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parceiras:

o homem que 
conecta

O cearense JOSÉ ROBERTO 
NOGUEIRA leva internet de alta 

velocidade para o interior  
do Nordeste e transforma  

a vida no sertão 





*Compatível com aparelhos de som Panasonic a partir da linha 2015.

Conecte o que você está 
assistindo ao som Panasonic 
via Bluetooth® e potencialize 
sua experiência.
 
SMART TV 4K
#CRIADOPRAVOCÊ TORCER JUNTO
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CRIADO
PRA

Com a função Wireless Media, os seus momentos na frente da TV vão se multiplicar. Basta alguns toques para conectar sua Smart TV ao Mini System,
Torre de Som ou Soundbar* Panasonic. Agora, é só reunir a galera pra você se sentir torcendo dentro de um estádio.

Saiba mais em www.panasonic.com/br panasonic.br @PanasonicBrasil
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A ARQUITETURA DO

ENCONTRO
A ARQUITETURA DO

ENCONTRO Ao entrar em um dos nossos restaurantes, você percebe que cada detalhe foi pensado para deixar todo 
mundo à vontade. O equilíbrio entre o rústi co e o sofi sti cado traduz o esti lo despojado do Madero.

É Kethlen Ribas Durski quem torna possível esta missão. A arquiteta assina o projeto de todos os 
endereços da rede e cuida para que tudo reforce o convite para refeições gostosas e descontraídas. 
A ideia é a de que o bom uso do tempo e a qualidade de vida estejam em sintonia com o ambiente 

e com o prazer de comer bem com os amigos. 

Esse conceito leve e despretensioso está presente nas steak houses e, também, nos containers, que 
foram adaptados para oferecer comida boa nas estradas. Kethlen inovou ao traduzir o ambiente 
dos restaurantes para a estéti ca industrial: “Além de bonitos, são peças reuti lizadas e, por isso, 

alinhadas ao conceito de sustentabilidade”.

Em todas as propostas, o desafi o é que o ambiente seja capaz de transmiti r o compromisso de servir, 
que é marca registrada da rede.

Escolhemos dedicar nossas vidas a trabalhar com alimentos menos processados, culti vados e 
produzidos de forma mais natural, livres de produtos químicos e temperados com amor e éti ca. 

Exatamente por isso temos a certeza de que o hamburger do Madero faz o mundo melhor.

“O ambiente do Madero 
convida a várias situações”

VEJA A HISTÓRIA COMPLETA EM RESTAURANTEMADERO.COM.BR   

maderobrasil





_compre online loja.recco.com.br

SÃO PAULO: Oscar Freire, 673 ● Morumbi Shopping  ● Mooca Plaza Shopping. CURITIBA: ParkShoppingBarigui. ● Shopping Mueller. LONDRINA: Shopping Catuaí ● Shopping Boulevard ● Rua Pio XII, 208 ● Av. Higienópolis, 783. 
MARINGÁ: Av. Rebouças, 479. Av. XV de Novembro, 255 ● Rua Joubert de Carvalho, 162 ● Shopping Maringá Park ● Shopping Cidade ● Shopping Avenida Center ● Shopping Catuaí.  FOZ DO IGUAÇU: Shopping Catuaí Palladium. 
RIBEIRÃO PRETO: Novo Shopping Ribeirão ● Av. Presidente Vargas, 569 ● Ribeirão Shopping. SÃO CAETANO DO SUL: Park Shopping São Caetano. BALNEÁRIO CAMBORIÚ: Balneário Shopping. CAMPO GRANDE: Shopping 
Campo Grande. FLORIANÓPOLIS: Rua Padre Roma, 482. VITÓRIA: Praia do Canto. VILA VELHA: Shopping Vila Velha. CUIABÁ: Shopping Goiabeiras. UMUARAMA: Rua José Honório Ramos, 3920. Campos dos Goytacazes: 
Shopping Av. 28. CACOAL: Av. Antonio Deodato Durce, 1190. VILHENA: Rua Gaspar Lemos, 141. PORTO VELHO: Nanni Cherie, Shopping Porto Velho. GUARAPARI: Atrevida, Shopping Guarapari. COLATINA: Pele de Seda, Av. 
Getúlio Vargas, 145. BARBACENA: Sonhos e Flores, Galeria Hering. IMPERATRIZ: Made Lingerie, Shopping Imperial. ARIQUEMES: Korpus, Av. Canaã, 3262. UBERLÂNDIA: Uberlândia Shopping. 

SENSUALIDADE QUE VAI DO CLÁSSICO AO Inesperado.

A Lingerie que te entende.
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Rivellino e a Copa de 1970, o novo filme de Heitor Dhalia e bares praianos

VIAGEM
Museus de doces, Paris além dos clichês e a efervescência de Fortaleza

VIDA, TEMPO E TRABALhO
A cabeça inovadora de José Roberto Nogueira e empreendedorismo materno

#NOVAGOL
Nosso nome na boca da torcida e a lógica por trás das conexões
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seu tempo conosco. Em junho, mês que 
acontece o maior campeonato mundial 
de futebol, seguimos o mesmo posicio-
namento, agora em relação ao craque 
que todos querem ver em campo.

Neymar é o nosso garoto-propagan-
da, mas decidimos poupar o tempo dele. 
Muito mais importante do que vê-lo fa-
lando dos nossos serviços é deixá-lo trei-
nar, focado em campo, lutando por mais 
um título. Assim, esperamos ver o país 
inteiro gritar muito o nosso nome.

Bom voo e boa leitura,

É provável que você não conheça a his-
tória de José Roberto Nogueira, empre-
sário que está na capa desta revista. 
O empreendedor autodidata, que até 
os 16 anos viveu sem eletricidade, é 
de Pereiro, uma pequena cidade no se-
miárido cearense a 338 quilômetros de 
Fortaleza. Fascinado por um radinho 
de pilha da família, estudou eletrôni-
ca por correspondência, foi para São 
Paulo trabalhar e decidiu, anos depois, 
voltar para a mesma Pereiro disposto 
a compartilhar seus aprendizados. Foi 
lá que fundou a Brisanet, empresa que 
hoje leva internet de alta velocidade a 
mais de 200 mil assinantes de cidades 
do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba 
e Pernambuco, empregando 2 mil fun-
cionários. Mais do que isso, Nogueira 
conectou o Ceará com o mundo.

É por acreditar na importância de am-
pliar estes pontos de conexão que conta-
mos sua história. E é por isso também que 
o valor está presente em nossas ações, 
como a abertura do novo hub, em Forta-
leza, que inauguramos este mês. Depois 
de Guarulhos, em São Paulo, Galeão, no 

Rio, e Brasília, esse aeroporto vai ligar, 
de maneira rápida e eficiente, os Clien-
tes do Norte e do Nordeste com o exte-
rior – teremos voos diretos para Paris e 
Amsterdã, em parceria com Air France  
e KLM, e, a partir de novembro, voos dire-
tos para os Estados Unidos, além de outros 
estados brasileiros. Serão mais de 50 tre-

chos diários, o que significa um aumento 
da oferta de assentos de e para a capital 
cearense em mais de 60 mil por mês.

O hub também reforça outro ponto im-
portante, levado como premissa desde 
que lançamos a #NOVAGOL: fazer com 
que cada minuto seja melhor aprovei-
tado. É por isso que trabalhamos incan-
savelmente para lançar inovações que 
otimizam ou tornam mais agradável o 

O pOder da cOnexãO

Acreditamos na 
importância de ampliar  
os pontos de conexão  
com o mundo

editOrialREVISTA GOL14

PAuLO KAKInOff é PRESIdEnTE dA
GOL LInhAS AéREAS InTELIGEnTES
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REVISTA GOL16

APLICAR 
SELO FSC

making of

AuditAdo porA 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.

A reportagem de capa desta edição é sobre a história do cea-
rense José Roberto Nogueira, fundador da Brisanet, empresa 
que levou internet de alta velocidade para quatro estados do 
Nordeste. Nossa equipe viajou até Pereiro, no oeste cearense, 
para conhecer de perto as paisagens semiáridas que inspira-
ram José a não desistir de tornar a tecnologia acessível para a 
região onde nasceu. O fotógrafo Tomás Arthuzzi e a repórter 
Márcia Rocha saíram de Fortaleza e viajaram por mais de seis 
horas até a cidade. “O deslocamento valeu a pena quando vi 
aquele cenário. Além disso, José é uma pessoa tranquila, sim-
ples e com ideias inovadoras”, diz Tomás. Para Márcia Rocha, 
que assina a reportagem, o empreendedor é genial e tem uma 
bagagem de vida muito interessante. “Conversar com ele é ter 
certeza de que querer é poder.”

