
PARCEIRAS:

VELHAS,  
SIM
Com canais de sucesso nas redes 
sociais, as AVÓS DA RAZÃO falam da 
vida real na velhice sem medo, sem 
estereótipos e com muito bom humor
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Gilda Bandeira, 
80 anos

Helena Wiechmann, 
93 anos

Sônia Bonetti,  
84 anos
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VIAGEM

Dicas de viagens internacionais com Amandinha Nunes; GOL é certificada 
com o selo APEX Diamond Award Health Safety; Instituto Gol e GOLLOG se 
unem à Cufa para auxiliar cidades baianas vítimas de enchentes
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Exposição em São Paulo, teatro no Rio e estreias no cinema e no streaming; 
a deserta praia de Sibaúma, no Rio Grande do Norte; restaurantes que reve-
renciam a culinária indígena; e hospedagens compactas e sustentáveis

EMBARQUE

#NOVAGOL

Um passeio pela Rua das Piscinas Naturais, em Porto de Galinhas; as be-
las cachoeiras, os passeios radicais e a identidade cultural de Taquaruçu, 
a discreta vizinha de Palmas, em Tocantins

VIDA, TEMPO E TRABALHO
Gilda Bandeira, Helena Wiechmann e Sônia Bonetti, as Avós da Razão, falam 
sobre velhice com bom humor e sem tabus; as novas formas de se casar; as 
produções audiovisuais realizadas por pessoas negras da Wolo TV
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MANIFESTO GOL

Existem dois países dentro do nos-
so. Um que enfrenta a escassez 
com coragem e tira dela a força 
criativa e a dignidade para vencer 
os mais difíceis obstáculos. O outro 
tem amplo acesso a conhecimento, 
recursos e tecnologia. 

A GOL é fruto do encontro des-
ses dois Brasis. De um lado, aquele 
que inspira a garra de quem vem 
de baixo e  acredita no humano 
como algo maior que a maior das 
tecnologias. De outro, o Brasil que 
as domina com inteligência e com-
petência, produzindo inovação e 
ampliando horizontes.

É o que essa marca, fundada por  
gente simples e visionária, tem 
mostrado ao longo de sua traje-
tória. Quando os dois lados dessa 
nação se encontram, democratizar 
o acesso ao transporte aéreo é só o 
primeiro trecho da nossa viagem. 

E não se trata somente de voar 
e servir de forma segura, humana 
e eficaz.

Temos uma vocação maior: 
fortalecer nosso papel na cons-
trução do Brasil que nos inspira 
e levar para o mundo o que temos 
de melhor –  o jeito brasileiro de 
misturar simplicidade com tec-
nologia, inovação vibrante com 
simpatia e humildade. 

E será assim ainda mais, através 
da #NOVAGOL. Fiel à nossa essên-
cia e alinhada ao contemporâneo, 
ela leva em suas asas o Brasil em 
que acredita e que reafirma desde 
sua primeira decolagem. 
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e participantes. Esta parece ser a melhor 
forma de desenvolver caminhos para a 
superação dos desafios que temos adiante. 

Com sua leveza e sabedoria, as Avós 
da Razão mostram que supor o que esse 
ou aquele grupo é ou deixa de ser não 
passa de equívoco e nos ajudam a seguir 
aprendendo e olhando para os próprios 
preconceitos. Esperamos que a  nossa re-
vista possa contribuir com esse processo 
em busca de uma sociedade cada vez mais 
equilibrada e harmoniosa. 

Bom voo e boa leitura,

PAULO KAKINOFF É PRESIDENTE  
DA GOL LINHAS AÉREAS
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“Velho é um substantivo. Não precisa ser 
usado como adjetivo. Não é um xingamen-
to, é uma constatação.” A frase de Sônia 
Bonetti, 84 anos e uma das integrantes 
do grupo Avós da Razão ao lado de Gilda 
Bandeira, 80, e Helena Wiechmann, 93, é 
uma dessas formulações precisas que só 
a sabedoria e a experiência são capazes 
de gerar. O trio conquistou audiência com 
vídeos bem-humorados em que tratam 
de temas diversos e, no processo, des-
constroem imagens cristalizadas sobre as 
pessoas mais velhas. Não, elas não estão 
fechadas em casa, preocupadas apenas 
com a própria saúde, nem precisam  per-
formar como jovens, saltando de para-
quedas ou descendo cachoeiras de rapel, 
para se provarem felizes e saudáveis. Os 
bate-papos e risadas que invariavelmente 
aparecem nas produções são também a 
prova de que, após décadas experimen-
tando as mais variadas possibilidades 
da vida, essas três mulheres valorizam 
especialmente os laços de amizade que 
criaram e os aprendizados que tiveram. 

Ao longo dos seus 21 anos recém-com-
pletados, a GOL sempre teve a democra-
tização como norte. Tentamos contribuir 
efetivamente para que as visões dos mais 
diversos grupos, etnias e culturas que 
compõem a sociedade brasileira sejam 

valorizadas e consideradas nas decisões 
que precisamos tomar enquanto país. 
Além de ser limitante e empobrecedor, o 
olhar único – que exclui todos os que não 
se encaixam em determinados recortes de 
idade, cor da pele, classe social, origem, gê-
nero ou orientação sexual – desconsidera 
um ponto fundamental: o fato de que vive-
mos em um sistema de interdependência, 
em que todos deveriam se sentir acolhidos 

IDADE DA RAZÃO

Com sua leveza e sabedoria, 
as Avós da Razão nos 
ajudam a seguir aprendendo 
e olhando para os próprios 
preconceitos

GOL227_EDITORIAL.indd   10GOL227_EDITORIAL.indd   10 10/02/2022   11:3710/02/2022   11:37 GOL227_Quinto Andar.indd   2GOL227_Quinto Andar.indd   2 26/01/2022   18:4726/01/2022   18:47



GOL227_The Craft Montado.indd   2GOL227_The Craft Montado.indd   2 04/02/2022   13:2904/02/2022   13:29

REVISTA GOL12

APLICAR 
SELO FSC

MAKING OF

A Trip Editora, cons ci en te das 
questões am bi en tais e sociais, 
utiliza papéis com certificado FSC® 
(Forest Stewardship Council®) para 
impressão deste material. 
A Certificação FSC® garante que 
uma matéria-prima florestal 
provenha de um manejo 
considerado social, ambiental 
e economicamente adequado e 
outras fontes controladas.

Os bastidores da divertida conversa com Gilda, Sônia e Helena, 
as Avós da Razão, nossas personagens da matéria de capa

ENCONTRO DE GERAÇÕES

Registro do ensaio com as Avós da Razão no bar Rabo di Galo, 
Hotel Rosewood São Paulo

Da zona rural de Montevidéu, no Uruguai, a jornalista Letícia 
González teve algumas dificuldades para conseguir se conec-
tar ao bate-papo com Gilda Bandeira, Helena Wiechmann e Sô-
nia Bonetti, as personagens da capa desta edição, que vivem 
em São Paulo. “Antes de pensar que podia ser coisa da idade, 
mudei de lugar três vezes até encontrar a melhor conexão com 
o wi-fi de casa”, diz a repórter. O papo de mais de uma hora, 
conta Letícia, foi à moda das Avós da Razão: no pique mesa de 
boteco, espontâneo e sem restrições – do jeito que elas gostam 
de conversar com seus mais de 200 mil seguidores espalhados 
pelo Instagram, YouTube e TikTok. “Minha geração tem mui-
tos preconceitos de idade. Falar com as Avós foi, para mim, um 
aprendizado. A mensagem que ficou é: quer saber como pensa 
e sente uma pessoa velha? Pergunte diretamente a ela e esteja 
aberta para ouvir a resposta”, diz a jornalista. “Terminei a con-
versa alegre. Talvez porque elas são de um bom humor conta-
giante, mas também porque vi como o futuro pode ser melhor 
do que nos fazem acreditar.”
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16 ANTENA
Exposição, teatro, cinema e séries
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TURISMO

HOTELARIA

Sibaúma, a vizinha secreta da Praia da Pipa

Hospedagens compactas integradas ao verde

24 GASTRONOMIA
Restaurantes para provar comida indígena

F
O

T
O

 A
D

R
IA

N
O

 D
O

R
IA

 /
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

GOL227_EMBARQUE capa.indd   15GOL227_EMBARQUE capa.indd   15 10/02/2022   11:5010/02/2022   11:50GOL226_Braz Montado.indd   2GOL226_Braz Montado.indd   2 17/11/2021   16:0217/11/2021   16:02



EMBARQUE ANTENAREVISTA GOL16 1

F
O

T
O

 V
IC

E
N

T
E

 D
E

 M
E

LL
O

 /
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O
F

O
T

O
 V

IC
E

N
T

E
 D

E
 M

E
LL

O
 /

 D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

De comédia a terror, da história do Brasil aos sabores de 
países asiáticos, confira dicas que vão te transportar para 
novos lugares e proporcionar diferentes sensações

MISTURA FINA
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EXPOSIÇÃO

Toda a trajetória da artista Adriana Varejão (à esq.), com mais de 60 trabalhos de diferen-
tes fases e períodos, estará exposta em sete salas da Pinacoteca do Estado de São Paulo. A 
mostra panorâmica vai abarcar desde o início da sua produção, em meados dos anos 80, 
até a atualidade, incluindo peças que promovem uma reflexão tanto sobre a materialidade 
da própria pintura como sobre a história colonial do Brasil.   

são paulo. de 26/3 a 1/8. r$ 20. pinacoteca.org.br

PASSADO COLONIAL

EXPOSIÇÃO

A jaula, primeiro longa de ficção do diretor João Wainer, conhe-
cido por documentários como Pixo e Junho – O mês que aba-
lou o Brasil, traz Chay Suede como um assaltante que decide 
roubar um carro de luxo e acaba preso dentro dele por conta 
de uma armadilha arquitetada pelo personagem de Alexandre 
Nero, um médico sádico. A história, baseada no longa argentino 
4x4, traz também a atriz Mariana Lima no elenco.

estreia 17/2

TERROR PSICOLÓGICO

CINEMA
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Após o sucesso do restaurante que leva seu nome em São 
Paulo, o chef Kazuo Harada inaugura no Pátio Batel, em 
Curitiba, o espaço gastronômico Emy. A casa, com inspi-
ração em países asiáticos, como Vietnã, China e Tailân-
dia, trará novidades como a entrada Nikuman, com pão 
chinês, porco moura, alho-poró e molho hoisin (R$ 23), 
além de sua já tradicional versão da receita chinesa de 
pato de Pequim com coxa e sobrecoxa (R$ 117).

curitiba. @emyrestaurant 

Estrelada por Courteney Cox e Greg Kinnear, Shining 
Vale é uma mistura de comédia e terror. Na nova série 
da Starzplay, que estreia em março, os protagonistas se 
mudam do Brooklyn para uma velha mansão em Connec-
ticut como último esforço para salvar o casamento após 
uma traição. Descobrem logo, porém, que a barganha pela 
qual compraram a casa só foi possível porque o local foi 
palco de um triplo assassinato. 

starz.com

O espetáculo As cangaceiras, guerreiras do sertão, vencedor do prêmio da Associa-
ção Paulista dos Críticos de Artes em 2019 na categoria melhor dramaturgia, ganha 
temporada no Rio de Janeiro. A trama, com texto e letras de Newton Moreno, e 
direção de Sergio Módena, é uma fábula inspirada nas mulheres que seguiram os 
bandos nordestinos e se rebelaram contra a opressão dentro do próprio cangaço.

rio de janeiro. de 10 a 20/3. a partir de r$ 50. 
teatroriachuelocom.br

INSPIRAÇÃO ASIÁTICA

LAÇOS DE FAMÍLIA

VOZES FEMININAS

GASTRONOMIA

SÉRIE

TEATRO
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A vista que se tem do alto do balanço nas falésias da 
idílica praia de Sibaúma, no litoral sul do Rio Grande do 
Norte, é um convite irresistível para um breve desvio da 
sua vizinha famosa, Pipa. À frente, o céu sempre azul 
do Nordeste contrasta com o verde do mar, onde vez ou 
outra surgem curiosos pontinhos escuros: são cabeças 
de tartarugas marinhas subindo à superfície. Nas areias 
limpas e desertas que se estendem por 6 quilômetros 
observa-se no máximo alguns pescadores locais jogando 
suas tarrafas a partir das pedras. 

O segredo para este pequeno trecho do litoral potiguar 
não ter sido invadido pela badalação de Pipa – a pouco 
mais de 10 quilômetros dali – é a sorte de estar sob leis 
de proteção à natureza e à cultura. A vila de pescadores 
onde vivem 600 moradores é um antigo quilombo: seus 
descendentes detêm a posse da terra e não podem vender 
para pessoas de fora ou especuladores imobiliários. Já as 
areias à beira-mar estão proibidas de receber bugues ou 
excursões porque são território de desova de tartarugas 

SEGREDO BEM 
GUARDADO

A meia hora de carro de Pipa, a deserta 
Sibaúma é protegida por ser território 
quilombola e área de desova de 
tartarugas marinhas

POR
Daniel Nunes Gonçalves

RIO GRANDE DO NORTE
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ONDE FICAR

KILLOMBO VILLAS
Com balanços, espreguiçadeiras e 
apenas dez habitações de frente para 
o mar no alto das falésias, o Killombo 
Villas é um hotel boutique charmoso que 
quatro amigos espanhóis abriram ao 
turismo em 2007, antes das restrições 
imobiliárias locais. O Kibo Restaurante 
e Bar serve cafés da manhã e pescados 
frescos à beira da piscina, em bangalôs-
mirantes e em barracas montadas pelos 
mordomos na praia. Diárias a partir de 
R$1.350 para casal, com café da manhã.
@kilombovillas

ONDE COMER

BARRACA MIRAMAR
Como não são permitidas estruturas 
fixas nas areias de Sibaúma, o único bar 
e restaurante com boa infraestrutura 
fica no fim da praia, do lado de lá do 
rio Catu, que separa os municípios de 
Tibau, ao qual pertence Sibaúma, e 
Canguaretama, onde fica a Barra do 
Cunhaú. A bela decoração de véus brancos 
esvoaçantes entre as mesas da Barraca 
Miramar repete a estética das unidades 
da rede em Genipabu e Perobas.
@barracamiramar

O QUE VER

Exclusividade que a comunidade 
quilombola de Sibaúma conseguiu 
preservar, o coco de zambê é uma 
espécie de dança parecida com a 
capoeira e praticada ao som de tambores. 
Essa manifestação popular de origem 
africana, ensaiada e ensinada pelo grupo 
Herdeiros de Zumbi, dos irmãos Sérgio 
e Laelson Marques Caetano, costuma 
ter apresentações públicas na Noite dos 
Tambores, no segundo sábado de fevereiro.

marinhas. As únicas três barracas bem simples são de qui-
lombolas e com suas estruturas fixas na rua, fora da areia.

