage,
and lots of good food
by Flávia G Pinho | photos Ariel Martini

cobblestone streets, President Juscelino
Kubitschek was born and raised (19021976), and it was there that one of the
biggest scandals of the Brazil-Colony
took place: the romance between diamond contractor João Fernandes and slave Chica da Silva. But it’s worth taking
a few days to explore the surroundings.
Starting with the Rio Preto State Park,
the entrance to which lies is in the city of
São Gonçalo do Rio Preto, an hour and a
half from Diamantina; a must for those
who like nature and adventure.
Needless to say, the Rio Preto river,
the waters of which are the color of
Coca-Cola, is the star of the place. Its

source lies within the 12,184-hectare reserve, creating torrential waterfalls and
tranquil pools suitable even for children
along the way. One of the highlights
is the Crioulo Waterfall, an imposing
30-meter waterfall that is the symbol
of the place, and the Sempre Viva Waterfall, one of the most popular. The
mountainous formation, with the same
characteristics as the Chapada Diamantina, includes peaks that reach 1826 meters; it also includes treks, some shorter
and some longer that may take three
days and require the company of a local guide. At the end of the day, those
who do not want to face the road can
spend the night at the campsite, with
clean changing rooms, or in one of the
simple accommodations, with private
bathrooms. In the city, outside the park
area, the Pousada Canto das Águas Inn
offers more comfort. The 19th-century
mansion, which once belonged to Chica

even older than Diamantina, deserves a
lazy stroll around the steps leading up
to the 18th-century Santa Rita Church.
By the bottom steps is the Queijo do Cedro store, where you can schedule a visit
to the Campos family farm, 40 minutes
from downtown, owned by fifth-generation cheesemakers. Juninho Campos, 73,
and his daughter Grizielle, 30, run the
cheese farm with care and allow tourists
to watch the milking and production
processes. The highlight is the tasting
organized by Wilma, Juninho’s wife; it
is a real feast which, besides the cheeses made on the farm, includes the best
from Minas Gerais greengrocers.
In between excursions, enjoy Diamantina. Start by leaving any uncomfortable shoes in your luggage; going up
and down the steep hills requires fitness, comfortable feet, and ears open
to things that are not always in official
tourist guides. Crossing the street inside
the Glória Walkway, which connects the
mansions that housed the girls’ school,

is much more fun when you know that
the structure was built so that nuns and
students could walk around safely away
from male gazes. The same goes for the
Nossa Senhora do Carmo Church, built
in the 18th century by contractor João
Fernandes: on a whim of Chica da Silva,
the bell tower was built at the back of the
church. Don’t skip a visit to the St. Francis of Assisi Church, an impressive 1762
building with a huge wooden pediment
on the front door and its gold-leafed
altarpiece. Another unmissable tour is
the Santo Antonio da Sé Cathedral, the
landmark of the Historical Center. Built
between 1930 and 1940, it is part of the
city’s landscape collection, listed in 1938
by the Institute of National Historical
and Artistic Heritage (Iphan).
In the middle of the arts and crafts shops
in the Historical Center, where typical
ceramic dolls from the Jequitinhonha
Valley adorn windows, you should make
a stop at Joalheria Padua. Opened in
1888, it is the oldest in opera

Glória Walkway
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tion in Brazil, and is still in the hands of
the same family, in its fifth generation.
Take a look at the back room. Depending on the time, you can see Mr. Antonio de Padua Oliveira Neto, 82, working
at the goldsmith’s table. When hunger
strikes, the restaurant at the Pousada do
Garimpo Inn will enable you to discover
Minas food with different seasoning. A
former cook in mining areas, chef Luiz
do Rosario Vieira Lobo, or simply Chef
Vandeka, is a personality in Diamantina and even cooked at Itamaraty during FHC’s government. His signature
dish is bambá do garimpo, with beans
and smoked pork ribs fried in lard, as
it should be. Before lunch, check out
delicacies at the Central Market, also
known as the Old Market. On Saturdays, the regional farmers’ market shares the space with Mércia’s Stand, which
sells cheese, meat, chicken or banana

Bambá de Garimpo at the Pousada
do Garimpo restaurant; left, tinned
pork at Reliquário Gastronomia
Nossa Senhora do Carmo
Church in Diamantina

Morro do Camelo y
Morro do Cuscuzeiro
más al fondo, dos
de los principales
símbolos de Analândia

Brazilian pastels for BRL 1.50 each, or
Geralda’s Stand, where the main dish is
crunchy pork crackling served in a cup.
A word of warning: although the Old
Market Fair only runs on Saturdays,
don’t make the mistake of staying in Diamantina for only a weekend. Despite the
city’s tourist vocation, shops (including
arts and crafts and souvenir shops for
tourists) close on Saturday afternoons
and only reopen on Monday mornings.
On Sundays, the Diamantina residents
just want to rest.