Capa desta edição, o empreendedor José Roberto Nogueira não 
desistiu do sonho de investir na região onde nasceu, no Ceará

TECNOLOGIA NO SEMIÁRIDO
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Chega de preConCeito

“Sou capa da revista GOL, em uma ma-

téria linda que conta um pouco da mi-

nha trajetória até O outro lado do paraíso 

[reportagem ‘Meu lugar é aqui’, ed. 193].” 

juliana caldas, via instagram

“A capa da revista de bordo da GOL aposta 

na visibilidade ao retratar a atriz Juliana 

Caldas. A foto remeteu-me ao ciclo de pintu-

ras em que Diego Velázquez conferia grande 

dignidade aos ‘anões da corte’. O primeiro 

passo para superar o preconceito é a visibi-

lidade. Parabéns à revista.”

leandro karnal, via facebook

“Os mais fortes não são os maiores, mas os 

que carregam em si a valentia de encarar tudo 

de frente, sem medo. Adorei a entrevista. Que 

você continue assim, dando um show na TV.”

lais dos santos, via instagram

“Meu voo foi mais especial. Aprendi com 

você, mulher forte. O nanismo passou a ter 

o meu olhar.” 

rebeca bandeira, via linkedin

Me representa

“A revista começa com fotos de pessoas que 

voaram recentemente, dentre elas estava 

Ice Blue, que eu amo. Depois, na agenda, ti-

nha Karol Conka, Liniker e o Festival Tras-

borda de Cultura sem Gênero. Duas páginas 

depois, uma negra em um anúncio da GOL. 

Adriana Couto, de quem sou fã, é colunista. 

Depois tem Djamila Ribeiro mostrando De-

troit. Como ela pode acertar sempre? A ma-

téria de capa é a Juliana Caldas celebrando 

o fato de ser a primeira atriz brasileira com 

nanismo a ocupar um papel de destaque na 

TV. O mundo está mudando e, no que de-

pender de mim, ele não anda mais para trás. 

Este post não é publicidade, mas, se a GOL 

tivesse me contratado, era sobre isso mes-

mo que eu iria falar.” 

thais farage, via instagram

“A revista GOL é sempre f#*@.” 

maria ribeiro, via instagram

“Gostaria de parabenizá-los pela revista 

GOL. Ela é, com certeza, a melhor revista en-

tre as companhias aéreas. Gosto, em espe-

cial, da seção Vida, Tempo e Trabalho.” 

diego nonnemacher de almeida, via linkedin

“A revista é ótima. É um privilégio lê-la.” 

cremilda batista, via facebook

errata
Diferentemente do informado, a cidade de 

Garibaldi fica no Rio Grande do Sul (repor-

tagem “Desacelere”, ed. 192).

Envie sugestões e comentários sobre a 
nossa revista para GOL@TRIP.COM.BR. 
Deixe também sua mensagem no 
Twitter, no Facebook, no Instagram ou 
no YouTube da GOL*

fale CoM  
a gente

*

facebook.com/voegol@voegoloficial @voegoloficialgol@trip.com.br youtube.com/gol
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O que
pra você

é um
detalhe ,

pra nós é
prec isão.

finger.ind.br

DESIGN É MAIS DO QUE FORMA. 

É MENSAGEM, CONTEÚDO, 

EXPRESSÃO. HÁ 40 ANOS A FINGER 

une o design CONTEmPORÂNEO 

com a precisão alemã PARA 

OFERECER AMBIENTES QUE 

PROPORCIONAM BEM-ESTAR 

PARA VOCÊ.

quarenta anos

Garantia
8anos
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1  

2 3

QUem

1. Clodoaldo, 
PePe e 
Mengálvio
o QUe fAzem
Ex-jogadores

onde
No check-in no 
Aeroporto de 
Congonhas

Por QUê
Participar de ação que 
a GOL, transportadora 
oficial da seleção 
brasileira, organizou 
em homenagem aos 
cinco títulos do Brasil 
na Copa do Mundo

como foi
“Estar aqui com saúde 
depois de todos esses 
anos é maravilhoso”, 
diz Pepe

QUem

2. eduardo 
giusePPe
o QUe fAz
Fotógrafo

de onde/PArA onde
São Paulo/ 
Rio de Janeiro

Por QUê
Acompanhar o voo 
número 1958, ano do 
primeiro título do 
Brasil, até a capital 
fluminense e com 
Pepe como convidado

QUem

3. Fernanda 
Poças
o QUe fAz
Cozinheira

de onde/PArA onde
São Paulo/ 
Rio de Janeiro

Por QUê
Visitar a família
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QUem

4. Melissa 
loei
o QUe fAz
Aposentada

de onde/PArA onde
São Paulo/ 
Rio de Janeiro

Por QUê
Viajar para encontrar 
amigos. Acabou 
surpreendida pela 
ação, que distribuiu 
camisetas iguais às da 
seleção de 1958

como foi
“Quem vai herdar este 
presente é meu neto”

QUem

5. Muricy 
raMalho
o QUe fAz
Ex-treinador e 
comentarista de TV 

de onde/ PArA onde
São Paulo/ 
Rio de Janeiro

Por QUê
Gravar programa do 
SportTV sobre o jogo 
Brasil x Alemanhã, 
realizado no dia dos 
voos especiais

como foi
“Foi coincidência eu 
estar aqui. Pepe é uma 
grande pessoa”

QUem

6. olavo 
Nogueira 
e gabriel 
corrêa
o QUe fAzem
Administrador e 
economista

de onde/ PArA onde
São Paulo/ 
Rio de Janeiro

Por QUê
Trabalhar

como foi
“Adoramos futebol e 
ficamos felizes com 
a surpresa”, diz Gabriel
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QUem

7. Djalma 
lima
o QUe faz
Oficial da  
Marinha Mercante

De onDe/ Para onDe
Rio de Janeiro/Manaus

Por QUê
Voltar para casa após 
56 dias de trabalho

QUem

8. Silvia 
Bretz
o QUe faz
Médica

De onDe/ Para onDe
Rio de Janeiro/Brasília

Por QUê
Visitar amigos

QUem

9. vaneSSa 
Garofani
o QUe faz
Empresária

De onDe/ Para onDe
Curitiba/ 
Rio de Janeiro

Por QUê
Passear na  
capital fluminense 

7 8

9
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Mergulhe nas 
férias de julho
Águas quentes naturais, parque aquático, 
diversão para todas as idades e em todas 
as estações do ano fazem do Rio Quente 
Resorts o destino certo para toda a família

PUBLIgolVale.indd   2 20/04/18   20:29

D e natureza exuberante e potencial destino 
de férias, a região do Cerrado tem uma 

paisagem única: árvores baixas com troncos e 
galhos retorcidos esculpem a paisagem de solo 
avermelhado, fazendo brilhar os olhos à primeira 
vista. O clima agradável o ano inteiro e os sabores 
típicos de frutas como o pequi e a mangaba tornam 
a visita uma experiência especial. Sem falar nas 
águas quentes que brotam do chão quando a água da 
chuva penetra a rocha e volta aquecida à superfície, 
formando a maior bacia hidrotermal do mundo. 

O melhor destino para desbravar a região é o 
Rio Quente Resorts, em Goiás, encravado aos pés 
da Serra de Caldas. As 18 nascentes que deságuam 
no resort, a 37 ºC, abastecem as piscinas naturais 
de águas quentes e fazem do local o destino mais 
convidativo quando as temperaturas caem. Tem 
coisa mais gostosa do que mergulhar em uma 
piscina quentinha? São 12 quilômetros do rio que 
passam por dentro do resort. Uma vez lá, não há 
com o que se preocupar, do transfer do aeroporto de 
Caldas Novas — são 27 quilômetros de distância — 
ao check in, tudo é pensado para a sua comodidade. 
O fato de o resort ser localizado em Rio Quente, e 
não na cidade vizinha, mais turística, faz com que o 
destino seja mais reservado e exclusivo.

Lugar perfeito, então, para aproveitar em 
família ou em casal. Há atrações para todas as idades 
e gostos – dos mais aventureiros aos que buscam 
dias de descanso e lazer. No Parque das Fontes, as 
oito piscinas de águas doces e transparentes que se 
renovam a cada 20 minutos têm o chão de areia e 
pedras, que massageiam os pés, proporcionando uma 
sensação de relaxamento que faz você esquecer de 
tudo. Abertas 24 horas por dia – um atrativo à parte 
no clima quente de Goiás –, dá para aproveitar os 
bares molhados de manhã até à noite.

Os jovens têm muito com o que se divertir, a 
começar pelo Hot Park, eleito um dos dez melhores 
parques aquáticos do mundo pelo Traveller’s Choice 
do TripAdvisor. Das 21 atrações, a mais radical é o 
Xpirado, um toboágua com 32 metros de altura e  
146 metros de comprimento que faz um percurso 
de 17 segundos até cair em uma das piscinas. 
Inspirado nas pistas de skate, o Half Pipe, o primeiro 
escorregador aquático em forma de U do país, causa 
aquele friozinho na barriga quando a boia despenca 
em queda livre (13 metros de altura) antes de seguir 
em zigue-zague. Crianças se divertem no Hotibum e 
no Clubinho da Criança. No primeiro, um brinquedo 
com pequenos escorregadores e chuveirões, está 
aquele maravilhoso baldão que tomba quando enche, 
molhando todo mundo. O Clubinho tem piscinas, 
minitoboáguas e rio lento para crianças menores e 
bebês. A Turma do Cerrado, personagens infantis do 
parque, promove brincadeiras o dia todo. Ainda há a 
maior praia artificial de águas quentes do mundo, a 
Praia do Cerrado. Com areia fina e clarinha, coqueiros, 
espreguiçadeiras e piscina com nove tipos de ondas, 
tem até barulho de mar.