Tanta proteção dá a Sibaúma uma aura de éden tropical 
exclusivo. Este é um raro ponto do Brasil onde ainda se toca 
e dança o coco de zambê, manifestação popular de origem 
africana quase extinta. Na maré baixa, as barreiras de 
corais formam piscinas de águas mornas e transparentes 
habitadas até por cavalos-marinhos. As poucas pessoas que 
caminham nesta orla sem guarda-sóis entre o Chapadão 
de Pipa e a foz do Rio Catu preferem a luz do nascer ou 
do pôr do sol. E tudo com discrição. É que Sibaúma não 
é para ver e ser visto, mas para contemplar e proteger.

NA PÁG. AO LADO:
Balanço no alto das falésias,  
de frente para o mar

NESTA PÁG., A PARTIR DO TOPO:
Tartarugas marinhas nas areias 
de Sibaúma; pescador lança sua 
tarrafa na água
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REFÚGIO MINIMALISTA
Construções sustentáveis compactas e integradas à natureza oferecem uma 
experiência diferente de hospedagem – funcional, mas sem abrir mão do conforto

VALE ENCANTADO
vale das furnas

No Vale das Furnas, a 90 quilômetros de 
Florianópolis, a Cabana de Vidro se esconde 
numa área verde de 27 hectares dentro de 
um cânion preservado. Com 9 m², a cons-
trução de vidro não tem sinal de telefone, 
internet nem eletricidade – a iluminação 
fica por conta de luminárias a bateria. 
“A proposta é oferecer uma experiência 
sob as estrelas em meio a uma densa e 
remota floresta. Um lugar para imergir na 
natureza”, diz Edmar Brusque, proprie-
tário da cabana, que, único vizinho da 
acomodação, mora a 200 metros dali e 
serve o café da manhã aos hóspedes. A 
área externa oferece ducha e banheira, 
banheiro, deck com vista para o Rio Fur-
nas e espaço para fogueira. Diária a partir 
de R$ 550 para o casal.

@valedasfurnas

AR DA SERRA
são bento do sapucaí

Com 19 m², a Cubo tem de tudo: sofá, mesa 
com duas cadeiras, cozinha superequipada, 
banheiro e até colchão queen size no meza-
nino. A tiny house é uma das acomodações 
da Nomad Place, em São Bento do Sapucaí, 
interior de São Paulo. “A gente trouxe a 
ideia das tiny houses sustentáveis para 
a serra e elas superaram nossas expecta-
tivas, estão fazendo muito sucesso entre 
os hóspedes”, conta Halmer Marques, dono 
da Nomad, que também oferece domos e 
cabanas no estilo A-frame. Com a sempre 
bem-vinda vista da Serra da Mantiquei-
ra, “o quintal” da Cubo oferece banheira 
com hidromassagem, área para fogueira 
e churrasqueira parrilha. Diária a partir 
de R$ 890 para o casal. Café da manhã a 
partir de R$ 98.

@_nomadplace 

PARAÍSO MODULAR
fazenda catuçaba

Desenvolvido pela MAPA Architects, o MI-
NIMOD é um projeto ecológico de 45 m² 
localizado na Fazenda Catuçaba, em São 
Luiz do Paraitinga, interior paulista. “Seu 
design foi pensado para maximizar o es-
paço e a vista, proporcionando a conexão 
com a natureza”, diz o belga Ken Janssens, 
proprietário do espaço. Abastecida por 
energia solar, sem internet, TV nem sinal 
de telefone, a acomodação é dividida em 
quarto – destaque para o chuveiro aco-
plado à cama de casal –, sala integrada à 
cozinha completa, e cercada de terraços e 
decks com espreguiçadeiras. A proprieda-
de ainda oferece trilhas que levam a uma 
lagoa privada com deck. Diária a partir de 
R$ 1.500 para até quatro hóspedes.

minimod.com.br

GOL227_EMBARQUE hotelaria tiny house.indd   22GOL227_EMBARQUE hotelaria tiny house.indd   22 10/02/2022   12:0610/02/2022   12:06 GOL227_KNN Montado.indd   2GOL227_KNN Montado.indd   2 11/02/2022   18:2811/02/2022   18:28



REVISTA GOL 1

POR
Juliana Bordignon

EMBARQUE GASTRONOMIA24

F
O

T
O

S
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Na Pousada do Príncipe, em Paraty, o Peró 
se inspira nos ingredientes usados pelos 
guaranis. As receitas da chef Georgia 
Joufflineau combinam mandioca, milho, 
coco e banana aos pescados e frutos do 
mar frescos, provenientes de pequenos 
produtores locais. O resultado é uma re-
ferência à culinária indígena com toques 
contemporâneos. Entre os pratos, estão o 
robalo em crosta de baru, farofa de farinha 
de mandioca com camarão e emulsão de 
tucupi (R$ 70). A pimenta baniwa, tradi-
cional no Alto Rio Negro, também aparece 
no molho de maracujá que acompanha os 
camarões salteados com purê de mandioca 
(R$ 66). De sobremesa, experimente a ba-
nana flambada na cachaça com sorvete de 
açaí e xerém de amendoim (R$ 32). 

@perooficial

Citado na lista Bib Gourmand do Guia Mi-
chelin, o Banzeiro saúda a culinária do 
Amazonas em pleno Itaim Bibi, na zona 
oeste paulistana. O menu comandado pelo 
chef Felipe Schaedler, catarinense que mu-
dou para Itacoatiara (AM) aos 15 anos, traz 
inspirações nos povos originários, como 
peixes de rio, formiga saúva e cogumelos 
cultivados por tribos Yanomami. O prato 
mais pedido é a Banda de Tambaqui na 
Brasa (R$ 179), servida com baião de dois 
cremoso, farofa de grãos, vinagrete de pi-
cles e tartar de banana. A casa também 
oferece quinhapira (R$ 69), que aqui é feita 
com pirarucu assado na brasa e cogume-
los. Além da filial em São Paulo, Schaedler 
lidera a matriz do Banzeiro em Manaus, 
inaugurada em 2009.

@banzeirosp

No centro histórico de Manaus, a casa de 
comida indígena Biatüwi (pronuncia-se “biá-
tuí”) traz a culinária das etnias Sateré Mawé, 
do Baixo Amazonas, e Tukano, do Alto Rio 
Negro. A casa foi idealizada por Clarinda 
Maria Ramos e João Paulo Barreto, ambos 
indígenas (ela, Sateré Mawé; ele, Tukano), 
e inaugurada em novembro de 2020. O car-
ro-chefe do cardápio é a quinhapira (R$ 30), 
caldo de peixe à base de água, pimenta, 
sal e temperado com tucupi. Feita com 
tambaqui ou matrinxã, tem como acom-
panhamento o beiju de goma e formigas 
maniwara e saúva; a versão vegetariana 
leva cará roxo e batata doce. Nas aldeias, 
além de ser consumida nas refeições, a 
quinhapira é oferecida aos visitantes na 
chegada, como boas-vindas, e na partida, 
como gesto de proteção e acolhimento. 
 
whatsapp: (92) 98832-8408

DE VOLTA ÀS RAÍZES
Três restaurantes para provar comida indígena pelo Brasil

ACIMA: o salão do Banzeiro, em São Paulo; ABAIXO, A PARTIR DO 
TOPO: a quinhapira do Biatüwi e o robalo em crosta de barú do Peró

BANZEIRO
são paulo

BIATÜWI
manaus

PERÓ
paraty

POR
Juliana Bordignon
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PELA SOMBRA

Mais conhecida como Rua das Sombrinhas, a Rua das Piscinas Naturais, em Porto 
de Galinhas (PE), combina restaurantes de culinárias diversas e cultura nordestina

TEXTO
Alan de Faria

ILUSTRAÇÃO
Juliana Russo Burgierman

RECIFE

DELLA BURGER E PONTO DO AÇAÍ
O destaque do cardápio leva o nome da casa, Della Burger (R$ 32). 
Trata-se de um hambúrguer de fraldinha, com queijo coalho em-
panado em farinha panko, vinagrete de pimentão, alface e maio-
nese verde. O local ainda serve drinks, como o Della Red, com 
frutas vermelhas, uísque, Grenadine e água com gás (R$ 16), e 
cervejas artesanais.

@dellaburguer

Boa opção para um almoço com frutos do mar – a Lagostas Pis-
cinas Naturais, com batatas, camarões, alcaparras e champignon 
(R$ 169), é uma das mais pedidas – e caipirinhas (R$ 14). A casa 
ainda abriga uma exposição permanente do artista plástico pernam-
bucano Gilberto Carcará. “Também dá para apreciar, do alto de um 
farol de 14 metros que fica no espaço, a vista panorâmica da região”, 
conta Carol Vasconcelos, fundadora do Munganga. 

@mungangabistro

RESTAURANTE MUNGANGA BISTRÔ
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RISTORANTE PIZZERIA MAMMA MIA
Uma casa italiana, com receitas passadas de geração em geração 
e ingredientes 100% italianos. “Trabalho com diferentes tipos de 
massa, todas artesanais”, diz o chef e proprietário Christian Paolo 
Zingale, que abriu o lugar há dez anos. Peça a lasanha (R$ 49) 
ou o fettuccine (a partir de R$ 46), mas vá sabendo: “Aqui não 
abrasileiramos os pratos. Não misturamos a massa com proteína”.

@mammamiaporto

PORTO POINT 
Uma das mais tradicionais empresas de mergulho de Porto de Ga-
linhas, a Porto Point funciona há 34 anos e atende de iniciantes a 
iniciados que querem aperfeiçoar a prática. “É para todos os pú-
blicos, a partir dos 8 anos de idade”, avisa o funcionário Matheus 
Reis da Silva. São várias as opões de passeio, como o batismo 
subaquático (R$ 150) e a trilha dos corais (R$ 350), que permite 
uma observação mais atenta da vida marinha da região. 

@portopointmergulho

SOMBRINHAS NA RUA
Em 2017, Carol Vasconcelos, do Munganga Bistrô, resolveu de-
corar trechos da rua das Piscinas Naturais com sombrinhas pen-
duradas. Logo, o local foi apelidado de Rua das Sombrinhas e se 
tornou um dos pontos mais “instagramáveis” da área. “Elas ficam 
penduradas durante quase todo o ano, menos de  junho a agosto, 
por causa dos ventos fortes”, diz o produtor de conteúdo Filipe 
Cadena (as fotos no seu Instagram – @filipecadena – mostram a 
beleza da região).

CASA DAS CORES ATELIÊ
Uma casa colorida abriga as criações de Mayra e Michael Ma-
tos, mãe e filho. São quadrinhos, esculturas e outros itens de 
decoração que fazem referências a Porto de Galinhas e à cultura 
nordestina como um todo. “O carro-chefe são as canecas”, conta 
Michael, biólogo de formação e artista autodidata.

@casadascores.atelie
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POR
Rodrigo Grilo

FOTOS
Felipe Castellari

Taquaruçu, distrito ainda pouco explorado a 30 
quilômetros de Palmas, reúne mais de 80 cachoeiras 

e surpreende pela combinação de passeios de 
aventura e experiências de cultura local

ALI DO LADO
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Anísio Moura, 105 
anos, morador mais 
antigo de Taquaruçu

NA PÁG. AO LADO
Poço Azul, uma das 
cachoeiras mais 
procuradas da região
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ótimo ponto de partida para quem desembarca neste 
pedaço de chão. Hoje com cerca de 4 mil habitantes, 
Taquaruçu se tornou distrito de Palmas em 1990. E, 
apesar das maravilhas espalhadas em sua topografia, 
como as 82 cachoeiras catalogadas, pouco se ouve 
falar sobre o local. 

“Havia só duas pessoas quando cheguei aqui. O 
restante era uma mataria bonita que não pertencia a 
ninguém. Quem parasse e se ajeitasse em um pedaço 
de terra virava dono. Assim criei gado e plantei arroz”, 
conta Anísio Moura, o morador mais antigo do distrito. 
Aos 105 anos, ele recorda que fincou raiz em Taquaruçu 
em 1944, depois de partir de Nova Iorque, no Maranhão, 
sua terra natal, fugindo da malária. Foram 60 dias de 
viagem junto da esposa, transportando, como frisa, a 
tropa de 28 jumentos. “Hoje, o que mais me dá sauda-
de é de ser moço, de poder vender as coisas”, diz ele. 

Tanto seu Anísio, que mora na região rural, quanto 
dona Quinô, no centro, levam a vida avistando um 
horizonte circundado por serras. Localizado dentro de 
um vale rabiscado por estradas de terra, rios, remansos 
e ribeirões de diferentes tamanhos e águas transpa-
rentes, Taquaruçu chega a registrar, em julho, até dez 
graus a menos do que Palmas, com mínimas por volta 
de 19 ºC. A união de temperaturas mais amenas com 
aventuras ao ar livre – como tirolesa, rapel, trilhas e 
escalada –, além do cenário de belas cachoeiras, vem 
acelerando o deslocamento de moradores de Palmas 
para o distrito. “Gostamos de passar o fim de semana 
em Taquaruçu para fugir do barulho e descansar”, diz 
o bancário Jairo Cordeiro, 44.