112,10
R$ 1.121,00
R$
10 installments

R$
R$
Crioulo Waterfall
in Rio Preto State
Park; left, ceramic
dolls from the
Jequitinhonha Valley
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or
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DIAMANTINA
3 nights at
Pousada Pouso
da Chica,
with breakfast.
Departure on
24/May/2020
(from Viracopos)

in cash

azulviagens.com.br / 4003 1181
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INTERVIEW

TIME TO
SPEED UP

poration in Korea. The production line
they had there was old, and production
capacity was small. They decided to
stop manufacturing the Besta and replace it with passenger vehicles. For us,
here in Brazil, that was a shock. We had
an entire dealer network set up to serve
another type of customer. When Kia improved its products, we had to remodel
our entire dealer network. We were able
to adapt and grow again gradually. In
2011, we sold 80,000 cars in Brazil. Today, we are the world’s largest outsourced Kia distributor.

For more than 20 years in the
presidency of Kia Motors do
Brasil, José Luiz Gandini has bet
on technology and new models
to overcome the challenges of the
imported car market in Brazils
by Giovanna Forcioni
photo Anna Carolina Negri

J

osé Luiz Gandini is one of those businessmen who have the entrepreneur gene in their DNA. As a child,
he watched his father run a gas station and start selling cars and trucks in
Itu, a city in the State of São Paulo. He
followed the growth of the family business closely and took a liking to it.
In 1992, he and his father took a chance and brought to Brazil a Korean car
brand that almost no one here had
heard of. They knew it was a big bet.
At the time, Brazilians did not trust
Asian models, and the quality of those
cars – as he says – still needed a lot of
improvement. But it wasn’t long until
Kia Motors was embraced by Brazilian
drivers. Besta, the van that launched the
business here, was a sales success and
paved the way for the brand to create
a journey of over 25 years operating in
the country. Meanwhile, José Luiz added
several pages to his CV: in addition to
being at the forefront of Kia Motors do
Brasil, he assumed the presidency of Kia
Motors Uruguay and the Brazilian Association of Automotive Vehicle Importers and Manufacturers (Abeifa).
Kia Motors do Brasil has had its ups and
downs, as the business even turned upside down, rising to a premium category
and competing with some of the most
expensive and renowned brands in the
market. Its peak was in 2011, when it
broke sales record, selling over 80,000
cars. However, the country’s unstable
economy in recent times has not been
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José Luiz Gandini at Kia Motors
do Brasil headquarters in Itu

so encouraging. Last year, for example,
the figures dropped to just over 9,000
cars sold. One of the challenges it faces now is to restructure the portfolio
to gain more market momentum. “We
just brought Kia Rio. This year we will
also have Kia Niro, our hybrid, and two
more launches,” he says. According to
him, this may be the first step to speeding up Kia’s operations again.
Next, José Luiz talks about his career at
Kia, the challenges faced so far, and the
news the brand has been preparing for
Brazilians.

We started our operations in Brazil in
1992, when we signed a contract with
the Koreans to distribute the Kia brand
here. We started working with the four
products we had at the time: the Besta,
the Ceres, the K3500, and, after a while,
the Sephia, which was a compact fourdoor car. The cars were lacking in quality; I do have to be honest about that.
But even with these issues, these models
were a big hit. So much so that the Besta
became synonymous with the van. It was
great for family use, stocking, executive
transportation.

When Kia first arrived in Brazil, its focus was vans and small trucks, which is
very different to its focus today. How
did that begin?