O Rio Quente Resorts é um complexo 
formado por sete hotéis, que somam mais de 
1.200 apartamentos, oito restaurantes e seis bares 
aquáticos, além de pizzaria, lanchonete e sorveteria 
artesanal, numa área de quase 500 mil metros 
quadrados. Para os hóspedes, assim como o Hot Park, 
o acesso ao Eko Aventura Park também é livre: tem 
passeios de rafting, canoagem e mergulho e, ainda, a 
Mega Tirolesa, indicada para jovens de até 75 anos. 
O trajeto sobrevoa a paisagem do cerrado e área do 
resort, lembrando que as férias estão só começando. 

Em sentido horário, a partir 
da foto à esq.: na Mega 
Tirolesa, sua emoção vai 
às alturas;  o mergulho 
no Parque das Fontes é 
inesquecível; no Hotibum, 
a diversão das crianças está 
garantida!; queda livre e 
frio na barriga na pista do 
Half Pipe; e areia, coqueiros 
e ondas artificiais na Praia 
do Cerrado

| Branded Content

Para saber mais,  www.rioquenteresorts.com.br ou 
ligue (11) 3512-4833.  Vem pro Rio Quente Resorts.

PUBLIgolVale.indd   3 20/04/18   20:29
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Gilberto Gil (à esq.), com seu show que 
comemora os 40 anos do álbum Refavela, 
é uma das principais atrações do Festival 
Bananada, em Goiânia. Nação Zumbi, Pabllo 
Vittar e Francisco El Hombre também estão 
no line-up da 20a edição do evento.

de 7 a 13/5. a partir de R$ 120  
(meia-entrada com 1 quilo de alimento).  
festivalbananada.com.br.

Geleia Geral

MÚSiCa

O Mercado da Boca, centro gastronômico 
inspirado em modelos europeus, é a nova 
sensação de Belo Horizonte. O espaço, de 4 
mil metros quadrados, reúne 30 restaurantes 
e bares, como o La Boqueria, que serve, entre 
as opções, o doce Soho (acima). 

av. toronto, 156, jardim canadá.  
facebook.com/mercadodaboca.

De boCa Cheia

GaSTroNoMia

A Biblioteca Azul, selo da Globo Livros, 
lança A acusação – Histórias proibidas 
vindas da Coreia do Norte (à esq.). A 
obra reúne contos escritos por Bandi 
(pseudônimo de um morador que vive 
no país) e levados para o exterior por um 
ativista de direitos humanos. 

232 págs. R$ 39,90.

TriSTeS CoNToS

livroS

Evento de inovação em São Paulo e festival de música em Goiânia estão  
na nossa seleção de dicas para curtir os momentos de folga neste mês

vale uMa pauSa
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Freespace é o tema da Bienal de Veneza 
(acima), que traz 71 exibidores nesta edição. 
O Studio Pharus, de São Paulo, participa da 
mostra principal, de arquitetura, com uma 
escultura tridimensional. A programação 
inclui ainda eventos como festivais de teatro, 
dança contemporânea e filmes.

de 26/5 a 25/11. labiennale.org.

liberdade

artes

O Festival Path (abaixo), evento de inovação e 
criatividade do Brasil, terá mais de 500 horas de 
conteúdo. A programação, que será realizada em 
São Paulo, inclui palestras sobre comportamento e 
tecnologia, workshops, shows, feira de games e de 
empreendedorismo, entre outras atividades.

dias 19 e 20/5. a partir de R$ 120 (algumas 
ações são gratuitas). festivalpath.com.br.

hiperconectado

inoVaÇÃo

Clássicos como Pulp fiction (à dir.) e 
lançamentos como Extraordinário estão na 

programação do Shell Open Air, evento de 
cinema ao ar livre que acontece no Rio  

de Janeiro. Os filmes  serão exibidos em 
uma supertela de 325 metros quadrados. 

de 16/5 a 3/6. R$ 50.  
rj.openairbrasil.com.br.

olho grande

cineMa
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BIGODE DE RESPEITO
A GOL é a transportadora oficial da seleção e dos brasileiros e, para comemorar 
a Copa do Mundo, que começa no mês que vem, traz depoimentos sobre os 
títulos do Brasil. Este mês, Rivellino recorda lances de 1970, no México

POR

Heitor Flumian
FOTO

Nino Andrés

“Por incrível que pareça, aquela seleção, 
que hoje é considerada uma das maiores  
de todos os tempos, saiu desacreditada 
do Brasil. Também não chegamos como 
favoritos ao México: era uma chave difí-
cil. Tinha a Inglaterra, campeã mundial 
na época; a Tchecoslováquia, um tima-
ço; e a Romênia, que era a sensação do 
momento. Havia quem achasse que não 
passaríamos da primeira fase.

A estreia foi muito importante para sa-
bermos onde podíamos chegar: fizemos 4 
a 1 contra a Tchecoslováquia. Estávamos 
com o pensamento positivo e tínhamos 
um Pelé com o astral lá em cima, trans-
mitindo energia positiva para o grupo. 
Ele falava: ‘Vocês não sabem como é bom 
ganhar uma Copa’. Parecia que disputava 
a sua primeira. Gozado, ele fez alguns gols 

nesse mundial, mas as pessoas lembram 
mais de suas jogadas em que a bola não 
entrou. Nessa partida, ele deu aquele chu-
te do meio do campo, que ficou conheci-
do como ‘o gol que Pelé não fez’. Quando 
a bola saiu do seu pé, todos o xingaram: 
‘Pô, tá louco?’; quando ela começou a cair, 
gritamos: ‘Vai ser gol!’. Em lances como 
esse é que você entende por que se trata 
do maior atleta do século. Ele já estava 
prevendo que o goleiro se adiantaria há 
muito tempo.

Eu marquei três no torneio. O mais 
importante foi nessa primeira partida, 
contra a Tchecoslováquia. Estávamos 
perdendo de 1 a 0 e, em um momento 
difícil, empatei em uma cobrança de fal-
ta, chutando no contrapé do goleiro. Foi 
fundamental para nos acalmar. Como jo-

gador, eu tinha algumas metas. Comecei 
a jogar ainda garoto, queria ser titular do 
Corinthians. Depois, servir à seleção, jo-
gar uma Copa do Mundo, se possível, e, 
claro, ser campeão mundial. E tudo acon-
teceu! Ao marcar aquele gol, o primeiro 
da minha vida em Copas do Mundo, poxa, 
saí xingando e gesticulando, era a minha 
maneira de comemorar e extravasar. Foi 
fantástico, afinal, era o meu sonho! Gritei 
uma palavrão para cada gol [risos]. 

Outro lance marcante aconteceu no úl-
timo gol contra a Itália na final [Brasil 4 x 
1 Itália], feito pelo Carlos Alberto. Uma coi-
sa linda, que teve o dedo de Deus, como se 
ele dissesse: ‘Vou terminar com esse gol, 
porque vocês merecem’. Pelos toques que 
construíram aquela jogada, dificilmente 
vamos conseguir ver um lance parecido.”

GOL194_EMBARQUE futebol.indd   30 20/04/18   10:57
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O mais impOrtante
Rivellino segura foto que 
mostra seu gol contra 
a Tchecoslováquia, na 
Copa de 1970
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Em 2007, Lourenço Mutarelli passou um 
mês em Nova York para escrever uma his-
tória ambientada na cidade.  A experiência 
– parte do projeto Amores expressos, edita-
do pela Companhia das Letras – rendeu um 
primeiro romance que acabou descartado 
e fez com que o escritor decidisse começar 
outra narrativa após seis anos. A ideia do 
novo livro surgiu quando Mutarelli viu na 
TV um programa sobre sereias. “Era tão 
bem construído que você acreditava na-
quilo. E quis tratar de algo ainda mais sem 
sentido”, conta o autor. Talvez por isso o 
protagonista de O filho mais velho de Deus 
e/ ou livro IV custe tanto a acreditar que 
existam seres reptilianos – filhos de hu-
manos e alienígenas. Mesmo assim, o per-
sonagem vê a proposta de um grupo que 
se diz de proteção, mas mais parece uma 
seita, como a chance de recomeçar a vida 
em Nova York. “É o meu melhor livro em 
termos de construção. Houve uma pesqui-
sa enorme para confeccionar a narrativa”, 
diz Mutarelli que, embora cético, adoraria 
que extraterrestres existissem.