Sentada na frente da porta da casa onde vive so-
zinha, Joaquina Tavares Almeida, a dona Quinô, 
descascava um a um os pequis amontoados em uma 
bacia. Após algum tempo de conversa, a senhora 
de 92 anos decidiu nos brindar com outra de suas 
habilidades. Depois de pedir licença para, descalça, 
buscar o violão dentro de casa, dona Quinô voltou, 
sentou-se numa cadeira na calçada e começou a 
tocar e cantar modas de viola entrecortadas por 
recordações da vida que construíra em Taquaruçu. 

Localizado a cerca de 30 quilômetros de Palmas, 
esse distrito da capital do Tocantins passou a ser 
povoado nos anos 40 por pessoas vindas principal-
mente do Piauí e Maranhão, como Dona Quinô, que 
ali chegou ainda criança. Mãe de 15 filhos – quatro 
deles adotados –, ela trabalhou na roça por muitos 
anos e tem uma jornada que se entrelaça com a 
da própria Taquaruçu. Sentar com os anciãos da 
cidade e ouvir suas histórias é, sem dúvida, um 

ACIMA
Joaquina Tavares Almeida, 
a dona Quinô 

NA PÁG. AO LADO, A PARTIR 
DO TOPO
Sobremesas com frutas tropicais 
do restaurante Babaçu; a luxuosa 
Pousada Aldeia da Serra

Além de suas belezas naturais, 
Taquaruçu se destaca como  
destino de aventura
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Ele e a síndica portuguesa Catia Machinho, sua es-
posa, de 46 anos, levam cerca de meia hora de carro, 
saindo de Palmas, para chegar à região serrana. Guiar 
em uma estrada bem conservada e ladeada por pal-
meiras típicas do Cerrado, como babaçus e buritis, já 
vale a viagem. “Taquaruçu é uma espécie de Campos 
de Jordão de Tocantins”, compara Jairo, baiano de 
Teixeira de Freitas que se mudou para Palmas em 
2014. O casal curtiu dois dias no distrito, em meio a 
uma reserva de três mil babaçus, onde, em 2019, foi 
erguida a pousada Aldeia da Serra. 

Nela, há 25 acomodações exclusivas, um restauran-
te que valoriza ingredientes regionais (prove o Pavê 
de Cupuaçu, que leva creme de cupuaçu, ganache de 
doce de leite e crocante de castanha-do-pará, a R$ 28), 
spa com salas de massagem, jacuzzi e piscina com 
borda infinita com vista para a Serra de Taquaruçu. O 
empreendimento, fincado em uma área de 48 mil m², 
levou requinte ao pacato distrito. “Meu retorno aqui 
já está programado”, afirmou o fazendeiro Abel Carva-
lho Sousa, 44, que aproveitava a piscina da pousada 
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acompanhado da mulher, Ana Flávia, 32, e dos filhos 
Ana Bel, 16, e Daniel, 6. “Já postei no grupo da família 
que voltaremos para curtir as cachoeiras.”

MORRO ACIMA

Guias turísticos costumam iniciar das pousadas os 
roteiros que exploram a riqueza hídrica da região, 
como visitas a cachoeiras e trilhas. Apreciar a na-
tureza em seu melhor momento pode exigir que o 
visitante acorde na madrugada, junte lanterna, gar-
rafa de água, máquina fotográfica e suba, de tênis, 
rumo à Pedra Pedro Paulo, por volta das cinco da 
manhã. De nível leve, (R$ 40 ida e volta com guia) a 
trilha serpenteia um caminho de 600 metros e tem 

A PARTIR DO TOPO
Pedra Pedro Paulo: para 
ver a cidade amanhecer; 
Wetemberg Nunes, criador 
de bonecos gigantes que 
desfilam no Carnaval

NA PÁG. AO LADO
Com 70 metros de altura,  
a Roncadeira é a cachoeira  
ideal para fazer rapel
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Ao retornar à trilha e terminar a descida, a luz do dia 
revela a aldeia Tabokagrande. Lá vive o dramaturgo e 
turismólogo Wetemberg Nunes, 61, criador dos bonecos 
gigantes que mexem braços, pernas, tronco e cabeça 
– diferente dos de Olinda, nos quais ele se inspirou –, 
revestidos de arame, espuma e papel machê. 

A Boiúna, o Amarelo e outros personagens criados 
por Wetemberg percorrem as ruas do distrito em 
julho, durante o encontro dos Gigantes de Palmas. 
O evento, criado por ele, tem como objetivo animar 
o povo, preservar a memória cultural e promover 
a educação ambiental. “A gente precisa aprender a 
viver dentro da natureza”, diz o dramaturgo, que, na 
Aldeia, também recebe visitantes para uma vivên-
cia turístico-cultural. Um boneco gigante, em uma 
espécie de arena circundada por pedras, acende o 
turimbó (fogueira de um pau oco) e promove uma re-

presentação da Queima dos Tambores, o ritual que dá 
origem aos tambores do ritmo Capoeboicongo, criado 
por Wetemberg e seus filhos a partir da mistura de 
capoeira, do boi e do congo do Espírito Santo. O evento 
dura uma hora, custa R$ 120 e inclui um passeio na 
Estrada do Salvador, uma trilha com percurso de 600 
metros que dá acesso à Pedra Pedro Paulo.

PARA LAVAR A ALMA

Enfim, as cachoeiras. Entre as diversas opções, se 
recomenda a Escorrega Macaco e a Roncadeira – com 
acesso relativamente simples. As duas estão dentro de 
uma Área de Proteção Ambiental (APA) próxima à TO-
030, rodovia que dá acesso à Ponte Alta do Tocantins, 
uma das cidades do Parque Estadual do Jalapão. Após 
uma trilha autoguiada de 500 metros, a Escorrega Ma-
caco surge em meio à vegetação. Mas a graça mesmo 
está a 1 quilômetro dali: a imponente Roncadeira. 

Uma das mais visitadas e ideal para quem curte es-
portes radicais, ela tem um tamanho que impressiona: 
são 70 metros de altura. Também chama atenção o 
som produzido pelo impacto de suas águas no poço. “A 
última vez que fiz rapel em cachoeira foi há 15 anos”, 

duração de 25 minutos até o mirante. Nele, contemplar 
a totalidade do distrito amanhecendo entre as serras 
com os galos cantando e os cachorros latindo é um 
jeito ótimo de começar o dia.

Narrativas populares especulativas, como expli-
ca o cientista social e guia Getson Lima Amoras, 39, 
indicam que a Pedra Pedro Paulo assim foi batizada 
em homenagem a um missionário católico que, nos 
anos 80, tocava saxofone no mirante ao entardecer. 

Estrelas de Taquaruçu, as 
cachoeiras oferecem opções de lazer 
e de aventura para todos os gostos
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conta a promotora de eventos goiana Michelle 
Lelis, 42, no topo da Roncadeira, enquanto recebia 
orientações dos instrutores. “Fiquei insegura na 
saída para a descida. Mas depois da adrenalina 
senti paz ao admirar, no meio daquele paredão, a 
natureza e observar a queda-dágua”, relatou. De 
volta à entrada da APA, depois de se refrescar com 
um picolé de frutas típicas como murici, buriti e 
mangaba (R$ 6), vale acelerar rumo à cachoeira do 
Evilson (R$ 20 a entrada).

Conhecer alguém que serviu de inspiração para 
batizar uma cachoeira é uma experiência que pro-
vavelmente só lugares como Taquaruçu podem pro-
porcionar. Aos 44 anos, Evilson Machado da Fonseca 
preferiu a vida na roça em vez de seguir o caminho 
do pai, Tarcísio, que, em 1991, se tornou o primeiro 
presidente da Câmara de Vereadores de Palmas. Aos 
11 anos, Evilson já cuidava das vacas no pasto e plan-
tava milho, arroz e abóbora nas terras de sua família. 
Com o passar do tempo – e sem muito alarde – cada 
vez mais gente passou a transitar pela terra onde 
ele morava, rumo a uma queda-dágua de 21 metros. 
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A riqueza cultural e a gastronomia que 
privilegia ingredientes locais também 
constituem a identidade da região

Nascia a cachoeira do Evilson. Desde então, uma 
trilha leve de dez minutos pelo seu “quintal” leva os 
turistas ao ecossistema composto de solo seco da Ca-
atinga nordestina e árvores amazônicas enormes com 
cerca de 300 anos de vida. Ali, o negócio é admirar o 
poço de fundo acobreado antes de se refrescar sob a 
cascata que desce pela formação rochosa. Ao retornar, 
peça a porção de peixe caranha (R$ 80) no restaurante 
Sabor da Terra, que Evilson terceirizou a um amigo. E, 
logo ao lado, recupere o fôlego estirado em uma das 
12 redes coloridas e de onde é possível apreciar, no 
fim da tarde, a revoada de andorinhas negras. “Não 
quero outra vida, não”, diz Evilson. 

ENTRE E FIQUE À VONTADE

Se o turismo ecológico é um atrativo de respeito de 
Taquaruçu por atrair visitantes das cinco regiões do 
país, ávidos em se embrenhar nas serras, as manifesta-
ções culturais e gastronômicas que agitam o bucólico 
centro do distrito também são dignas de registros. 
Ali, em setembro, acontece o Festival Gastronômico 

NA PÁG. AO LADO, A 
PARTIR DO TOPO
Evilson Machado da 
Fonseca; e a cachoeira 
que leva o seu nome

A PARTIR DO TOPO 
Redário da área de lazer da 
cachoeira do Evilson; Tereza 
dos Santos produzindo uma 
de suas obras a partir das 
folhas de babaçu
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ONDE FICAR 
 

ALDEIA DA SERRA
Erguida em meio a uma floresta de babaçu, 
possui dez bangalôs – metade deles com 
hidromassagem para casal – e 15 acomo-
dações espaçosas. Destaque para a piscina 
de borda infinita com vista para a Serra de 
Taquaruçu. Diária para casal, com café da 
manhã, a partir de R$ 360. 

pousadaaldeia.com.br

CASA DAS FLORES
Além de doze apartamentos climatizados, 
possui um sistema de energia solar que pro-
duz quase 100% do que é consumido ali. A 
água utilizada nas pias e chuveiros passa 
por um tratamento natural e é devolvida à 
terra. Diária para casal, com café da manhã, 
a partir de R$ 234.

pousadacasadasflores.com  

ONDE COMER 
 

VILA DOS SABORES
Prove a porção de oito unidades do quibe 
de peixe: filé de tilápia, queijo mozarela e 
massa feita de trigo. Vem acompanhada de 
molho de creme de alho e fatias de limão 
(R$ 26).

TEL.: (63) 98453-3916

BISTRÔ CASA DAS FLORES
Cubinhos de tilápia e banana-da-terra ma-
rinados no limão, gengibre, pimenta dedo- 
de-moça, pimentões coloridos e cebola 
roxa dão forma ao refrescante e ultrassa-
boroso ceviche misto (R$ 48).
TEL.: (63) 3554-1006/ (63) 98411-8008

COMO IR
 
A GOL voa para o aeroporto de Palmas 
(PMW) de todo o Brasil.

Para quem faz o trajeto de carro ou ônibus 
a partir de Palmas, são 31 quilômetros até 
Taquaruçu.

Agora, eis a dica preciosa para Taquaruçu permanecer 
em seu inconsciente: desbrave as belezas do distrito 
sintonizado na Canto das Artes FM 87,9. Inaugurada 
há dois anos, a rádio privilegia canções regionais de 
artistas locais que conversam com tudo o que você vai 
ver, ouvir e sentir em meio às serras. 

VIAGEM239 REVISTA GOL TAQUARUÇU
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1. Mandala de Babaçu, Babaçu Arte, R$ 50, tel.: (63) 99253-2838
2. Vaso Araticum, Pote de Ouro, R$ 120 tel.: (63) 98487-0349
3. Óleo de coco babaçu, Pousada Aldeia da Serra, R$ 40 tel.: (63) 3142-0120

NA BAGAGEM DE TAQUARUÇU
ITENS PARA COLOCAR NA SUA MALA

O QUE FAZER

VOO DO PONTAL
Responsável por um dos programas radi-
cais mais procurados no distrito: a tirole-
sa (R$ 120). Ela possui 1,2 quilômetro de 
extensão e percorre o Vale do Sumidouro a 
uma altitude de 380 metros

TEL.: (63) 98411-9119.

TERRA DO SOL ECOTURISMO
Organiza passeios pela região. O de Taqua-
ruçu, de um dia, inclui trilhas até as cacho-
eiras Roncadeira e das Arararas, ao mirante 
Pedro Paulo, visita à cachoeira do Evilson 
e ao Pote de Ouro, uma olaria que permite 
ao visitante fazer seu próprio pote de barro. 
Almoço em uma fazenda ecológica incluso. 
Rapel e tirolesa opcionais.

TEL.: (63) 98494-8514.

de Taquaruçu, o maior da região Norte em termos 
de público (cerca de 20 mil pessoas por dia). É lá 
também que, durante o Carnaval, blocos e marchi-
nhas invadem o pedaço, que abriga, ainda, um palco 
para shows de artistas regionais durante o período.

Próximo dali, o turista pode vivenciar experiên-
cias com artesãos locais. Wanderley de Carvalho, 39, 
além de comercializar as peças de estilo marajoara 
que fabrica na zona rural, permite ao visitante ma-
nusear o torno e dar vida ao seu próprio pote, prato 
ou vaso de barro. Tereza dos Santos, 61, reconhecida 
por suas luminárias e mandalas feitas de folhas de 
babaçu espalhadas por pousadas e restaurantes 
do estado, também abre sua casa para o visitante 
presenciar o processo de produção.