When did the company realize that it
needed to diversify its portfolio?
It wasn’t us who thought of this. It was
a business decision by Kia Motors Cor-

You have said in previous interviews
that when you brought Kia to Brazil,
one of the challenges you faced was
overcoming Brazilian mistrust regarding the quality of Korean cars. Does
this remain a challenge, or have things
changed?
Nowadays, the challenge faced by imported cars compared to Brazilians cars
is the subsidies Brazilian industry receives from the federal government, which
imported ones don’t have. It is absurd
that this kind of situation still exists in
this highly competitive market. As president of Abeifa (the Brazilian Association of Automotive Vehicles Importers
and Manufacturers), I have been trying
to change this scenario for years. I put
this matter on the agenda whenever the
opportunity arises.
How would you define Kia’s target audience profile in Brazil?
I don’t know if we can consider Kia a
premium brand, but we’re almost there.
Today, we have products that compete
with BMW, Land Rover, and other cars
that are top of the line. It is a Korean
brand, so its status does not match that
of a European car, but its audience,
classes B and up, does have high purchasing power. We have products aimed
at families, young people… Stinger, our
sportscar, for example, is spectacular. It has everything its competitors
have, and it costs less; the only thing it
doesn’t have is the European brand on

443,000

cars already sold by
Kia since the arrival of the
brand in Brazil

more than

80

dealers throughout
24 states in the country

4,200

persons composing
the staff today

its hood. It is a matter of time before we
reach this level.
What do Brazilians consider as a differential when buying an imported car?
Brazilians pay attention to matters such
as design, comfort, practicality of use.
I’ve seen customers come into the store wanting to buy a sedan, look at an
SUV, and change their mind. This does
not exist in the rest of the world: if a
guy wants an SUV, he’ll buy an SUV.
Thankfully, Brazilians took a liking to
our products.
You have commented on how important
it was to invest in design to consolidate
Kia in Brazil. Do you think this is still
a good bet?
Yes, but it’s not just the design. You have
to invest in technology, quality, consumer respect, after-sales… This is all very
important. It’s a set of things you need
to offer to build customer loyalty. We
have just launched the new Cerato, and
we are seeing people who owned the old
model coming in for the new one. This
means that they are happy with the
brand; otherwise, they would look for
another car.

Kia has recently announced here in
Brazil that it will bet even more on
hybrid and electric cars. What do you
think will be the reaction to that?
Hybrid and electric cars are already a
reality. They are growing slowly, but
they are growing. There is still a lack of
quick stops to help the car run more without recharging, and because of these
operational issues, it may not yet be the
time for the electric car in Brazil. But
hybrids are already a closer reality because they “self-charge” as the gasoline
engine helps charge the electric motor.
If all goes well, we should launch ours
in April.
In recent years, it has often been said in
the media that Kia would have a plant
based in Brazil, but that has never happened. Is it still on the cards?
It is my eternal dream. I am hoping one
day we’ll have a plant here.
Do you think it is feasible to bring a
plant here?
Not today. Brazil has a lot of idle plant
capacity. We are studying executing a
partnership with two brands that have
this problem. The idea is to manufacture our products in their plant.
What would change with a Kia plant in
Brazil?
With a plant, we could have more volume, more stability, and we would be
less subject to currency fluctuations.
Moreover, we would be seen as a vehicle
manufacturer and not just an importer.
This greatly facilitates the conversation
with government officials.
Last month you announced the opening
of Kia Rio, a hatchback. What else can
Brazilian consumers expect from Kia in
2020?
This year we also have Kia Niro, our
hybrid, and two more launches. We still
can’t really talk about it because they
have not yet been approved to be marketed in Brazil. We’ll only know it after
they pass the tests.
AZUL
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RAIO X

PALÁCIO SALVO

CONHEÇA UM DOS MAIORES SÍMBOLOS
ARQUITETÔNICOS DE MONTEVIDÉU
por Junior Ferraro

Inaugurado em 1928, o edifício foi projetado
pelo arquiteto italiano Mario Palanti. Ele vivia
em Buenos Aires, onde, cinco anos antes,
projetou o Palácio Barolo, considerado um
prédio gêmeo do Salvo.
A construção tem 100 metros e 27 andares,
cinco a mais do que o Barolo. Até 1935, foi o
prédio mais alto da América do Sul.
O edifício ocupa o terreno do antigo café
La Giralda, onde foi tocado pela primeira vez
La Cumparsita, um dos tangos mais famosos
do mundo, em abril de 1917.
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O palácio promove um tour guiado de
uma hora de duração, que inclui histórias
e curiosidades do prédio e uma visita ao
mirante, o mais alto da capital uruguaia.
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TURMAS EM FEVEREIRO/2020

CURSOS NAS ÁREAS DE:
• MEDICINA • ENFERMAGEM • GESTÃO
• FISIOTERAPIA • NUTRIÇÃO
• ODONTOLOGIA • PSICOLOGIA
• OUTRAS ÁREAS DA SAÚDE

UNIDADES:
SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO |
BELO HORIZONTE