AliENs EM 
NovA YorK
Após um bloqueio de seis anos, Lourenço 
Mutarelli encontra em seres de outro 
planeta o mote para seu novo livro

por 

Nina Rahe 

UNioN sqUArE
“É menos turístico que a Ti-
mes Square e você sente o 
dia a dia da cidade. Sempre 
que passava por lá, ficava 
pelo menos uma hora ob-
servando – segunda, quar-
ta, sexta e sábado tem feira 
livre. Quando viajo, prefiro 
supermercados a museus.”

strANd BooKstorE
“Gosto muito de ir a sebos e 
esse é gigante, para passar 
algumas horas e se perder 
fuçando os títulos. Com-
prei nele a reprodução de 
um catálogo de brinquedos 
franceses do século 19.”

strandbooks.com

CENtrAl pArK
“Adoro lugares em que você 
consegue se dissolver entre 
os outros. Gostava de ver 
as pessoas que frequentam 
o parque no cotidiano, len-
do ou comendo ali. Achei 
interessante notar também 
que todos os bancos levam 
o nome de alguém.”

rotiNA
o EsCritor rElEMBrA três lUgArEs qUE frEqUENtAvA EM MANhAttAN

O filhO mais velhO de 
deus e/ Ou livrO iv 
ed. companhia das letras. 
216 págs. R$ 44,90.
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Você conhece o Supply Manager?

brsupply.com.br/hotsite

A Br Supply traz ao mercado corporativo uma forma inteligente de automatizar a gestão de suprimentos 

indiretos, fazendo com que a sua empresa possa repensar a aquisição de itens curva C.

O modelo desonera a área de compras, reduz estoque, diminui a base de fornecedores e elimina o processo 

transacional de itens de baixo valor agregado.

A solução oferece um mix amplo, composto por mais de 10 mil itens, sistema web integrado ao ERP da sua 

empresa e parâmetros customizados por c/c, com alçadas de aprovação e completa gestão automatizada.

Com atuação nacional, a Br Supply possui cases de sucesso com empresas líderes em diversos 
setores da economia. Conheça mais no site www.brsupply.com.br
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Em seu sexto longa de ficcção, o cineasta pernambucano Heitor Dhalia, 

48 anos, mergulha na violenta história em quadrinhos Tungstênio, de 

Marcello Quintanilha. “É um livro com muita ação”, conta o diretor, que 

buscou manter as características da obra original, premiada em festi-

vais como o de Angoulême, na França. Na adaptação homônima, Dha-

lia, morador de São Paulo há 25 anos, mira a câmera para locais menos 

badalados de Salvador, como a Ribeira, e acompanha um dia da vida de 

um policial, sua mulher, um traficante e um sargento reformado – dois 

deles são interpretados por atores estreantes, Samira Carvalho e Wesley 

Guimarães. Suas trajetórias se esbarram ao acaso, quando ouvem ex-

plosões na orla. “São personagens que tentam viver sob uma nova pers-

pectiva, mas que são tragados pela realidade, violenta, corrupta e sem 

a  presença do Estado”, diz Dhalia. “Isso reflete a tensão em que a gente 

vive, um caldeirão social no qual podemos explodir a qualquer hora.” F
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Nome: Heitor Dhalia.

HQ predileta: Asterios Polyp, de David 
Mazzucchelli.

Super-heróis de HQ preferidos: Batman e  
Fu Manchu.

Adaptar uma história para o cinema: É um 
desafio. Não existe tradução sem traição.

Um livro que não deveria ser adaptado: Toda 
história pode ser adaptada, mesmo as  
mais clássicas.

Um blockbuster inesquecível: Não é muito a 
minha praia, mas assisti recentemente a E.T. 
– O extraterrestre com a minha filha e foi uma 
experiência maravilhosa.

Como é dirigir atores estreantes? Eles  
trazem frescor para o projeto. Fora isso, 
é desafiador para os artistas experientes 
contracenar com eles.

Quem gostaria de dirigir? Fernanda Torres. 
Além de uma atriz maravilhosa, ela é  
bastante divertida.

Ainda quer realizar como cineasta: Dirigir um 
longa em Pernambuco. Minha experiência 
por lá foi somente com Conceição, meu 
primeiro curta.

O melhor de Pernambuco? A cultura popular 
manifestada no maracatu, no frevo, no cavalo-
marinho... É um patrimônio.

E de São Paulo? As pessoas. É um caldeirão 
cultural e, para completar, finalmente tem um 
Carnaval incrível. Brinquei pela primeira vez 
na folia paulistana neste ano e adorei.

Histórias 
adaptadas 
O pernambucano Heitor Dhalia leva Tungstênio, HQ 
premiada de Marcello Quintanilha, para o cinema

por

Alan de Faria
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PoR Larissa Faria

Já está com saudade do verão? Aproveite a onda de bares que apostam 
em ambientes ao ar livre com cadeiras de praia e drinks refrescantes

fica, vai teR PRaia

BRaSÍLia, SÃo PaULo, GoiÂnia e anáPoLiS
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De olho na turma que adora o verão, bares 
abertos no último ano em cidades longe 
do mar apostam em cardápios e ambien-
tes inspirados no clima pé na areia – não 
importa a estação do ano. “Como Brasília 
não tem praia, aqui é o lugar onde as pes-
soas buscam descontração”, conta Raphael 
Augusto, gerente do MimoBar (acima), 
desde novembro no jardim do centro cul-
tural Funarte, na capital federal (a partir 
do mês que vem, o bar vai para outro en-
dereço, ainda não informado). Além das 
cadeiras de praia ao ar livre, a brisa lito-
rânea também está presente no cardápio, 

com drinks refrescantes como o Oxente, 
que leva cachaça, limão tahiti e rapadura  
(R$ 17). O Vizin, em São Paulo, também ofe-
rece opções geladas para os clientes nas 
cadeiras de praia, caso do chá da casa, fei-
to com xarope de açúcar, suco de limão e 
hortelã (R$ 6). “Criamos uma praia urbana, 
onde você pode, por exemplo, curtir o pôr do 
sol em uma tarde de domingo”, diz Fernan-
do Kenzo, sócio do espaço. O Manakai, nas 
cidades de Goiânia e Anápolis, em Goiás, 
dá um mergulho ainda mais fundo: há me-
sas na areia e quadras para a prática de 
esportes, como uma praia mesmo.

mimoBaR (brasília) 
instagram.com/mimobarbsb.

vizin (são paulo)  
instagram.com/vizin.bar.

manakai (goiânia e 

anápolis) instagram.com/
manakaisportfood.
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Maria Fernanda Cândido
Atriz

Conforto, estilo,
tecnologia e inovação.
Maria Fernanda usa. 
Usa você. Usaflex.

U R B A N O

USAFLEXCONFORTO USAFLEXCALCADOS USAFLEX.COM.BR

O U T O N O – I N V E R N O

SEJA UM FRANQUEADO
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O olhar do fotógrafo Cássio 
Vasconcellos se volta à 
Rodovia dos Imigrantes 
neste clique, parte do projeto 
GOL MOSTRA BRASIL

EM MOVIMENTO

POr 

Heitor Flumian

Ruas, estradas e automóveis são 
alguns dos temas de interesse 
do fotógrafo Cássio Vasconcellos, 
que está com parte de seu acervo 
exposta no projeto GOL MOSTRA 
BRASIL, a primeira exposição de 
fotos a bordo no mundo. Os cli-
ques estão espalhados em cada 
uma das 116 aeronaves da com-
panhia – o desta página mostra 
a Rodovia dos Imigrantes. “Esta 
estrada é superinteressante.  Se-
gue o conceito de impactar o mí-
nimo possível a natureza, tanto 
que é elevada, passando por cima 
das árvores”, diz Cássio, dono do 
maior arquivo de imagens  aéreas 
do Brasil. “Acho bonito esse con-
traste da natureza, da mata atlân-
tica exuberante com a estrada 
retinha passando no alto.” Sobre 
os carros, o fotógrafo conta ter 
vários trabalhos que envolvem 
este universo. “O interesse por 
automóveis vem de tanto obser-
var, durante os voos, como eles se 
dispõem, seja no trânsito ou nos 
vários pátios que existem. São 
ângulos que não vemos quando 
estamos no chão.”
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AdriAnA Couto é jornAlistA, venCedorA do 
prêmio Comunique-se 2016 e ApresentAdorA 
do Metrópolis, nA tv CulturA

Fecho o livro de repente. Durante os dias 
dessa leitura, a cena se repete muitas ve-
zes. Fazia tempo que isso não acontecia 
assim, de forma tão intensa. Fecho o li-
vro para pensar numa ação da persona-
gem, respirar num momento de tensão 
ou porque não dá para continuar sem 
soltar uma gargalhada. Se alguém estava 
olhando, me viu fechá-lo e levar as mãos 
ao rosto para tentar barrar uma emoção 
incontrolável. Não era mais pela história 
que eu chorava, não sei se meu especta-
dor percebeu. Talvez nem tenha visto um 
livro em minhas mãos.

Lançada em 2014, a tal história arreba-
tadora estava na minha estante há mais 
de ano. Tenho duas ou três prateleiras de 
obras que ficam observando meus pas-
sos e esperando o melhor momento de se 
jogarem nas minhas mãos. Confesso, sou 
uma caçadora de sinais. Mas essa leito-
ra romântica também pode ser pautada 
pelos lançamentos, indicações de amigos 
e compromissos profissionais. Não é tão 

emocionante, mas pode ser o início de 
algo maior. Eu acredito no mistério.