O circo Os Kaco, há sete anos no distrito, ministra 
gratuitamente aulas de arte circense, capoeira an-
gola, permacultura e técnicas de bioconstrução. “So-
mos uma escola que oferece vivências e experiências 
em um espaço social”, diz a engenheira ambiental 
Marcela Pultrini, 36, uma das fundadoras do circo. 

ACIMA
O artesão Wanderley 
ensina o visitante a 
fazer um vaso de barro

NA PÁG. AO LADO, A PARTIR 
DO TOPO
Ceviche do Bistrô Casa das 
Flores; o circo Os Kaco oferece 
aulas grátis de arte circense, 
capoeira e permacultura

1. 2.

3.
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POTÊNCIA MÁXIMA
Aos 24 anos, a cantora capixaba Brendha Rangel, conhecida como Budah,  
conquistou um lugar no rap nacional com sua voz marcante

POR
Mariana Caldas

“Cantar sempre foi natural para mim. Quan-
do era criança, passava o dia inteiro can-
tando e sentia que um dia eu ia ser igual 
a Beyoncé”, relembra a cantora Brendha 
Rangel, conhecida como Budah. Aos 24 anos, 
ela já acumula milhões de visualizações no 
YouTube e é considerada uma das promes-
sas do rap nacional.

Sua primeira influência foi o avô paterno, 
com quem apresentava duetos no karaoke 
durante as festas de família, cantando clás-
sicos da MPB. “Acho que herdei dele o gosto 
pela música”, diz Budah, que lançou seu 
primeiro single aos 19 anos.

“Estava apaixonada por um menino e, 
quando comecei a ouvir o beat que um pro-
dutor havia me enviado, veio toda a letra de 
‘Neguin’ na minha cabeça. Sempre fui muito 
tímida e nunca tinha escrito nada, mas fiz 
aquilo em dez minutos. Acho que tinha mui-
tas coisas para dizer”, brinca. Após postar 
o vídeo cantando a música no Facebook, a 
jovem chamou a atenção da cena rap de 
Vitória – em poucas horas, a gravação teve 
mais de 500 mil compartilhamentos na rede.

Depois daquele post, conta Brendha, 
“todo mundo” começou a chamá-la para 
fazer refrão. Seis anos após ter tido cora-
gem de publicar aquele vídeo, ela já per-
deu a timidez dos palcos, lançou a música 
“Quando eu te ligar”, uma parceria com os 
amigos e conterrâneos Jamal e Error27, 

ouvida mais de 4 milhões de vezes nas 
plataformas digitais, e se prepara para 
lançar o seu primeiro EP.

Quando percebeu que estava realizando um 
sonho de criança?
Foi aos poucos. Comecei a ser convidada para 
fazer mais shows, sempre adorando ver todo 
mundo cantando junto. Foi ao participar do 
projeto Red Bull Music Pulso, em 2019, que 
entendi que tinha dado um novo passo na 
minha carreira. Passei um mês em São Paulo 
e, quando voltei para Vitória, me apresentei 
na Rua da Lama, um lugar clássico do rap 
capixaba, e aquilo foi surreal, estava lotado.

E agora, qual é o seu sonho quando falamos 
de carreira?
Conseguir me estabilizar financeiramente, 
poder falar para meu pai que vou cuidar das 
contas de casa.

Como é o seu processo criativo?
Vou ao estúdio, começo a ouvir o beat, abro o 
bloco de notas do celular e só paro de escrever 
quando gosto do que fiz.

E quando chega o primeiro EP?
Ele já tem nome, Boss, e deve sair neste ano. 
Sinto que ele simboliza uma nova fase, agora 
que eu estou sem gravadora, cuidando dos 
detalhes da minha carreira.
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QUEM 

BUDAH 
(BRENDHA RANGEL)

IDADE

24 anos

PROFISSÃO

Cantora

INSPIRAÇÕES

“Sempre escutei muito samba 
– adoro o Péricles – e MPB. 
Também sou muito fã da 
Beyoncé e da H.E.R, cantora de 
R&B. Acho a voz dela parecida 
com a minha”
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Conheça algumas das inspirações do artista 
visual Vik Muniz, que acaba de inaugurar uma 
galeria em feira de rua de Salvador

ARTE EM FLUXO

POR 

Nina Rahe

Para Vik Muniz, “uma obra de arte é algo irredutí-
vel e sua experiência, estritamente presencial”. O 
artista acredita que a maneira com a qual encara-
mos imagens em um museu faz com que elas se 
destaquem do fl uxo a que estamos habituados no 
cotidiano. “O que espero oferecer ao meu especta-
dor é uma experiência física, holística e um tanto 
intrigante”, conta Vik, que está empenhado em 
levar a arte que “só está nos museus e galerias a 
um ambiente de convívio completamente indepen-
dente do universo das feiras e bienais”. Ele acaba 
de inaugurar um espaço de arte contemporânea em 
Salvador, dentro da feira de São Joaquim, uma das 
maiores feiras populares da Bahia. A localização 
da galeria, que leva o nome de Lugar Comum, foi 
escolhida justamente pelo fato de que o mercado 
representa um verdadeiro “bombardeio sensorial”. O 
artista, que também acaba de lançar Epistemas – li-
vro que aborda sua produção recente–, planeja para 
2022 mostras no Brasil, na Rússia e na Espanha.  F
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NA ESCOLA
“Será que as Escolas Matam a Criati-
vidade? é o TED mais visto de todos 
os tempos e revisita um debate im-
portantíssimo sobre criatividade no 
sistema educacional. Ken Robinson 
foi um grande professor e fazia parte 
do conselho da escola onde minha 
fi lha Mina estudou, em Nova York.” 

CRÔNICAS 
“A biblioteca é meu lugar preferido 
em qualquer parte do mundo, então 
sempre indico um livro. A Fina Flor 
de Stanislaw Ponte Preta [editora 
Companhia das Letras], pseudônimo 
de Sérgio Porto, se debruça sobre 
a produção de um cronista que in-
terpretava o Brasil como ninguém.” 

REGÊNCIA
“Sou um grande admirador da Orques-
tra Afrosinfônica. O maestro Ubiratan 
Marques é genial. Estive no espaço 
deles em Salvador algumas vezes e 
tive o privilégio de ter uma obra mi-
nha ilustrando a capa do disco Orin, 
a Língua dos Anjos.” 

AÇÃO
“Gosto muito de séries de ação e 
uma que me prendeu por muitas 
madrugadas foi a israelense Fauda 
[Netfl ix], que está na terceira tem-
porada. Ela mostra um ex-agente 
israelense que volta à ativa para 
tentar capturar um combatente que 
acreditava ter matado.”

EM REDE
“O documentário Fungos Fantásti-
cos, disponível na Netfl ix, mostra 
de cogumelos que limpam derra-
mamentos de óleo a redes de fungos 
que facilitam a comunicação entre 
as árvores – me ajudou a dar senti-
do a várias ideias que estavam na 
minha cabeça. Fungo é renovação!”
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Skatistas conversam sobre os desafios 
e os diferentes momentos para as mulheres

MANOBRAS DA VIDA

POR 
Luisa Alcantara e Silva

ISA CORLEONE

22 ANOS

APRENDEU A ANDAR DE SKATE AOS 

15 ANOS ASSISTINDO A TUTORIAIS 

NA INTERNET. É TRICAMPEÃ DO PIAUÍ, 

SEU ESTADO. PARTICIPOU DO STU 

OPEN EM 2019 E SONHA EM IR PARA 

AS OLIMPÍADAS DE PARIS, EM 2024. 

ENQUANTO BUSCA APOIO, TRABALHA 

EM UM PETSHOP EM TERESINA. 

KAREN JONZ

38 ANOS

TETRACAMPEÃ MUNDIAL, A 

SANTISTA FOI A PRIMEIRA 

BRASILEIRA A CONQUISTAR O OURO 

NOS X GAMES (2008) E A VENCER 

O MUNDIAL NO VERTICAL (2006). 

NAS OLIMPÍADAS DE TÓQUIO, 

TORNOU-SE COMENTARISTA DO 

SPORTV. É TAMBÉM MUSICISTA E 

COMPOSITORA.

MONICA POLISTCHUK

53 ANOS

NATURAL DE SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, COMEÇOU A ANDAR DE 

SKATE COM 12 ANOS. EM 1986, 

VENCEU O PRIMEIRO CAMPEONATO 

BRASILEIRO DE STREET. MORA NA 

INGLATERRA DESDE 2006 E, HOJE, 

TRABALHA COM GASTRONOMIA. EM 

2020, LANÇOU O SITE OOPS, SOBRE 

AS MULHERES NO ESPORTE.

MONICA: Você faz parte de alguma comuni-
dade de skate? E o que vê quando olha para 
seu futuro?

ISA: Participo do grupo de mulheres Mermãs 
Crew, de Teresina. Já viajamos junto para 
campeonato, temos um perfil no Instagram 
em que postamos vídeos e já organizamos 
pequenos eventos. Para mim, a crew significa 
a união das mulheres no skate e o crescimento 
da força feminina no esporte, principalmente 
no Nordeste. Sobre o futuro, me vejo repre-
sentando o Brasil nas próximas Olimpíadas.

ISA: Qual foi o momento mais importante 
da sua carreira e por quê?

KAREN: O primeiro momento foi quando enten-
di que queria evoluir no esporte e o quanto 
isso me nutria. Houve também momentos em 
que percebi que eu era referência para outras 
meninas e pensava o que ia fazer com isso. 
Depois, quando fui mãe, como isso impactaria 
minha vida e qual aspecto continuava sendo 
importante. Hoje, vejo que, mais do que mar-
cos e conquistas, o que importa é o que foi me 
moldando e me motivando a aprender com 
os erros e dar o meu máximo para melhorar.

KAREN: Faz muita diferença ter em quem se 
espelhar. Como foi não ter nenhuma refe-
rência feminina?

MONICA: O skate tem um lance muito legal de 
não ser uma competição, mas uma irmanda-
de. Então, alguns skatistas me serviram de 
exemplo no começo. Também pegava como 
referência poucas garotas nas revistas ame-
ricanas e, aos 18, quando desisti de acreditar 
que o skate feminino brasileiro cresceria, vi 
como alternativa morar na Califórnia. Mas 
lá conheci apenas a April Hoffman e a Sue 
Hazel, o que fez com que eu passasse a ver o 
skate como algo secundário na minha vida, 
pois não conseguiria me sustentar com ele.
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Conhecidas como AVÓS DA RAZÃO, as amigas Sônia Bonetti, 
Helena Wiechmann e Gilda Bandeira fazem sucesso na 
internet com lições bem-humoradas de como a velhice pode 
ser vivida com mais positividade e menos tabus

POR
Letícia González

FOTOS
Tomás Arthuzzi

O PRAZER DE ENVELHECER
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Elas são amigas. Elas são youtubers. E elas são velhas. 
Sim, a palavra é essa mesma: velhas. Gilda Bandeira, 
80, Helena Wiechmann, 93, e Sônia Bonetti, 84, conhe-
cidas como Avós da Razão, tornaram-se famosas na 
internet ao tentar mudar a cara da velhice no Brasil. 
E ai de quem usar eufemismos como idosas, pessoas 
maduras, ou terceira e melhor idade para se referir a 
elas. “Velho é um substantivo. Não precisa ser usado 
como adjetivo. Não é um xingamento, é uma constata-
ção. Como você usa ‘moço’, ‘criança’, você usa ‘velho’”, 
diz Sônia, militante por um mundo sem ideias prontas 
sobre o envelhecer.

Para elas, focar nas dores que a idade traz, que exis-
tem e são mesmo difíceis de lidar, é opcional. “Tem 
velho que gosta de remédio, né? Você pergunta ‘Como 
vai?’ e o cara sai falando ‘Tomo isto, tomo aquilo’”, co-
menta Gilda, cabelo roxo e lateral da cabeça raspada. 
“Gente, não precisa contar, estamos todos assim”, ela ri. 
Sônia completa: “Não é que a gente deva fazer pouco 
caso das coisas graves, mas temos que deixá-las ocupar 
o lugar delas. Tem muita gente, principalmente velho, 
que adora curtir uma desgraça”.

VIDA, TEMPO E TRABALHO AVÓS DA RAZÃOREVISTA GOL50 3

Gravação de episódio com o trio para o 
canal Avós da Razão, no Youtube

Elas conversam completando as frases uma da 
outra, como fazem amigas que se conhecem há 
50 anos. Morando em São Paulo, já viveram pe-
ríodos de afastamento, mas souberam retomar o 
laço. Não falam rápido, não como a ansiedade das 
redes manda. Mas o timing? Imbatível. Se fosse 
ensaiado, não sairia tão bom. Coisa de quem tem 
muita intimidade mesmo, e uma prática que, elas 
contam, veio da mesa do bar.

"Os botecos são o nosso elo há muitos anos", 
diz Helena.

“A gente morava perto”, segue Gilda. “Mas só se 
encontrava no boteco.”

“O que eu ia fazer na casa dela ou ela na minha?”, 
pergunta Helena.

E é assim, com questionamentos leves e cheios 
de humor, que elas começam a esfarelar os tabus 
da idade e do ser mulher ao mesmo tempo. Porque 
a domesticidade não é o lugar onde essas três se 
encontram. Nenhuma se interessa em saber se a 
casa da outra está limpa e arrumada. Ou qual filho 
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O FUTURO É 
LONGEVO*

1o China
2o Índia
3o Estados Unidos 
4o Japão 
5o Rússia
6o BRASIL

22%

680
mi

705 
mi

65+ 5-

Com mais de 17 
milhões de pessoas, 
o Brasil tem a sexta 
maior população 
acima de 65 anos  
do mundo

Hoje, no mundo, 
já somos mais 
velhos que crianças. 
Segundo dados de 
2019 da ONU, são 
705 milhões de 
pessoas acima de 
65 anos contra 680 
milhões com menos 
de 5 anos.

Em 2050, pessoas 
acima dos 60 
anos serão mais 
de 2 bilhões – 
chegando a

da população 
mundial.