Foi uma escolha menos mística que 
me levou à Elvira Vigna, autora do livro 
que abri e fechei muitas vezes. Há mais 
ou menos cinco anos, fiz uma entrevis-
ta sobre o romance O que deu pra fazer 
em matéria de história de amor. Elvira foi 

sem escaladas pra minha lista das pre-
diletas. Por uma resolução de ano-novo, 
decidi ler – ou, por enquanto, ter – tudo 
o que ela tinha publicado. E, assim, suas 
obras se acumularam na minha estante.

Me assustei com a notícia de sua morte 
na metade do ano passado, mas a tristeza 
não tirou nenhuma obra dela da pratelei-

ra. No final de 2017, ouvi o chamado de 
Deixei ele lá e vim, o livro que me prepa-
rou para eu finamente ler Por escrito, que 
mexeu tanto comigo. A narrativa conse-
gue dissecar todas as relações sem impor 
nenhuma verdade. Ao lado de uma pro-
tagonista que aceita a solidão da vida, a 
linguagem da escritora carioca com seus 
não ditos, construída no lusco-fusco, 
mexe com todas as minhas incertezas. 
Quando fechei o livro de vez, me sentia 
diferente. Que bom que ele me escolheu!  

A linguagem da escritora 
carioca e seus não ditos 
mexem com todas as 
minhas incertezas

sentimentos 
por escrito
Gargalhar, chorar e sempre se emocionar: a literatura de 
Elvira Vigna é fonte de inspiração para nossa colunista
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Moral responde a pergunta: o que devo 
fazer? É a lei que eu livremente imponho 
a mim mesmo. Conjunto de princípios que 
respeito por considerá-los legítimos.  

Exemplo profissional. A empresa passa 
por uma reestruturação. Mais trabalho. 
Menos colaboradores. Mesmo salário. Só  
os mais eficazes conservarão seus empre-
gos. Todos torcem pelo deslize do outro. O 
que não impede alguém de jogar em equipe 
de verdade. Em nome do triunfo de todos.

Respeito a princípios, não para obter 
vantagem. Se assim fosse, não passaria 
de estratégia, legislação em causa própria. 
Tampouco para ser feliz, o que seria só 
egoísmo. Mas para fazer o que é devido. E 
assim contribuir com o coletivo.  

Moral é reflexão a respeito de si mes-
mo. Por isso, as duas nunca se convertem 
em conselho, dica ou ordem. Pensar sobre 
como o outro deve agir nada tem a ver com 
moral. Muito menos agir por ordem alheia. 

Já os deveres alheios são assunto pra 
mais de metro. Falar mal dos outros é pas-

satempo de quase todos. Socializa. Diverte. 
Desopila. Mas nada tem a ver com moral.

Isso fica claro quando quem define pa-
drões de comportamento para os outros 
admite não os seguir. Faça o que eu digo, 
mas não o que eu faço. A hipocrisia é esse 
desalinhamento entre as referências. Na 
vida do hipócrita, a moral é frágil, mas o 

moralismo está sempre afiado. Denunciar 
sonegadores de tributos sonegando; acu-
sar corruptos corrompendo; blasfemar 
contra adúlteros em plena traição. 

Um hipócrita tem sempre mais de um 
discurso na manga. O rigor usado para 
avaliação alheia não vale para si. O mesmo 
se aplica ao grupo e ao partido dos outros. 

Assim, a flexibilidade da moral vem em par 
com o ódio moralizador. O mais promíscuo 
é também o mais higienista. 

É conhecida a indignação: “Por que você 
não se preocupa com a sua vida e me deixa 
em paz?”, que faz lembrar ensinamento pa-
terno: “Não podendo falar bem de alguém, 
melhor ficar calado”. Absolver-se pela in-
dignidade alheia é cacoete de quem torce 
por uma humanidade medíocre. Onde sem-
pre haja um impostor supremo para purifi-
car o resto. Um expiatório nada bode.

Um hipócrita tem sempre 
mais de um discurso. O 
rigor usado para avaliação 
alheia não vale para si
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Clóvis de Barros Filho é palestrante e 
doutor livre-doCente em CiênCias da 
ComuniCação pela eCa-usp

Liquidez moraL, 
soLidez moraLista
Um alerta contra a hipocrisia: definir para os 
outros comportamentos que você não segue
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Arte de rua para admirar
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fortAlEzA é mAssA70
O lado jovem da capital cearense

ExplorE54
Os doces, a aposta de novos museus

#fds56
O encanto medieval de Assis, na Itália

pArIs 2.060
Startups e o lado inovador da cidade-luz
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A artista pernambucana Joana Lira, que assinou durante dez 
anos o visual do Carnaval de Recife e viaja o Brasil com a 
exposição Quando a vida é uma euforia, indica artistas que 
fazem intervenções urbanas que merecem ser admiradas

Por 

Rodrigo Grilo
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Petronio cunha
reciFe

“Me impressiona a habilidade 
do artista de vestir prédios 
com azulejaria – como na Caixa 
Econômica Federal de Recife. 
Ele trabalha com desenhos 
gráficos e conserva a tradição 
do azulejo português. É um dos 
meus pilares criativos.”  

2  

Jr 
nova york, estados unidos

“A dimensão e os lugares 
inusitados em que ele coloca 
os lambe-lambes, como este no 
parque High Line, são surpreen-
dentes. França, Alemanha e 
Brasil, entre outros países, tam-
bém abrigam seus trabalhos.” 

niki de saint Phalle 
Paris, França

“Meu primeiro contato com 
seu trabalho foi na praça Igor 
Stravinsky, onde estão suas 
esculturas coloridas de fibra de 
vidro, cheias de humor, que se 
movimentam e soltam água.”

athos Bulcão
BrasÍlia

“É maravilhosa a desconstru-
ção que o artista faz em seus 
painéis de azulejo espalhados 
pela cidade. Parece que ele 
escolheu as pedras e as deixou 
para o montador organizar com 
o máximo de desordem possí-
vel. E fica muito bonito!”

2

1

a rua tamBém é arte
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A loja toda em até 10x sem juros, com parcela mínima de R$ 99,90

COM 
MONALISA SPANIOL
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Carmen Steffens
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por Larissa Faria

Mergulhar em uma piscina de granulados? Sim, nesses museus temáticos, o que vale é se divertir

Visita açucarada

miami, lisboa e NoVa YorK
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Gelado Que te Quero

Itinerante, o Museum of Ice Cream fica 
aberto até o fim deste mês em Miami – o 
próximo destino ainda não foi informado. 
São quatro andares de salas com decora-
ção temática. Há uma piscina de granula-
dos (acima) e um espaço onde é possível 
montar uma escultura adocicada. Você 
também pode provar sobremesas como 
torta de limão, receita clássica na Flórida.

US$ 38. museumoficecream.com.

cores e sabores

Previsto para abrir no fim deste mês, 
o Sweet Art Museum funcionará até 
agosto em Lisboa. O espaço conta com 
uma piscina de marshmallow e degus-
tação de sorvete. “Além disso, teremos 
atrações com realidade aumentada. 
São espaços que mesclam o mundo 
real e o imaginário”, afirma Carla San-
tos, fundadora do museu.

20 euros. sweetartmuseum.com.

cobertura

O próximo inverno nova-iorquino será 
mais doce. É quando está prevista a che-
gada do Museum of Candy, iniciativa da 
Sugar Factory, rede de restaurantes nor-
te-americana. Você poderá montar seu 
ursinho de gelatina e provar sobremesas. 
“A ideia é unir diferentes gerações em um 
único lugar”, diz Charissa Daviodvici, cria-
dora da Sugar Factory.

a partir de US$ 15. museumofcandy.co.
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A fotógrafa Erika Verginelli traz dicas 
dos passeios de que mais gostou em 
Assis, cidade medieval italiana que 
conheceu com a família

No paSSaDo 
DiStaNte 
itália

No fim do ano passado, fiz uma viagem pela 
Europa com meu marido, Gustavo, e nossos 
filhos, Emanuella, 9, e Giuseppe, 8. Fomos à 
Itália e à Suíça e uma das minhas paradas 
preferidas foi Assis. A cidadezinha na pro-
víncia de Perugia, na região da Umbria, é 
onde São Francisco de Assis nasceu, daí o 
seu nome. Tudo é lindo. A Catedral de Assis, 
a vista da cidade do alto, as lojinhas… Fiquei 
apaixonada. Para cada lugar que eu olhava, 

1  

2  
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me surpreendia. Queria fotografar tudo. Ela 
é superpequena e, apesar das várias subidas 
e descidas, dá para fazer tudo a pé – mesmo 
porque é difícil estacionar nas ruas estrei-
tas da cidade medieval, por onde antes só 
passavam cavalos. E, exatamente por seu 
tamanho, muitos turistas deixam apenas 
um dia para conhecê-la, mas é arrependi-
mento na certa. Nós ficamos duas noites e 
deu vontade de passar semanas por lá. 

1. ViSta  Da ciDaDe
Há vários cantos para admirá-la do alto. 
Um especial é pela rua do hotel Giotto. 
Vá no pôr do sol. via fontebella, 41

2. Gran caFFe Mazzini
Com paredes de pedra e afrescos no 
teto, seu interior impressiona. E o bal-
cão de doces também. Um dos melho-
res torrones que já comi na vida. 
corso giuseppe mazzini, 16A

3. Franchi Lucio e MaSSiMo
É uma das várias lojas de brinquedos 
artesanais incríveis da cidade. Adorei os 
pequenos Pinóquios de madeira. 
via portica, 15

4. taVerna Dei conSoLi
Restaurante delicioso com vista para a 
praça central. Peça um prato com azeite 
trufado, especialidade da região. 
tavernadeiconsoli.it

5. cateDraL De aSSiS
É onde São Francisco foi batizado e 
uma das principais atrações da cidade, 
também chamada de Catedral de San 
Rufino. Fica no alto, como se o santo es-
tivesse olhando para todos. No interior, 
há um museu e o visitante pode conhe-
cer a cripta da igreja.
assisimuseodiocesano.it

3  4  5  

GOL194_VIAGEM meu FDS.indd   57 20/04/18   11:04



Nos melhores shoppings
São Paulo | Rio de Janeiro | Londrina | Belo Horizonte

www.maniadechurrasco.com

084_anuncio_gol_20,2x26,6cm_05.indd   1 16/04/2018   14:39 084_anuncio_gol_20,2x26,6cm_05.indd   2 16/04/2018   14:39



VIAGEM PARISREVISTA GOL60 2

GOL194_VIAGEM paris nova versão.indd   60 20/04/18   11:33

Paris 
2.0

Eleita a mais inovadora da Europa, a capital mantém o charme histórico, mas agora 
reúne atmosfera high-tech e programas despretensiosos em vários de seus bairros

Na PÁGiNa  
aO LaDO

Ambiente do 
Station F, campus 

de startups aberto 
no ano passado

a ParTir  
DO aLTO

Turistas na região 
do Trocadero; 

café da livraria 
Shakespeare and 

Company, que vem 
se atualizando;  

e robô no Station F

POr
Luiza Terpins

FOTOs
Zé Gabriel

ParisVIAGEM261 REVISTA GOL
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Há nove anos, a norte-americana Roxanne Varza, 33 anos, 
trocou Palo Alto, na Califórnia, por Paris, uma mudança que, 
para qualquer pessoa que goste de tecnologia, poderia até 
parecer loucura. “Sempre quis vir para cá. Diferentemente 
do Vale do Silício, a vantagem aqui é que as coisas ainda 
estão em processo de acontecer. É muito legal acompanhar 
e fazer parte desta transformação”, conta ela, hoje diretora 
do Station F, o maior campus de startups do mundo e uma 
das principais novidades da capital francesa, eleita pela 
Comissão Europeia a mais inovadora da Europa em 2017.

O espaço, que fica no 13o arrondissement, bairro afastado 
dos principais pontos turísticos, reúne as gigantes Micro-
soft, Google e Facebook e novas empresas em áreas como 
moda, gastronomia e realidade virtual. Com 310 metros de 

extensão, a mesma da Torre Eiffel deitada, abriga também 
um makerspace onde é possível prototipar ideias – como o 
robô da foto na página anterior. “Tem muita gente deixando 
os Estados Unidos para vir para cá. A cidade já está sendo 
reconhecida por essa mudança”, comemora Roxanne. 

Os números ainda não se comparam aos da bilheteria do 
Museu do Louvre, mas o Station F, que ganha ainda este 
ano um espaço de coliving, nova tendência de moradia 
compartilhada, tem entrado no radar de quem visita Paris: 
por mês, o local recebe cerca de mil pessoas – de turistas a 
interessados no universo empreendedor. Dependendo do 
dia, é possível até encontrar os membros fazendo aula de 
ioga ou networking em um piquenique no meio do campus. 

“A França percebeu que estava ficando para trás”, co-
menta o mineiro Frederico Quintão, 34. Depois de ser head 
de engenharia do Google e se dividir entre Belo Horizonte 
e Estados Unidos por quase dez anos, ele se mudou para 
Paris há nove meses para cofundar a Brother Tongue, pla-
taforma digital que possibilita que alunos de uma mesma 
sala continuem estudando juntos a distância. A startup 
está localizada em uma das unidades da Le Cargo, grande 
rede de incubadoras da França.

AbAIxo
Interior do Station F, que abriga gigantes como Microsoft, 
Google e Facebook, além de startups
 
nA Pág. Ao lAdo, A PARtIR do Alto
Roxanne Varza, do Station F; Frederico Quintão,  
da Brother Tongue; e bacalhau do Restaurant du Palais Royal
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“Aqui é diferente dos outros lugares em que morei. O povo 
francês tem essa imagem de sofi sticação, mas também gosta de 
coisas simples, de curtir a natureza. O trabalho não é a razão de
viver, as pessoas prezam por qualidade de vida. Está nas-
cendo aqui um modelo bon-vivant de empreendedor, e a 
cidade refl ete essa característica.”

O clima de novidade também está presente nas áreas
mais turísticas – uma volta pela charmosa região do 
Marais, famosa pelas lojas de grife, é um bom ter-
mômetro. A ostentação existe, mas é possível encon-
trar lugares despretensiosos, como galerias de arte
independentes e a hamburgueria vegana Hank Burger. A 
enorme Merci, que vende roupas de estilistas franceses e 

1. Cadernos Papier Tigre, 12 euros cada, 
papiertigre.fr 2. Térmica Les Artistes, 13 euros, 
lesartistesparis.com 3. Smarwatch Samsung, 
R$ 1.499, samsung.com/br

Produtos que são a cara da nova Paris

DE VOLTA PARA O FUTURO

“Aqui, trabalho não é a razão de viver. 
É um modelo bon-vivant de empreendedor 
e a cidade refl ete essa característica” 

FREDERICO QUINTÃO, COFUNDADOR DA BROTHER TONGUE

1.

2.

3.
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ONDE FICAR

NOlINSkI
Bem localizado, o hotel ainda disponibiliza 
aos hóspedes piscina coberta e uma típica 
brasserie. Diária para casal, com café da 
manhã, a partir de 440 euros. 
nolinskipariscom

PENINSUlA
É possível controlar as persianas,  
luzes e TV das suítes por meio de um 
tablet. Diária para casal, sem café da 
manhã, a partir de 765 euros. 
paris.peninsula.com

PlAzA AthéNEé
O sofisticado hotel, que conta com spa 
Dior Institut, fica a alguns minutos da 
Torre Eiffel. Diária para casal, sem café da 
manhã, a partir de 1.050 euros.
grandluxuryhotels.com

ONDE COMER

PINk MAMMA
Ambiente descolado, trilha sonora 
animada e boas opções no menu.  
bit.ly/pinkmammagol

REStAURANt DU PAlAIS ROyAl
Dono de uma estrela Michelin, um dos 
destaques do menu é o polvo.
restaurantdupalaisroyal.com

l’OISEAU BlANC
No topo do hotel Peninsula,  
o restaurante francês tem vista  
para a Torre Eiffel. 
bit.ly/loiseaublancgol

hANk BURgER
O hambúrguer vegano, com  
batatas e bebida, custa 13 euros.
hankrestaurant.com

utensílios de cozinha que parecem ter saído do Pinterest, 
também vale a visita. “Além de incentivar pequenas marcas, 
mudamos a disposição do espaço e as coleções sempre que 
rola um evento grande na cidade, como a Paris Fashion 
Week”, explica o vendedor Targuy Cosquer, 20.  

A CéU ABERtO
Explorar Paris não é uma tarefa complicada. Apesar do 
trânsito caótico, comum à maioria das grandes metrópoles, 
a capital francesa possui várias linhas de metrô que levam a 
praticamente qualquer lugar da cidade. Você também vai 
encontrar gente de diversas idades andando de bicicleta e 
patinete, elétrico ou não – locais como o Palais de Tokyo, 
museu de arte contemporânea, contam com espaços para 
guardar o equipamento. Recentemente, o sistema de com-
partilhamento de bikes, comum por aqui com a Vélib, ganhou 
um reforço com ainda mais tecnologia. As empresas chine-
sas Mobike e Gobee Bike desembarcaram em Paris com as 
magrelas que são desbloqueadas via QR code e podem ser 
deixadas em qualquer lugar, sem a necessidade de cadeado 
ou de encontrar a estação mais próxima – novidade prevista 
para chegar ao Brasil em breve com a startup Yellow. 