"Os botecos são o nosso elo 
há muitos anos"
HELENA WIECHMANN, 93 ANOS, AVÓ DA RAZÃO
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é o mais bem-sucedido. Elas se juntam para tomar 
uma cerveja, falar de filmes, de livros, da vida alheia, 
da própria vida, de sexo. Sim, sexo, um dos grandes 
tabus da velhice. “Se vocês acham que velho não faz 
sexo, estão mal informados. Dos 80 aos 88 anos, eu 
tive um namorado. Só acabou porque ele morreu, 
não foi porque eu quis”, conta Helena, com um sor-
riso no rosto, em um dos vídeos do Avós da Razão.

O tom do canal é esse desde que elas começaram a 
se gravar, em 2016, por sugestão da produtora Cássia 
Camargo. O que começou como algo descompro-
missado foi crescendo. Hoje são 79 mil seguidores 
no YouTube, além dos 158 mil que acompanham o 
trio no Instagram e quase 11 mil no TikTok. Neste 
ano, elas ainda vão lançar um podcast.

Na mesa do cenário tem cerveja, caipirinha, fri-
tura em porções. Não há sinais de dieta controlada 

por médico, nem de rotina limitada por filhos. Existe 
algo de revolucionário em três mulheres com mais de 
80 anos unidas pelo hedonismo e pela boa conversa. 
Não é um espaço que aprendemos a cultivar, não como 
o da casa, o da família e o do dever com os outros. Mas 
como faz para ser livre na velhice, se isso parece difícil 
em qualquer momento da vida? “Você fica livre mesmo 
quando vai morar sozinha”, diz Sônia de bate-pronto, 
rindo, como faz quando recebem pedidos de conselho 
no canal. "Não tem horário, não precisa ir para a cozinha 
quando não está a fim, se quiser ficar de pijama, você 
fica, se quiser comer uma caixa inteira de bombom, 
você come. É uma liberdade que a gente adquire ao 
morar sozinha: não ter que dar satisfação.”

Com olhos de uma mulher que viveu a juventude 
em uma época bem mais machista e autoritária, Gilda 
relembra: “Tinha 39 anos quando me separei. Morava 
com marido e mãe, e decidi me separar dos dois. A 
primeira noite em que dormi naquela casa, sem ter que 
esperar o portão bater pra saber se o marido estava 
chegando, olha, foi uma coisa tão boa!”.

O assunto separação é tão velho e, ao mesmo tempo, 
tão atual, que hoje está na boca de outras influen-
ciadoras, inclusive mais jovens que as Avós, como 
Anna Gallafrio, 40 anos, mentora de mulheres, doula 
e podcaster. O perfil dela tem funcionado como uma 
antena de casos que mostram a dificuldade que muitas 
mulheres hoje em dia – ou seja, que vivem num mundo 
supostamente mais moderno e esclarecido – têm em 
terminar um casamento. “A mulher não pensa duas 
vezes antes de se separar, ela pensa duas mil vezes. 
O interessante é que antes as que faziam isso eram 
julgadas e encontravam poucos espelhos. Hoje, as 
mulheres encontram identificação, mas, ainda assim, 
é difícil realizar rupturas”, diz Anna. E, muitas vezes, 
essa ruptura é uma jornada longa. Isso porque, mesmo 
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“Velho é um substantivo. Não precisa 
ser usado como adjetivo. Não é um 
xingamento, é uma constatação”

ECONOMIA 
PRATEADA*

US$15 TRI.

US$1,8 TRI.

42%

75%

18,5%

As pessoas com 
mais de 50 anos 
movimentam por 
ano mais de

Entre os que têm 
mais de 60 anos, 

contribuem com 
pelo menos metade 
da renda familiar. E

ainda trabalham.

No Brasil, a renda 
anual dos 50+ 
soma

o que equivale a 

do total de 
rendimentos 
no país.

SÔNIA BONETTI, 84 ANOS, AVÓ DA RAZÃO
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com autonomia financeira e algum respaldo social, o 
medo de ficar sozinha e os estigmas que rondam as 
mulheres solteiras ainda assustam – mais até que o 
de ficar presa a um relacionamento ruim. “O casamen-
to era uma consequência quase imutável, era o que 
se esperava da gente”, lembra Sônia, que se separou 
aos 60 e, para se sustentar, foi procurar emprego no 
Mercado de Pinheiros, numa banca de aves e ovos. Lá 
aprendeu, com ajuda de um colega generoso, a cortar 
as carnes e atender o público. “Até hoje, quando vou 
lá, sou conhecida como 'a mulher do frango’.”

FILHOS PRO MUNDO

As Avós da Razão também são orgulhosamente va-
cinadas (além de contra a Covid) contra a Síndrome 
do Ninho Vazio, o estado psicológico que alguns pais, 
mas principalmente mães, apresentam depois que 
os filhos saem de casa. As três, na verdade, agrade-
ceram mais essa liberdade adquirida que precisam 

defender de tempos em tempos. “Meu filho, quando 
se separou da mulher, deu uma rodeada aqui em 
casa com cara de quem diz ‘posso vir morar com 
você?’. Quando ele finalmente verbalizou, falei: 
Nem f***!”, conta Helena.

Pois é, elas falam palavrão. Isso pode incomodar 
quem acha que senhoras de 80 anos deveriam estar 
rezando, um comentário que já receberam no canal. 
Mas causar espanto não é algo novo para elas. “Na 
minha época não se falava palavrão, as pessoas 
ficavam chocadas”, diz Sônia. “A minha teoria é que, 
quando é bem empregado, o palavrão é uma forma de 
expressão. Uma personalidade. Você usar seu lingua-
jar próprio é um jeito de acabar com o preconceito.” 

De fato, é o que defende também a escritora ame-
ricana Ashton Applewhite, que dá palestras sobre 
etarismo, o preconceito de idade. Um dos dados 
usados por Applewhite mostra que há tipos muito 
diferentes de velhice – mais do que há tipos de 
juventude. Você pode ter 70 anos e correr depois do 
trabalho, ou pode estar aposentada e ter problemas 
no joelho. Convém manter a mente aberta.
É bom também não oferecer ajuda a quem não 
pediu. “Nem a criança gosta de ser infantilizada, 
por que o velho gostaria?”, questiona Sônia. “Por 
que é bobinho? Alguém que não acompanhou, que 
está ficando debilitado, tonto? Isso é uma tentativa 
de diminuir a pessoa.” Gilda completa: “Tem essa 
ideia de que, porque tá velho, acabou. Imagina: tudo 
o que você fez na vida, de repente, fica abobado 
porque está velho?”. 

Refletir sobre o nosso preconceito de idade e ad-
mitir que ele existe é o primeiro passo para avançar 

ANTENADOS E 
CONECTADOS*

92%

10%

Entre os brasileiros 
com mais de 60 anos

possuem 
smartphones,  
e apenas

dizem não estar 
em redes sociais

usam o celular 
principalmente 
para fazer 
ligações, mas

também utilizam 
o aparelho para 
acessar as redes 
sociais,

81%

para fazer 
pesquisas na 
internet,

80%

para tirar 
fotos e

66%

para assistir  
a vídeos

61%

EM SENTIDO HORÁRIO:
Retratos de infância:
Gilda, 8 anos, 1950; Sônia, 6 
anos, 1943; e Helena, 1 ano, no 
colo do pai, 1950

"Está na hora de fazer as pazes com 
seu corpo. Foi ele que te trouxe até 
aqui, meu bem”

HELENA WIECHMANN,  93 ANOS, AVÓ DA RAZÃO
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na questão, defende Applewhite. Aceitar que os velhos 
participem da sociedade, desde que sejam rápidos e 
saudáveis como os jovens, não é exatamente aceitar. 
“Eu estava na padaria falando com o caixa quando ouvi 
uma voz atrás de mim dizendo: ‘Essas velhas chatas 
empatando a fila’”, Helena conta. “Virei para a moça e 
falei: ‘Ouvi o que você disse, viu? E faço votos de que 
você nunca fique velha’. Me diga se isso não é pior do 
que mandá-la à m***?”, se diverte.

A luta delas é para que os velhos sejam vistos pri-
meiro como humanos e, depois, como velhos. “Tudo o 
que acontece conosco é levado para o lado da velhice. 
O jovem caiu, tudo bem, perdeu o equilíbrio. O velho 

caiu, é porque está velho”, diz Sônia. “Quando você 
esquece algo, então, é o caos”, completa Gilda.

Seria a lucidez o último tabu? “Eu sempre fui confu-
sa”, diz Helena. “Não sei se estou mais ou menos agora. 
Mas claro que a gente não guarda mais o nome de todo 
mundo.” “E nem precisa”, responde Gilda, prática. “É só 
chamar de amor, querida, essas coisas. Você vai guardar 
um número de telefone hoje em dia? Não. Você vai lá e 
cutuca [faz o gesto com o dedo sobre o celular].” 

ALTOS E BAIXOS

Um amplo estudo publicado em 2020 pelo economis-
ta David Blanchflower revisou dados de 145 países e 
concluiu: existe algo chamado curva da felicidade, e 
ela é bem documentada. Os indicadores de bem-estar 
são altos até os 20 anos e despencam perto dos 40. 

Você tem que ser belo na velhice, 
bonito é difícil. Ser belo é uma 
mistura de coisas.”

SÔNIA BONETTI, 84 ANOS, AVÓ DA RAZÃO
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Dinheiro não traz mesmo felicidade? 
mariana cruz, rio de janeiro – rj
Os estudos comprovam que a miséria é 
fator de infelicidade. Porém, a partir das 
necessidades básicas atendidas, o dinhei-
ro passa a ter um valor subjetivo. Isso sig-
nifica que se você tem onde morar, tem 
o que comer e alimentação garantida, ter 
mais dinheiro não aumenta, na mesma 
proporção, a felicidade.  Assim, a pobre-
za total é, quase sempre, infeliz. Saindo 
dela, vale a máxima de que o dinheiro 
não traz, obrigatoriamente, felicidade. 

Gostaria de poder absorver mais conhe-
cimento, mas fico angustiado com tantas 
opções de leitura, documentários, cursos, 
etc. Como fazer essa seleção com qualidade? 
rodrigo etes, santa bárbara d’oeste – sp
Busque curadorias. Há mais conhecimen-
to  no mundo do que tempo útil de vida. 
Siga pessoas que leiam muito ou que 
acompanham bons filmes e eleja indica-

ções. Isso é comum nas redes sociais. Te-
nha prazer nessa busca. Deguste o saber 
e não meça conhecimento com réguas. 
A sabedoria é para viver melhor e não 
para ostentar. Liberte-se do peso e viva 
a fruição intensa da alegria do acesso ao 
mundo do saber. 

Professor Karnal, como podemos lidar 
melhor com as críticas? É possível evoluir 
a ponto de não se importar com o que os 
outros pensam ou dizem?
naiara almeida, são paulo – sp
Talvez seja possível, eu ainda não conse-
gui. Acho que não é um bom sinal você 
não dar nenhuma importância ao que o 
mundo pensa. Pode ser um sintoma pro-
blemático de blindagem e cegueira. Po-
rém, orientar sua vida (especialmente em 
tempos de internet) pela opinião alheia 
é, sem dúvida, um caminho para a infe-
licidade. Reflita sobre as críticas e leia ou 
veja com atenção as que foram elabora-

das sem paixão por pessoas com bons 
critérios. Ignore a maioria. Siga tranquila 
e se aperfeiçoando: a maioria das aná-
lises negativas  tem origem na dor das 
pessoas e não no que você é ou publica. 
Os outros oferecem mapas: os pés e a es-
trada são seus.

DE FORA PARA DENTRO
Em sua coluna, o historiador Leandro Karnal fala sobre a relação entre dinheiro e 
felicidade, exalta a importância da curadoria e reflete sobre o impacto da opinião alheia
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LEANDRO KARNAL (@LEANDRO_KARNAL)  
É HISTORIADOR, PROFESSOR E APRESENTADOR
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GILDA BANDEIRA, 80 ANOS, AVÓ DA RAZÃO

Os motivos aventados pelos pesquisadores incluem 
ambições altas, pressão por conseguir sustento e pre-
ocupações em geral.

“São décadas complicadas”, resume Gilda. “A con-
corrência no trabalho é absurda, você tem medos.” 
Sônia concorda: “Principalmente para a mulher, é uma 
época muito ruim. Mesmo quando você tem uma vida 
regrada, tudo direito, você sofre pressão do emprego, 
da vida doméstica, está sempre sofrendo. Depois que 
acaba de criar os filhos, que eles ficam independentes, 
a coisa pesa menos”.

Depois dos 40 e, em alguns países, depois dos 50, o 
estudo mostra que a sensação de felicidade sobe e se 
mantém elevada. Há menos desespero, em resumo. Mais 
aceitação. Numa das postagens mais bonitas do canal, 
Helena participa de um vídeo coletivo em que blogueiras 
e celebridades como a apresentadora Angélica falam das 
pressões que as mulheres sofrem pela aparência. Helena 
clama: “Está na hora de fazer as pazes com seu corpo. 

Foi ele que te trouxe até aqui, meu bem”. Pergunto 
se sempre foi assim, esse desdém com o padrão de 
beleza inalcançável. “É uma ditadura e sou contra 
qualquer ditadura. Sempre fui baixinha, sempre usei 
óculos. Nunca fui gostosa e bonita, mas era muito 
inteligente”, ela diz.

Com os olhos marcados de lápis preto, Gilda tem 
um pilar para a autoestima na rotina diária. “De 
manhã, é o caos. Olho no espelho e digo: estou a cara 
da minha mãe. Ainda bem que ela era bonitinha. Aí 
me arrumo. Tenho esse ritual desde sempre. Quando 
saio da frente do espelho, estou a Gisele Bündchen.”

“Você tem que ser belo na velhice, bonito é difí-
cil”, diz Sônia. “Ser belo é uma mistura de coisas. É 
quando você faz um tipo diferente com seu cabelo, 
sua cara, sua roupa, com a maneira de se apresentar 
e com o seu intelecto.” 