Não são muitas as ciclovias, mas o cenário deve mudar 
até 2020: Paris pretende investir 150 milhões de euros na 
construção de rotas para pedaladas, várias às margens do 
rio Sena. “Mesmo sendo uma cidade com um ritmo acelera-

Até 2020, Paris pretende investir 
150 milhões de euros na construção 
de rotas para pedaladas, várias  
às margens do rio Sena
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Palais de Tokyo, 
que exibe arte 
contemporânea
 
nA Pág. Ao lAdo
WeWork La Fayaette, 
rede de espaços  
de trabalho
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O QUE FAZER

StAtIOn F
O passeio no maior campus de 
startups do mundo é gratuito e deve 
ser agendado com antecedência pelo 
site. Há tours em inglês e em francês.
stationf.co

CEntRE POmPIdOU
Reserve algumas horas para explorar  
o famoso museu. Entrada 14 euros.
centrepompidou.fr

mUSEU PICASSO
No coração do Marais, está com  
exposição sobre Guernica em cartaz  
até 29 de julho. Entrada 12,50 euros.
museepicassoparis.fr

OndE COmPRAR

ShAkESPEARE And COmPAny
Uma das livrarias mais  
tradicionais de Paris, o local ainda 
conta com palestras e leituras. 
shakespeareandcompany.com

COmO IR

Voe com a GOL, em parceria  
com a Air France, para Paris. 
voegol.com.br

do, as pessoas aproveitam a vida ao ar livre e vivenciam os 
espaços públicos”, afirma a administradora Christie Tarz, 34, 
que, aos fins de semana, costuma patinar no Jardin d’Ac-
climatation, ao redor da fundação Louis Vuitton, museu 
de arte contemporânea projetado pelo canadense Frank 
Gehry, ganhador do Prêmio Pritzker.

A tecnologia também ajuda a ocupar a cidade. Por meio do 
app da rede de academias Cyd, que conecta interessados em 
fazer ginástica ao ar livre, até lugares clichês como a Pont des 
Arts – aquela que, até 2015, era repleta de cadeados de casais 
apaixonados – ganham nova cara. “Gostamos de praticar es-
portes em lugares atípicos, usando o que as ruas têm para nos 
oferecer”, diz o cofundador Romain Rainaut. O programa é uma 
boa até para turistas, já que, em Paris, é certo que você vai comer 
bastante, independentemente de quanto pode ou deseja gastar.

mUItO Além dOS bIStRôS 
Na rua, há inúmeras casas de crepe e falafel que não chegam 
a 10 euros. A sorveteria Amorino, com unidades espalhadas 
pela cidade, é uma tentação – o sorvete, em formato de flor, 
vem com um macaron, doce típico francês (7 euros). Se a 

“Mesmo sendo uma cidade com um ritmo 
acelerado, as pessoas aproveitam a vida ao  
ar livre e vivenciam os espaços públicos” 

ChRIStIE tARZ, 
AdMiNistRAdORA
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Em SEntIdo  
hoRáRIo, A PARtIR  
do toPo
Ciclista usa bike 
compartilhada; suíte 
do Nolinski; entrada 
da fundação Louis 
Vuitton; e o chef Philip 
Chronopoulos
 
nA Pág. Ao lAdo
Quarto do Plaza 
Athénée; e ginástica  
na Pont des Arts
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vontade for de jantar com um pouco de agito, o Pink Mam-
ma, em Montmartre, é uma boa pedida. Além de pratos como 
a massa trufada com champignon e mascarpone (18 euros),  
a carta de drinks tem opções como o refrescante Big Mamma 
(10 euros), que leva vodka, licor e refrigerante de gengibre. 

Também vale investir em uma experiência gastronô-
mica sofisticada. “Paris é cheia de casas com estrelas 
Michelin. Tentar inovar é um desafio constante”, diz o 
chef Philip Chronopoulos, 32. Ele comanda o premia-
do Restaurant du Palais Royal, no palácio onde viveu a 
família Bonaparte, que oferece menu degustação (152 
euros) de oito etapas. A casa pertence ao grupo Evok 
Hôtels Collection, que também comanda o charmoso 

hotel Nolinski – boa parte dos quartos tem vista para 
a Ópera e os hóspedes contam com um smartphone 
à disposição. Ambos servem de ponto de partida para 
bater perna por Paris, já que estão a poucos passos do 
Louvre e da Galeria Lafayette. O ambiente empreendedor 
também chegou por aqui, com uma unidade da WeWork, 
rede norte-americana de espaços de trabalho, instalada 
em um prédio art déco.

Com mais alguns minutos de caminhada, você chega à 
região de Saint Michel, onde fica a livraria Shakespeare 
and Company, quase em frente à catedral de Notre-Dame. 
Fundada em 1951, ela vem se atualizando: desde 2015, conta 
com um café operado pela moderna rede Bob’s Bake Shop, 
que serve apenas bebidas e comidas frescas e orgânicas. 
No final do dia, termine a programação na região boêmia 
do Quartier Latin, frequentada por alunos de universidades 
próximas, como a Sorbonne. Vai ser difícil não concordar 
com a turista canadense Noemy Gardent, 31, em mochilão 
pela Europa. “É até engraçado pensar que a cidade fica no 
velho continente. Esta é a terceira vez que venho e Paris 
realmente está com uma energia diferente.”  

Em SEntIdo hoRáRIo,  
A PARtIR dA foto AcImA
Vista do restaurante L’Oiseau Blanc; 
banheiro da suíte do Peninsula; 
massa trufada do Pink Mamma; e 
Pompidou, museu de arte moderna a
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POR
Peu Araújo

FOTOs
Mari Caldas

FORTALEZA é mAssA
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Tem shows o ano todo, comida regional repaginada e uma praia conhecida pelo crush. 
A mistura faz da capital cearense um dos destinos mais efervescentes do Nordeste

FORTALEZAVIAGEM271 REVISTA GOL

nA pág.  
AO LAdO
Fim de tarde no 
Mercado dos Peixes

dE cimA  
pARA bAixO
Centro Cultural 
Belchior; e show  
no Centro de Eventos 
do Ceará
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Surf, beijo na boca e selfies. A música 
eletrônica no palco montado na areia se 
mistura ao funk que sai das caixinhas 
de som. Paquera e altinha à beira-mar. 
Há um clima belchioriano de “cabelo ao 
vento, gente jovem reunida” no fim de 
tarde de domingo na Praia dos Crush. 
Localizado no aterrinho da Praia de 
Iracema, bem no centro de Fortaleza, o 
endereço mais descolado da cidade é a 
melhor tradução da efervescência jovem 
que só cresce por aqui.  

Sentadas na areia, as primas Ravena, 26 
anos, que mora em Fortaleza, e Thayanne 
Torres, 23, que vive em Caxias, no Mara-
nhão, curtem a brisa do mar e um vinho. 
“Queríamos um tempo para ficarmos jun-

tas e conversar”, diz Ravena. A visitante 
concorda. “Aqui é tranquilo, você encontra 
todo tipo de gente. Todo mundo convive 
junto e isso é muito gostoso.”

O clima de paquera e balada começou 
há cinco anos e, hoje, o local é ponto de 
encontro da juventude – daí o apelido tí-
pico da atual geração. “Aqui já foi a Praia 
dos Amores que o Mar Carregou, hoje é a 
Praia dos Crush”, afirma Rejane Reinaldo, 
diretora do Centro Cultural Belchior, loca-
lizado bem em frente ao fervo – ponto em 
que já funcionou o Cais Bar, refúgio dos 
boêmios locais e artistas que visitavam 
Fortaleza. Com apenas um ano de exis-
tência, o espaço abriga, até o dia 24 de 
julho, uma exposição do artista plástico 

cearense Francisco Almeida batizada de 
Racionalidade, mito e alegoria, e tem pro-
gramação musical constante. 

E este é apenas um dos atrativos cultu-
rais da capital cearense. O surpreendente 
Museu da Fotografia, espaço inaugurado 
em 2017 no bairro da Varjota para acomo-
dar fotos de nomes como Pierre Verger, 
Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Mário 
Cravo Neto e Sebastião Salgado, também 
tem encantado visitantes e locais. Aqui, é 
possível ver obras raras como o imortal 
retrato da menina afegã Sharbat Gula, 
feito por Steve McCurry, próximas a re-
gistros de fotógrafos contemporâneos 
como Gabriel Chaim e Flavio Samelo. “O 
museu tem uma riqueza de gerações: traz 
imagens que representam o início da fo-
tografia e, ao mesmo tempo, uma preocu-
pação em apresentar jovens fotógrafos, 
como o Victor Dragonetti, um dos mais 
novos da coleção”, diz a coordenadora-
geral Fernanda Oliveira. 

Os EmbALOs dE FORTAL
Para uma cidade ganhar o alvará de 
 baladeira, ela precisa ter opções artísti-
cas e de entretenimento que vão além dos 
museus e centro culturais. Nesse aspecto, 
Fortaleza também vive boa fase. Bandas 
locais como Os Alfazemas e Os Transa-
cionais fazem sucesso entre os jovens 
com um repertório de clássicos român-
ticos e dançantes, como Beto Barbosa, 
Pinduca e Alípio Martins. As apresenta-
ções acontecem tanto em casas noturnas 
como a Ritmo Urbano ou a Órbita, que 
também recebem festas de pop, rock e 
forró, quanto em clubes tradicionais, caso 
do Náutico Atlético Cearense. “Não tenho 
problema em falar e fazer o que quero, 
então a molecada que tem esse espírito 
rebelde acaba curtindo. Me sinto quase um 
 ‘brega-rock-star’ local”, diverte-se Adriano 
Uchôa, vocalista d’Os Alfazemas. 