Entre as três, há um centro comum de filosofia: ter 
perspectiva – e amor-próprio. “A vida tem situações 
duríssimas. O negócio é deixar o tempo passar e não 
se preocupar muito, não. Pela experiência, a gente 
olha pra trás e vê: que besteira foi isso”, diz Helena. 
É o lugar certo para cada coisa que Sônia menciona. 
“A gente vai ficando mais leve. Vai aprendendo a 
dar menos valor às coisas chatas que acontecem. 
E preza mais as boas.” 

PRECONCEITO*

ONDE VIVEM?

16,8%

Segundo um 
relatório global 
da OMS sobre 
etarismo, uma em 
cada duas pessoas 
no mundo já 
apresentou ações 
discriminatórias 
que pioram a 
saúde física e 
mental dos idosos

*FONTES: Tsunami 60+, Organização Mundial da Saúde 
(OMS), FGV Social, Global report on ageism, Our World 
in Data, Perceived discrimination among older adults 
living in urban and rural areas in Brazil: a national study 
– BMC Geriatrics, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Dieese, Our World in Data, ONU, via 
PRB, Instituto Locomotiva

O estado com a 
maior porcentagem 
da população acima 
de 65 anos é o 
Rio de Janeiro

Numa pesquisa 
feita no Brasil  

dos entrevistados 
com mais de 50 
anos disseram já ter 
sofrido algum tipo 
de discriminação

13%

seguido pelo  
Rio Grande do Sul

13%

e por São Paulo

11%

“Tem essa ideia de que porque tá 
velho, acabou. Imagina: tudo o que 
você fez na vida, de repente, fica 
abobado porque está velho?” 

GILDA BANDEIRA, 80 ANOS, AVÓ DA RAZÃO
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É TEMPO DE SE CASAR
Depois de tantos adiamentos por causa da pandemia, 
casais voltam a subir ao altar em cerimônias ao ar livre, 
mais intimistas ou em destinos turísticos

POR
Carol Ito

Com apenas 15 convidados presenciais, o 
casamento de Priscila Lima e Jeffrey Innocencio foi 
transmitido ao vivo para mais de 300 pessoas

F
O

T
O

S
  

M
A

U
R

O
 C

A
P

O
Z

Z
I 

/ 
A

R
Q

U
IV

O
 P

E
S

S
O

A
L

GOL227_VIDA comportamento casamento.indd   58GOL227_VIDA comportamento casamento.indd   58 10/02/2022   12:3010/02/2022   12:30 GOL227_VIDA comportamento casamento.indd   59GOL227_VIDA comportamento casamento.indd   59 10/02/2022   12:3010/02/2022   12:30



 VIDA, TEMPO E TRABALHO ENFIM CASADOSREVISTA GOL60 3

Não foram poucos os casais que tiveram que adiar o sonho 
de trocar alianças nos últimos dois anos por causa do 
coronavírus. Ainda que a pandemia não tenha acabado, 
o futuro próximo mostra um horizonte mais positivo 
tanto para os noivos quanto para os cerca de 6 milhões de 
profissionais que trabalham no setor. Um levantamento 
realizado pela Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen), que representa todos os 
cartórios de registros civis do país, aponta que o número 
de casamentos deve aumentar 47% no primeiro semestre 
deste ano em comparação ao mesmo período de 2021, 
chegando a 624 mil registros de união. E se o mundo todo 
teve de se adaptar às novas regras e aos novos modos de 
viver – e conviver –, o universo dos casamentos seguiu 
pelo mesmo caminho. “Embora haja casais que ainda não 
abrem mão de uma grande festa, a maioria tem optado por 
fazer um evento menor, gastando menos e caprichando 
mais”, observa Ricardo Dias, presidente da Associação 
Brasileira de Eventos (Abrafesta).

Uma tendência que está fazendo a cabeça de muita 
gente neste cenário pandêmico são os miniweddings, 
casamentos compactos para, no máximo, 100 convidados. 
O casal paulistano Priscila Lima e Jeffrey Innocencio 
apostou nesse formato para trocar as alianças em ou-
tubro de 2020. Eles organizaram uma cerimônia para 

apenas 15 pessoas em uma chácara em Mairiporã, 
região metropolitana de São Paulo. “A gente queria 
ter mais controle de quem estava vacinado, só foi 
quem tomou a segunda dose e estava sem sintoma”, 
conta  Priscila, que é analista de e-commerce. O ca-
sal ainda se certificou de que todos os integrantes 
do staff também estavam vacinados e optaram por 
ter apenas um garçom durante a festa para servir as 
bebidas, enquanto os próprios convidados podiam se 
servir no bufê. 

SMOKING E PANTUFA

Para não deixar ninguém de fora, Priscila e Jeffrey 
organizaram lives no Instagram e na Twitch para 
transmitir a cerimônia e a festa, reunindo mais de 
300 pessoas on-line. “Compartilhamos todos os pre-
parativos nas redes sociais, criamos enquetes para 
escolher as plataformas das lives e um filtro temático 
no Instagram para o pessoal ir criando intimidade”, 

“A gente queria ter mais controle de 
quem estava vacinado, só foi [na 
cerimônia] quem tomou a segunda dose 
e estava sem sintoma”

PRISCILA LIMA, ANALISTA DE E-COMMERCE

NESTA PÁG., A PARTIR DO TOPO
A noiva Priscila Lima, que compartilhou 
os preparativos do casamento pelo 
Instagram; Flávia Badaró e Thays 
Vaiano trocaram alianças diante de  
mais de 140 pessoas on-line  
na pandemia

NA PÁG. AO LADO, A PARTIR  
DO TOPO
Priscila e Jeffrey trocam votos 
durante a cerimônia, em Mairiporã 
(SP); Thays e Flávia na celebração do 
casamento no civil em um restaurante 
na capital paulista
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conta Priscila. “Quando a festa é muito grande, o casal 
não tem muito tempo para curtir, tem que conversar 
com todo mundo, tirar muitas fotos. Uma cerimônia 
menor é mais econômica e também mais intimista”, diz 
o programador Jeffrey.

As fonoaudiólogas Thays Vaiano e Flávia Badaró, de São 
Paulo, também disseram sim no formato de microwedding, 
outra tendência que se popularizou durante a pandemia e 
que reúne, no máximo, 40 convidados. No caso de Thays e 
Flávia, apenas as duas estiveram juntas presencialmente 
na cerimônia, que foi realizada no apartamento delas. 
Os amigos e familiares acompanharam o evento on-line. 
“A gente queria muito se casar em maio de 2020, então, 
transmitimos a festa no Zoom para não deixar passar. 
Havia mais de 140 pessoas, todo mundo entrou no clima”, 
relembra Thays, que também conta que a cerimônia teve 
convidados especiais: “Como trabalhamos com alguns 
cantores, tivemos apresentações do duo Mar Aberto e 
das cantoras Pabllo Vittar, Alessandra Maestrini e Leila 
Pinheiro”. Para celebrar o casamento civil, elas fizeram 
uma festa para 20 pessoas em um restaurante, em agosto 
de 2021. “Só convidamos pessoas que estavam em São 
Paulo, que não teriam que pegar avião ou ônibus para F
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ACIMA
Felipe Almeida e Mariana Calcanhoto optaram pelo destination 
wedding em Punta Cana; o casal de Cuiabá celebra a união ao lado 
de 31 amigos e familiares

chegar”, explica Flávia. “Apenas Thays e eu ficamos sem 
máscara durante a festa, espalhamos máscara e álcool em 
gel e a mesa de jantar tinha lugares marcados, respeitando 
o distanciamento. Com cautela, deu tudo certo”, completa. 

Além de casamentos menores, festas ao ar livre tam-
bém seguirão em alta para evitar o risco de contágio. 
Os enfermeiros Claudio Luz e Nathália Gouvea escolhe-
ram uma chácara em Louveira, São Paulo, para realizar 
a cerimônia em novembro de 2021. “Não sabíamos ao 
certo como estariam as restrições da pandemia quando 
começamos a programar o casamento, então decidimos 
fazer o evento inteiro ao ar livre, com menos convidados 
alocados por mesa e álcool em gel em pontos estratégicos 
do espaço”, conta Nathália. “O medo do incerto, de ter que 
adiar, foi o que mais atrapalhou o planejamento”, ela diz 
sobre os desafios de organizar o casório em meio à crise 

sanitária. Apesar da tensão, o clima de reencontro 
animou a cerimônia: “As pessoas precisavam de uma 
boa festa, então a energia do nosso casamento foi 
incrível”, diz ela. 

NO CLIMA DE LUA DE MEL

Além de festas menores, mais intimistas e ao ar livre, 
outra proposta que não chega a ser novidade, mas 
voltou como aposta certeira, foi o chamado destination 
wedding, experiência na qual os noivos se casam num 
destino turístico, sozinhos ou com um pequeno grupo 
de convidados. “É um formato com menos aglomeração, 
o que facilita o cumprimento dos protocolos sanitários. 
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lado de 31 familiares e amigos. “Quando optamos pelo 
destination wedding, alguns convidados reclamaram que 
seria muito longe e caro. No fim dos cinco dias, pessoas 
que nunca tinham saído do país ficaram mais interes-
sadas em viajar, em conhecer novas culturas, acabaram 
perdendo o medo”, conta Mariana. 

Seja no Brasil ou em outro país, as dicas para quem 
pretende se casar em breve são as mesmas: planejar com 
o máximo de antecedência e contratar um bom serviço 
para a produção do evento. “Como a maioria das festas 
foram adiadas nos anos anteriores, muita coisa ficou 
acumulada para 2022. É difícil achar datas e profissionais 
com agenda disponível, então, o ideal é começar a planejar 
com pelo menos um ano de antecedência”, diz Ricardo, da 
Abrafesta. E, como a pandemia ainda não acabou, é impor-
tante acompanhar de perto as orientações dos governos 
e órgãos oficiais e ter atenção às medidas de saúde para 
subir ao altar com segurança. “Também é fundamental 
ter um organizador de eventos habilitado para fazer toda 
a gestão da operação e que esteja atualizado sobre pos-
síveis mudanças nos protocolos sanitários”, completa. 

“O destination wedding é um formato 
com menos aglomeração. Além disso, 
existia uma demanda reprimida de 
viajar que voltou forte”

LEANDRO SANT’ANA,  
DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CHEERS TRAVEL

ACIMA
Nathália Gouvea e Claudio Luz subiram ao altar em uma chácara 
no interior de São Paulo; o casal optou pela cerimônia ao ar livre 
para diminuir os riscos de contágio  

Além disso, existia uma demanda reprimida de viajar 
que voltou forte em 2021”, avalia Leandro Sant’Ana, 
diretor de operações da Cheers Travel, agência de 
destination wedding especializada no Caribe com 
sede em Campinas (SP). Ele tem boas perspectivas 
para o setor em 2022 e acrescenta que o aumento do 
faturamento da empresa foi de 30% no ano passado: 
“Além do casamento, oferecemos passeios de barco, 
jantares e recepções, o que costuma durar cinco dias. 
As pessoas nos procuram em busca de uma experiên-
cia completa, que vai além de uma noite de festa”, diz.

O militar Felipe Almeida e a servidora pública Ma-
riana Calcanhoto, de Cuiabá, escolheram o cenário 
paradisíaco de Punta Cana para celebrar a união ao 
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A TV QUE A GENTE 
QUER VER
Com conteúdos realizados por pessoas negras, plataforma Wolo TV nasce 
com a proposta de apresentar narrativas positivas e representativas 
para essa população nas produções audiovisuais brasileiras

POR
Luisa Alcantara e Silva

ILUSTRAÇÕES
Renato Breder
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Licínio Januário, co-fundador da Wolo TV
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vas de pobreza ou violência – representações 
historicamente associadas às pessoas negras 
na televisão brasileira. 

O nome escolhido vem de uma expressão co-
mum na África que significa “eita”, “vixe”. “Que-
ríamos algo que desse a ideia de surpresa”, diz 
Leandro. A estreia foi com o lançamento da série 
Casa da vó, estrelada pela cantora Margareth 
Menezes, pelo rapper Rincon Sapiência e pela DJ 
Kiara Felippe. A atração, uma sitcom, traz uma 
ex-funcionária pública bem-sucedida que se tor-
nou dona de um salão de beleza e vive com seus 
quatro netos em casa. Cada personagem vive a 
própria narrativa e, entre dramas e comédias, 
há também espaço para reflexões sobre racismo 
– como um dos personagens que quer ser ator, 
mas nos testes só consegue papel de bandido. 

E é no salão onde acontece uma das poucas 
ações de merchandising que ajudou a bancar a 
produção. Maquininhas de pagamento do D’Black 
Bank, do Movimento Black Money, são usadas 
por alguns dos personagens. 

Apesar da iniciativa bem-sucedida, os bas-
tidores da fundação da Wolo TV revelam uma 

realidade bem mais desafiadora: Licínio e Leandro 
contam que bateram na porta de cerca de 50 
empresas, mas poucos apostaram na novida-
de. “A Wolo surgiu de investimento próprio e de 
familiares. Para o nosso lançamento, tivemos 
apenas um investimento externo, de uma em-
presa de fora do Brasil. E, mais tarde, recebemos 
investimento do fundo Black Founders Fund do 
Google for Startups. Esse é o nosso histórico de 
investimento. Um número baixo para a proposta 
inovadora da Wolo e para todo o potencial cul-
tural e principalmente econômico que a cultura 
negra brasileira carrega”, diz Licínio. Foi a falta 
de investimentos que levou a Wolo a ser fundada 
nos Estados Unidos, onde há mais interesse, 
segundo os sócios. Outro motivo foi o projeto de 
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“Eu queria ajudar a acabar com esse 
estereótipo e fortalecer a conexão 
das pessoas negras”

LICÍNIO JANUÁRIO, COFUNDADOR DA WOLO TV

Elenco da série Casa da Vó, da Wolo TV
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Na novela Laços de família, exibida pela Globo 
em 2000, Zilda, interpretada pela atriz Thalma 
de Freitas, é a empregada doméstica do núcleo 
de protagonistas formado por Vera Fischer e 
Carolina Dieckmann. Ela não tinha horário fixo 
de trabalho e realizava diversas funções na casa. 
Essa é uma das poucas personagens negras que 
Licínio Januário se lembra de ter visto nas nove-
las que eram transmitidas em seu país, Angola.

“As personagens eram empregadas domésticas 
ou motoristas. A maioria do elenco de todas as 
novelas brasileiras que vi era branca”, diz ele, 
que, ao chegar ao Rio de Janeiro para estudar 
engenharia civil em 2008, ficou surpreso. “Eu 
me deparei com um país com mais da metade 
da população negra, algo totalmente diferente do 
que eu imaginava.” Sim, de acordo com o que ele 
via na TV, éramos um país branco – e não com 
56% de sua população negra, como mostram os 
dados do IBGE. 

Incomodado com as enormes diferenças sociais 
que testemunhou aqui, Licínio largou a faculdade 
no último ano e migrou para a área de comunica-
ção e entretenimento. Foi fazer teatro e investir 
em produção cultural. “Eu queria ajudar a acabar 
com esse estereótipo e fortalecer a conexão das 
pessoas negras”, diz ele. O angolano escreveu e 
atuou em peças e novelas, como Segundo sol, da 
Globo, fundou uma produtora cultural e, em 2018, 
venceu o Prêmio Shell de Teatro como curador 
do coletivo 2ª Black. Tempos depois, começou a 
conversar com um amigo que havia conhecido 
nas aulas de capoeira, nos tempos da faculda-
de. Era o gaúcho Leandro Lemos, profissional 
da área de tecnologia e empreendedorismo. Em 
2008, Leandro havia criado – e já vendido – a 
TechParking, startup de controle e gerencia-
mento de vagas em estacionamentos. 

WOLO TV

Ambos pretos, Licínio e Leandro queriam en-
contrar uma forma de combater o racismo no 
Brasil, tão predominante em seus mercados de 
atuação: cultura e tecnologia. Juntaram suas 
bagagens profissionais e resolveram apostar 
em um novo negócio. Assim, em dezembro de 
2020, fundaram a Wolo TV, uma plataforma 
(disponível, por enquanto, apenas no site) com 
conteúdos de entretenimento audiovisuais. Hoje, 
o negócio funciona no modelo pay-per-view: há 
cerca 30 títulos disponíveis na plataforma por 
preços que custam a partir de R$ 4,99 por filme 
ou episódio de série.

Produzidos por equipes majoritariamente pre-
tas, os filmes e séries trazem histórias sob a ótica 
da população negra, em vez de abordar narrati-

NESTA PÁG., A PARTIR DO TOPO 
Licínio Januário e o Coletivo 2ª Black entre os 
vencedores do 31º Prêmio Shell de Teatro, em 2018; 
Lícinio, interpretando o personagem Dominick Lundala, 
contracena com a atriz Adriana Esteves na novela 
Segundo sol, da Globo F
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internacionalizar a plataforma, levando-a para 
mercados da América do Norte e da África. 

Para Alan Soares, um dos cem afrodescenden-
tes abaixo de 40 anos mais influentes do mundo 
em lista reconhecida pela ONU e um dos fundado-
res e CSO (Chief Security Officer) do Black Money, 
a falta de interesse das empresas em investir na 
Wolo é um problema histórico. “Se eu pudesse dar 
um nome que justifique resumidamente por que 
o mercado brasileiro não quer investir na Wolo 
diria que é o pacto da branquitude, no qual os 
brancos se protegem e preservam sua hegemonia, 
não permitindo que pessoas pretas façam parte 
desse espaço”, diz.

A dupla conseguiu captar cerca de R$ 1,2 mi-
lhão para colocar a Wolo no ar, pagando, inclusive, 
parte dos custos da série Casa da vó. Para que isso 
fosse possível, muitos colaboradores da equipe 
trabalharam recebendo um cachê abaixo do que 
o mercado audiovisual paga normalmente – com 
o sonho em comum de ver a Wolo dar certo.

Os próprios fundadores mantêm trabalhos 
paralelos, já que a startup ainda não os banca. Li-
cínio, que mora em São Paulo, segue trabalhando 
como ator e dramaturgo – atualmente está em um 
projeto da plataforma de streaming Disney Plus –, 
e Leandro, que vive em Toronto, no Canadá, atua 
em uma companhia norte-americana de dados.

ESPAÇO PARA TODOS
No comando do Centro para o Futuro Digital da 
Escola de Comunicação e Jornalismo da USC 
Annenberg, na Califórnia, Jeffrey Cole acredita 
que empresas como a Wolo TV têm espaço para 
crescer. Ele lembra que as TVs a cabo e via satélite 
permitiram o surgimento de canais voltados para 
públicos específicos, como a MTV para jovens, e 
redes de esportes ou política. “Os anunciantes re-
corriam a esses canais porque podiam direcionar 
seus anúncios e não precisavam pagar por um 
público pelo qual não tinham interesse”, afirma 

Cole, também à frente do World Internet Project, 
que levanta dados sobre os hábitos e efeitos 
da mídia desde 1999. “Agora, com streaming e 
pay-per-view, isso faz muito sentido.”

Contra a maré e a favor de uma sociedade 
mais diversa, na qual o dinheiro não circularia 
apenas na mão dos brancos, a Wolo pretende, a 
longo prazo, com uma grade de conteúdos mais 
robusta, se transformar em um sistema de assi-
natura mensal, como Netflix e Amazon.  “É difícil 
competir com uma gigante como a Netflix, que 
pode gastar quase US$ 20 bilhões por ano em 

seus conteúdos. Entretanto, para além do preço, 
você compete encontrando nichos que a Netflix 
não oferece”, afirma Cole.

Nesse sentido, Leandro e Licínio sabem que 
têm um longo caminho a percorrer. Para chegar 
a esse momento, a dupla de sócios preparou al-
gumas novidades. Ainda no primeiro trimestre, 
eles devem lançar um aplicativo e, em janeiro, 
estrearam a série Eu, minha house e minha que-
brada, gravada em Salvador e idealizada com o 
grupo baiano 10ocupados, que tem quase 5 mi-
lhões de seguidores no YouTube. “Essa parceria 
é estratégica para nós”, conta Licínio. “Queremos 
mostrar para os investidores que temos capaci-
dade de atingir o grande público.”

Assim, de título em título, a startup vai cons-
truindo sua marca e criando novas narrativas. 
Ou melhor, jogando luz sobre as narrativas que 
sempre estiveram lá. “O Brasil é bom em não 
mostrar isso, mas o cinema preto sempre exis-
tiu”, diz Licínio. 

NO  
CONTROLE
A Wolo TV  
em números
—
30
títulos
disponíveis  

—
R$ 4,99
é o preço 
mínimo para 
assistir a cada 
atração

—
392 mil 
visualizações no 
primeiro ano

—
+ de 50 mil
usuários

—
10
colaboradores 
na equipe

—
R$ 1,2 
milhão
foi o investi-
mento inicial

Os filmes e séries disponíveis 
na plataforma Wolo TV
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Leandro Lemos, co-fundador da Wolo TV
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Pequeno Príncipe é 
reconhecido como um 

dos melhores hospitais 
pediátricos do mundo

Aliando tradição e inovação, o Pequeno Príncipe – 
maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil – 
foi reconhecido como um dos melhores hospitais 

pediátricos do mundo, pela revista Newsweek.

O Pequeno Príncipe é também o único 
hospital exclusivamente pediátrico da América 
do Sul a aparecer no ranking, que listou os 150

 melhores hospitais em pediatria no mundo, 
com base em recomendações de mais de 40 mil 

especialistas de 20 países.

Instituição centenária, o Hospital Pequeno Príncipe
é referência em alta e média complexidade e 

oferece atendimento em 32 especialidades médicas, 
com excelência técnico-científica e cuidado humanizado, a crianças 

e adolescentes de todo o Brasil. 

Para saber mais, acesse:
pequenoprincipe.org.br
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VOANDO PARA LONGE
Como é voltar a viajar para o exterior? Confira dicas da 
influenciadora Amandinha, do Prefiro Viajar

A retomada dos voos internacionais trouxe duas sensações: a alegria de po-
der, finalmente, voltar a ver o mundo, e a incerteza – afinal, como viajar com 
segurança durante a pandemia?

A produtora de conteúdo digital Amanda Antunes, a Amandinha, do blog 
Prefiro Viajar, já retomou o caminho do exterior e afirma: o jeito de viajar mu-
dou. “Voei bastante no fim de 2021, visitei Dubai, Egito e as Maldivas. O mais 
importante, neste momento, é conhecer as regras de entrada do país de destino, 
as exigências de testes negativos de Covid-19 e de carteira de vacinação, por 
exemplo”, ela explica. “Também acho fundamental levar em consideração se as F
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MUDANÇAS EM GRU

FIQUE DE OLHO

Agora, o embarque e desembarque 
dos nossos voos internacionais acon-
tecem no Terminal 2 do Aeroporto 
Internacional de São Paulo (GRU), em 
Guarulhos. Nossos voos domésticos 
também partem do mesmo terminal. 
A medida foi tomada pela administra-
ção do aeroporto, o maior do país, por 
conta da retomada dos voos interna-
cionais e o aumento considerável das 
operações no local. 

Nós retomamos nossa operação 
internacional de forma gradual, no 
final de 2021, voltando a operar as 
rotas para Montevidéu (Uruguai), 
Punta Cana (República Dominicana) 
e Buenos Aires (Argentina) a partir de 
Guarulhos.

Acesse o site da IATA (International 
Travel Document News) para atua-
lizações das definições dos países: 
iatatravelcentre.com (em inglês). 

Nós também reunimos informações 
sobre os destinos internacionais que 
já estão abertos em voegol.com.br/
informacoes/abertura-de-fronteiras. 

Lá você encontra também os sites 
dos consulados de diversos países 
com dados sempre atualizados. 

Acesse pelo QR 
code e confira:

POR
Livia Scatena

ACIMA
A influenciadora 
Amandinha durante um 
passeio de balão no Egito

NA PÁG. AO LADO
Amandinha pedala 
pela bela paisagem 
das Maldivas
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atrações locais vão estar abertas e se o país exige quarentena 
do viajante. Se for aquele destino dos sonhos e as restrições 
forem muitas, melhor repensar se este é o momento ideal 
para conhecê-lo.” Outra recomendação de Amandinha é ler 
linha por linha da cobertura do seguro-viagem. “Afinal todo 
mundo está exposto, pode acabar contraindo a doença e 
precisar de assistência durante as férias.”

Para a influenciadora, este é também o momento de mos-
trar-se consciente: manter a máscara no rosto o tempo todo 
– principalmente durante o voo –, usar álcool em gel, evitar 
aglomerações e respeitar as regras dos estabelecimentos e da 
companhia aérea. “Essas são atitudes básicas fundamentais 
para proteger a si mesmo e às pessoas ao seu redor. É muito 
importante que cada um cumpra a sua parte”, atesta.

Amandinha também chama a atenção para as rápidas 
mudanças nas regras fronteiriças impostas por cada país. 
“Quando fui para o Egito, o exame PCR negativo era obri-
gatório. Uma semana depois, não era mais preciso apre-
sentá-lo. Se o viajante tiver dúvidas ou não souber onde 
buscar informações, recomendo entrar em contato com a 
companhia aérea”, diz.
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FALE COM O ESPECIALISTA

COMO 
TRANSFORMAR 
MILHAS EM VIAGENS?
“Com a Smiles, nós oferecemos a plataforma 
de viagens mais completa do mercado. Nosso 
objetivo principal é que nosso Cliente junte 
mais milhas e as troque por passagens, ser-
viços ou produtos. Todos os gastos do dia a 
dia viram milhas, basta transferir os pontos do 
cartão de crédito para a Smiles – cada ponto 
te aproxima mais do seu destino. Com o cartão 
GOL Smiles, além da conversão de pontos ser 
ainda maior – até 4 milhas por dólar gasto –, o 
consumidor soma benefícios como validade 
das milhas por até 10 anos e bagagem gratuita. 
Oferecemos também um acelerador de milhas: 
o Clube Smiles, que conta com seis modalida-
des de planos e rende a partir de mil milhas 
por mês aos associados. Todos os produtos 
estão disponíveis no nosso site – www.smiles.
com.br. Lá é possível fazer reserva de hotéis 
e carros, adquirir seguro-viagem e comprar 
passeios no destino, que também se revertem 
em milhas. Hoje, temos mais de 50 parceiros 
aéreos associados e mais de 500 mil produtos 
disponíveis no nosso site.”

CARLA FONSECA, 
CEO DA SMILES
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ILUSTRAÇÕES  

Bel Andrade Lima
POR  

Livia Scatena

EXCELÊNCIA NÍVEL DIAMANTE
A GOL é reconhecida com o 
selo APEX Diamond Award 
Health Safety por suas práticas 
sanitárias durante a pandemia

O QUE É

O APEX Diamond Award Health Safety é um 
certificado que reconhece as companhias 
aéreas por seus esforços na implementa-
ção das mais rígidas medidas de saúde 
e segurança. A APEX (Airline Passengers 
Experience Association) é uma organiza-
ção de pesquisa e avaliação no campo da 
experiência de viagens.

COMO O SELO SURGIU?

Concedida pela consultoria de marketing 
SimpliFlying, a certificação foi criada no 
início da pandemia. O objetivo era forne-
cer uma validação com base científica para 
incentivar as companhias aéreas a ir além 
dos requisitos governamentais, elevando 
os níveis de segurança e higiene em suas 
aeronaves e demais dependências.
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IMPORTÂNCIA PARA O SETOR

O APEX Diamond Award Health Safety per-
mite que as companhias aéreas assumam 
um papel proativo na retomada das viagens 
internacionais, já que as empresas premia-
das com o selo foram capazes de criar um 
padrão comum de segurança sanitária para 
os seus Clientes. A certificação também 
coroa as práticas bem-sucedidas do setor.

COMO FUNCIONA A AVALIAÇÃO?

As empresas respondem a um questioná-
rio, que é submetido à APEX. A organiza-
ção, então, realiza um processo interno 
de auditoria. Segundo a associação, cerca 
de 30% das companhias participantes 
melhoraram seus padrões de segurança 
e saúde após revisão inicial realizada 
pela APEX.  

E A GOL?

Em setembro de 2021, nós fomos premiados 
com o selo Diamond, a certificação máxima, 
que atesta que estamos preocupados com a 
saúde de nossos Clientes e colaboradores. 
O certificado ainda mostra como nossos 
níveis de segurança na área da saúde se 
equiparam aos de alguns dos grandes no-
mes globais do setor.
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A ROTA PARA EXPANDIR 
SEUS NEGÓCIOS
Pioneiro e de fácil adesão, o VoeBiz é o único programa de 
fidelidade com vantagens exclusivas para a sua empresa

POR 

Livia Scatena

Nunca foi tão fácil para empresas garantirem mais van-
tagens em suas viagens. O programa VoeBiz foi pensado 
justamente para oferecer benefícios como redução de 
custos, descontos em compra de passagens, gestão de 
viagens, entre outros. No portal, que é bem didático, a 
empresa administra suas viagens, acompanha a evolu-
ção do saldo de acúmulo e também troca seus pontos 
por novas passagens aéreas.

“É muito fácil inscrever-se no VoeBiz. A empresa 
realiza o cadastro em nosso site e, assim que ele é 
aprovado, já é possível começar a juntar pontos por 
meio das viagens corporativas”, explica Estela Quiaratto 
Brandão, Diretora do VoeBiz.

Uma vez que a empresa esteja inscrita no programa, 
todas as passagens compradas com a GOL, a Air France 
e a KLM acumulam pontos. Basta informar o número 

VoeBiz no momento da compra. E esse benefício não 
se aplica apenas ao seu negócio: o funcionário que 
estiver viajando a trabalho também pode acumular 
milhas em sua conta pessoal para usar como quiser 
nos programas de fidelidade Smiles ou Flying Blue.

E a empresa participante do programa VoeBiz conta 
com mais uma vantagem: dá para acumular ainda mais 
pontos ao usar o cartão virtual GOL UATP ao comprar 
suas passagens GOL – são 30% de pontos bônus no 
VoeBiz para quem escolher esse meio de pagamento.

Para participar do VoeBiz e ter mais informações 
sobre o programa, acesse voebiz.com.br.
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MAIS SEGURANÇA NO AR
Mario Mello Martins, médico do trabalho e gerente de Gente 
e Cultura da GOL, fala das nossas iniciativas ligadas à saúde

Qual é a importância de receber o selo 
Health Safety na categoria Diamond?
Essa certificação está dividida em três 
níveis, Gold, Platinum e Diamond, sendo 
este último o mais alto. É um selo que 
reconhece as medidas de saúde praticadas 
por empresas aéreas ao redor do mundo 
e nós fomos contemplados graças ao tra
balho que fizemos, ao nosso investimento 
em saúde, às nossas práticas de seguran
ça, que vão do início ao fim dos nossos 
processos, e aos nossos procedimentos 
preventivos.

O que significa para o Cliente GOL uma 
certificação como essa?
O selo Diamond olha para todos os pontos 
de contato dos Clientes durante o pro
cesso de uma viagem – são observados 

58 itens em dez categorias. É um selo 
muito importante para demonstrar que 
nós temos práticas seguras voltadas à 
saúde dentro das nossas instalações e 
das nossas aeronaves. Ou seja, quando 
obtemos uma certificação como essa, es
tamos mostrando para o nosso Cliente 
que é seguro voar conosco.

Quais outras medidas voltadas à saúde 
a GOL tomou após o início da pandemia? 
Quando a pandemia começou, intensifica
mos os procedimentos de higienização de 
nossos aviões e das áreas administrativas. 
Também implementamos o distanciamen
to social nas filas de embarque, além de 
incentivarmos o checkin online, para que 
os Clientes evitassem tocar nos totens dos 
aeroportos. Instalamos barreiras acrílicas 

nos postos de atendimento e adotamos 
uma série de medidas em nossos escritó
rios, como restringir o número de pessoas 
presentes em salas de reunião. Adotamos 
o home office para o público administra
tivo e afastamos os colaboradores que 
apresentavam sintomas. Nas aero naves, o 
serviço de bordo foi suspenso por um pe
ríodo e sempre há álcool em gel disponível. 
As máscaras, claro, seguem obrigatórias. 
Com essas medidas, não ti vemos relatos 
de passageiros infectados durante nossos 
voos e registramos um baixo número de 
colaboradores infectados.

IL
U

S
T

R
A

Ç
Ã

O
  

B
E

L 
A

N
D

R
A

D
E

 L
IM

A

GOL227_NOVAGOL bastidores+voebiz.indd   76GOL227_NOVAGOL bastidores+voebiz.indd   76 10/02/2022   16:2510/02/2022   16:25



#NOVAGOL SMILESREVISTA GOL78 4

A jornalista e apresentadora Cecília 
Boechat conta sobre sua viagem ao 
Jalapão e compartilha dicas para curtir 
destinos de ecoturismo com segurança

RETOMADA NA 
NATUREZA

Smiles. O programa  

de fidelidade da

Companhias aéreas parceiras

Estamos voltando a viajar pouco a pouco e com segurança. 
Mas sabemos que mesmo com a retomada gradual do turismo, 
a Covid-19 segue impondo restrições.

É justamente por isso que o ecoturismo se mostra uma ótima 
alternativa, afinal, espaços abertos são os melhores para fre-
quentarmos neste momento. Para a jornalista e apresentadora 
Cecília Boechat, essa modalidade de viagem é uma boa saída 
para passeios com menos aglomeração. “Fui ao Jalapão no 
ano passado. Apesar de gostar muito de cidade grande, estar 
em contato com a natureza é muito apaixonante. O Jalapão é 
único, o cerrado é muito presente, com sua vegetação e animais 
próprios. Dá para ficar três semanas por lá e ainda assim não ver 
tudo”, conta ela, que também é modelo e criadora de conteúdo. 
“Além disso, é muito importante pensar em visitar lugares 
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abertos em tempos de Covid-19 e manter a responsabilidade 
durante a viagem.”

O turismo no Jalapão vem crescendo: segundo o Ministério 
do Turismo, a região recebeu 55 mil visitantes no ano passado 
e esse número tende a aumentar, já que a pasta começou a 
investir mais na divulgação dos destinos de natureza do país.

 
APROVEITE AS MILHAS E PÉ NA ESTRADA

Cecília fez uma série de vídeos no Jalapão para o canal Te Levo 
de Milhas e logo no primeiro episódio ela já te conta o que é 
preciso para se planejar bem para essa viagem. Juntar milhas 
para trocar pela sua passagem deve entrar nesse planejamento: 
o aeroporto de Palmas é o mais próximo do parque e até lá é 
preciso percorrer mais 195 quilômetros de carro. Cecília dá dicas 

bem bacanas, como levar dinheiro em espécie tanto 
para para fazer compras em pequenos estabelecimen-
tos locais quanto para pagar a entrada em atrações 
extras, como fervedouros e cachoeiras. Além disso, 
a jornalista também recomenda usar milhas Smiles 
para reservar os hotéis, baixar um mapa do parque 
para acessá-lo off-line e contratar um guia local que 
conheça bem as estradas e que te poupe de qualquer 
perrengue, principalmente com o carro.

Dá para trocar suas milhas pela passagem ou, ainda, 
usar a opção Smiles & Money, combinando milhas e 
dinheiro. Se o Jalapão já está na sua lista dos sonhos 
de viagem, temos outra ferramenta para você: o Radar 
Smiles. Com ele é possível monitorar em tempo real 
as melhores ofertas para a sua próxima viagem e, 
ainda, receber notificações sobre voos para os seus 
destinos preferidos.

Conheça as vantagens de Smiles 
e todas as formas de acumular 
milhas aqui:

E assista aqui aos episódios do  
Te Levo de Milhas Viaja no Jalapão:

NA PÁG. AO LADO
Cecília no Fervedouro  
do Rio Sono, no Jalapão

NESTA PÁG., A PARTIR 
DO TOPO
Cecília mergulha na 
Cachoeira do Formiga; 
Turistas nadam na Lagoa 
do Japonês
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PARA TODOS 
OS GOSTOS
Filmes recém-saídos do cinema e 
esquetes de comédia são as novidades 
na programação da GOL

Em março, nossos Clientes terão à disposição dois 
grandes lançamentos recém-saídos do cinema. “A 
partir do dia 1º, estarão disponíveis Duna, longa 
dirigido por Denis Villeneuve que foi um grande 
sucesso nas salas de cinema, e King Richard: Criando 
campeãs, com Will Smith, astro que dispensa apre-
sentações”, conta Natan Silva, Analista de Produtos 
e Parcerias da GOL. 

Além dos hits das telonas, também estarão no 
ar esquetes de comédias famosas no YouTube. “Os 
episódios do trio Barbixas, que fazem muito sucesso 
com comédia de improviso no YouTube, vão estrear 
no nosso catálogo”, conta Natan.
Há também outras novidades cinematográficas no 
mês, como American Sniper, A mula e Cry Macho: 
O caminho para redenção, os três dirigidos por Clint 

Eastwood, além de Batman vs Superman: A origem 
da justiça, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Gra-
vidade, Quero matar meu chefe 2, Como ser solteira, 
Mortal Kombat, Happy Feet 2 – O Pinguim, As aven-
turas de Paddington 2 e Jogador Nº 1. 

Os fãs de séries poderão curtir episódios das pro-
duções You, Lucifer e dos superclássicos  Friends e 
The Big Bang Theory.

Os novos conteúdos estarão disponíveis em to-
dos os voos que oferecem o nosso entretenimento 
de bordo.

A PARTIR DO TOPO:
O filme King Richard: Criando 
campeãs, a série You e o longa Duna
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Todos os anos, o Brasil sofre com o início da temporada de 
chuvas, período em que nós, na GOL, ficamos em estado de 
alerta para prestar apoio. No fim do ano passado não foi 
diferente: mais de cem cidades baianas foram castigadas 
pelas enchentes que atravessaram o ano novo e fizeram 
2022 começar triste para milhares de famílias da região.

“A Central Única das Favelas (Cufa) procurou o Instituto 
GOL para ajudar a levar mantimentos para o sul da Bah-
ia. A ONG tem uma relação muito próxima com a GOL e a 
apoiamos com passagens há algum tempo”, explica Maria 
de Nazaré Guimarães Sousa, especialista em sustentabi-
lidade da GOL. “Nesta situação das enchentes, fizemos a 
intermediação entre a Cufa e a GOLLOG para definir como 
seria a logística para prestar esse socorro.” 

“Conseguimos nos organizar em 24 horas para atender 
a Bahia”, conta Alan Gerino, gerente Operacional da GOL-
LOG. “Abrimos 98 bases da GOLLOG em todo o país para 
receber doações de roupas, alimentos não perecíveis e 
produtos de higiene básica. A campanha foi veiculada na 
TV Bandeirantes. 

Em pouco mais de 20 dias, foram arrecadadas 
66 toneladas de mantimentos; dias depois do início 
da campanha em prol da Bahia, as doações foram 
expandidas para beneficiar também Minas Gerais, 
Tocantins, Maranhão, Piauí, Goiás e São Paulo, es-
tados igualmente atingidos por fortes chuvas.

“Recebemos doações de muita gente, além de 
grandes empresas e empresários. As pessoas real-
mente se mobilizaram para ajudar”, diz Gerino.

AJUDA PELO AR
Instituto GOL e GOLLOG uniram forças com a Cufa 
para apoiar cidades atingidas por enchentes

POR  

Livia Scatena

F
O

T
O

S
  

 D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

GOL227_NOVAGOL instituto+online.indd   80GOL227_NOVAGOL instituto+online.indd   80 10/02/2022   16:2710/02/2022   16:27



REVISTA GOL82 VEIO NA MALA

Em janeiro deste ano, quando Jards 
Macalé chegou a Belém para realizar 
o show da turnê de Besta fera, seu pe-
núltimo disco, o que ele queria mesmo 
era saber se as pessoas ali costumavam 
soltar pipa. “Chego aos lugares e per-
gunto mais sobre pipas do que sobre 
músicos”, conta o artista, que tomou 
gosto pela brincadeira com o pai. “Eu 
gostava de olhar as pipas no ar e aí 
o negócio foi crescendo e fui apren-
dendo também a fazê-las. Viciei”, diz.

Cada cidade que visita dá a ele a chan-
ce de aumentar sua coleção, que tem 
pandorgas de todos os temas e forma-
tos, vindas de destinos como Portugal e 
Cuba. Da viagem a Belém, Jards voltou 
com dois itens novos, confeccionados 
por Reginaldo da Costa Mourão, pipei-
ro com 60 anos de experiência e que 
é conhecido como “Cobra, o Rei dos 
Papagaios”. “Tenho uma porção de pi-
pas. Já ganhei várias, comprei outras 
tantas, dei muitas. A única coisa que 
nunca fiz foi vendê-las”, diz o cantor.
Recém-mudado da Lagoa para o Leme, 
no Rio de Janeiro, Jards explica que, na 
casa nova, ainda não chegou a usar o 
seu kit para soltar pipa, mas conta os 
dias para voltar ao que chama de “sur-
tos” – os momentos em que se dedica à 
sua paixão. “É como uma sinalização. Na 
ponta da pipa existe um Jards”, resume. 

POR
Nina Rahe

FOTO
Lucas Bori

Para o cantor Jards Macalé 
é tradição trazer, de cada 
lugar que conhece, uma 
pandorga diferente

O CAÇADOR  
DE PIPAS
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