Além do circuito alternativo, Fortaleza 
também está entre as metrópoles nordes-
tinas que mais recebem nomes conheci-
dos da música nacional e internacional. 
Nos próximos meses, a cidade verá Chico 
Buarque e o grande encontro entre Alceu 

Fortaleza está 
entre as metrópoles 
nordestinas que 
mais recebem nomes 
conhecidos da 
música nacional  
e internacional

ONdE FICAR

HOTEL LUZEIROs
Próximo dos pontos mais 
badalados e em frente 
à praia. Tem piscina, 
sauna, academia e ótimo 
café da manhã. Diária 
para casal, com café 
da manhã, a partir 
de R$ 335. 
luzeirosfortaleza.
com.br

mERCURE mEIRELEs
Localização central, 
perto de várias atrações 
turísticas da cidade, e 
com boas opções de 
lazer: piscina, sauna e 
fitness center. Diária 
para casal, com café 
da manhã, a partir 
de R$ 229.
accorhotels.com

O QUE FAZER 

CENTRO CULTURAL 
bELCHIOR
Em frente à 
Praia dos Crush, 
recebe exposições 
de artistas locais. 
Entrada gratuita.
tel.: (85) 3105-1386

mUsEU dA 
FOTOGRAFIA
Acervo reúne grandes 
nomes, como Robert 
Capa e Cartier-
Bresson, ao lado de 
novos talentos locais. 
Entrada R$ 10.
museudafotografia.
com.br
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Em sEnTidO hORáRiO,  
A pARTiR dA FOTO AcimA
Cupim de sol d’O Mar Menino; 
Museu da Fotografia; e a 
paquera na Praia dos Crush

GARimpO
No centro de Fortaleza, a loja de discos O Augusto abri-
ga pelo menos 50 mil vinis, entre compactos e LPs. O 
dono, José Augusto Silva, 68, está há mais de 30 anos 
no mercado. “Comecei na ‘pedra’, que é como chama-
mos a venda de rua. De lá, montei minha lojinha e hoje 
estou aqui.” O forró é a especialidade da casa: ele sepa-
ra um espaço só para sanfoneiros e cantores do gênero, 
mas também tem samba, carimbó, brega e rock’n’roll. 
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Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, 
além da americana Demi Lovato. “Quere-
mos mostrar como somos ricos em cultu-
ra”, afirma Lucia Perazo, diretora da Multi 
Entretenimento, empresa que contrata as 
principais atrações no Ceará.

Falando em agito, uma tradição dos 
guerreiros da madrugada – aqueles que 
emendam o show na balada, no after e 
até numa prainha no dia seguinte – é o 
mercado São Sebastião, o favorito para 
curar a ressaca com comida cearense. Um 
dos mais recomendados é o Nem, o Rei da 
Língua, que serve ótima carne de carneiro 
(R$ 13) e língua de boi (R$ 13), carro-chefe 
da casa. Vale também experimentar outro 
patrimônio local: a cajuína São Geraldo  
(R$ 5), refrigerante produzido em Juazeiro 
do Norte, no interior do estado. 

MEsA FARTA
Mas nem só de balada vive Fortaleza.  
Por aqui, comer bem também faz parte 
da programação. No Vila de Maní, um 
agradável restaurante com ambiente 
ao ar livre, vale experimentar petiscos 
como o bolinho de baião de dois (R$ 22) 
e bebidas refrescantes, caso da gin tô-
nica (R$ 15) e da caipirinha de caju (R$ 
14). Nascido em São Paulo, o proprietário 

ONDE cOMER

O MAR MENINO
Culinária cearense com 
toques de gastronomia 
internacional. Prove os 
camarões grelhados 
com maracujá, molho  
de dendê e arroz de 
castanhas (R$ 58).
facebook.com/
omarmenino

VILA DE MANÍ
Som agradável e ótimos 
petiscos, como os dadinhos 
de tapioca recheados com 
calabresa, bacon,  
catupiry ou cream cheese 
(R$ 22). 
facebook.com/vilademani

cHIcO DO cARANGUEJO 
Ponto tradicional do happy 
hour. A porção com três 
caranguejos (R$ 27,90) 
é uma experiência 
gastronômica. 
chicodocaranguejo.
com.br

MERcADO sÃO 
sEBAsTIÃO 
Experimente o  
famoso prato feito, 
acompanhado de arroz, 
feijão e macarrão. (R$ 13).

MERcADO DOs PEIXEs
Camarões frescos, fritos 
na hora, e uma vista 
maravilhosa do mar  
de Fortaleza.

cOMO IR
Voe com a GOL  
para Fortaleza.
voegol.com.br

Entre na onda despojada 
de Fortaleza

FORçA JOVEM

1. Vinil Alucinação, do Belchior, R$ 
120, saraiva.com.br 2. Óculos LIVO 
+ Oriba, R$ 399, livo.com.br 3. 
Papete Rider, R$ 149, rider.com.br

1.

3.

2.
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Seja um franqueado Bebelu.

Maionese
Temperada
Disponível

em 3 sabores:
ervas, mostarda

e barbecue.

• Temos mais de 60 lojas nos estados: CE, PI, RN ,BA, PB, MA, PE, SP, RJ e PA, e estamos em expansão.
• Novas lojas em São Paulo (Mais Shopping), Recife (Boa Vista Shopping), Teresina (Shopping Riverside) e Imperatriz (Imperial Shopping). 
• Dispomos de uma fábrica e um Centro de Distribuição próprios.
• Todos os nossos produtos possuem S.I.F (Selo de Inspeção Federal).
• Conquistamos por 11 anos consecutivos o selo ABF.

 nvista no
por sucesso.

seu apetite
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Carel Steffen, 30, cresceu em Sintra, em 
Portugal, e há dez anos se estabeleceu 
por aqui. Hoje, ele comemora a boa fase 
para os negócios. “Apostamos na gas-
tronomia  regional, mas com proposta 
contemporânea. Estamos valorizando as 
qualidades do nosso país”, conta. 

No bairro vizinho, Aldeota, está o cobi-
çado O Mar Menino, do chef Leo Gonçal-
ves, que faz releituras da culinária cearen-
se. Não deixe de saborear o cupim de sol  
(R$ 54), deliciosa carne bovina acom-
panhada de purê de abóbora, vinagrete 
e farofa de panco. Antes de chegar à 
mesa, a peça passa por um processo 
de cozimento em fogo baixo que leva 
de seis a oito horas. 

Se a ideia for provar a culinária ce-
arense em sua versão mais autêntica, 

Em sEnTidO hORáRiO,  
A pARTiR dA FOTO AcimA
Um dos dançarinos do grupo Sul  
Clan; Mercado São Sebastião; quarto 
do hotel Luzeiros; e especialidade  
do Chico do Caranguejo

vale passar uma quinta-feira no destino. 
É nesse dia que ocorre a clássica “noite 
do caranguejo”, ingrediente servido como 
caranguejada, casca de caranguejo e pa-
tinhas de caranguejo em vários bares e 
restaurantes. Um dos mais tradicionais é 
o Chico do Caranguejo, barraca que mais 
parece um resort com piscina e shows à 
beira da Praia do Futuro. 

Os não iniciados podem se assustar com 
a forma como o prato é servido (R$ 27,90 a 
bacia com três). Ele vem inteiro, acom-
panhado de um pequeno porrete (para 
quebrar o crustáceo) e limões. A briga pode 
ser árdua e render algumas manchas na 
roupa, mas, no fim das contas, o experi-
mento é prazeroso. “Comer caranguejo 
é uma tradição cearense que passa por 
gerações e se mantém entre os jovens”, 

conta o empresário e professor de aca-
demia Gil Duarte, 44.

Outro programa típico de Fortaleza é o 
Mercado dos Peixes, no Mucuripe, praia 
que inspirou Fagner na triste canção de 
mesmo nome – os barcos ancorados no 
mar criam um cenário poético. Às sextas, 
sábados e domingos, o local é visitado pelo 
grupo de breakdance Sul Clan – os jovens 
da comunidade Jangurussu apresentam 
suas coreografias mirabolantes munidos 
de uma pesada caixa de som. Para comer, 
compre camarões frescos (de R$ 25 a  
R$ 60 o quilo) em um dos 45 boxes e vá a 
um dos bares e peça para fritá-los. O pas-
seio combina perfeitamente com cerveja 
gelada e pôr do sol – e com o crush que 
você conheceu lá no aterrinho da Praia de 
Iracema num domingo à tarde.  
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Como José Roberto Nogueira conectou o Ceará
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Criadora e diretora da multimarca NK, 
Natalie Klein fala sobre o que a inspira

NEGÓCIOS NO DNA

POr 

Heitor Flumian

O olhar da empresária Natalie Klein, 42 anos, 
sempre esteve voltado a moda, inovação e negó-
cios. Em 1997, aliou o DNA varejista de herdeira 
da família fundadora das Casas Bahia com o gos-
to pelas artes para criar a multimarca feminina 
NK Store, uma das primeiras a trazer grifes inter-
nacionais para o Brasil. “Trabalhamos com mar-
cas que tenham uma linguagem comum e pas-
sem a ideia de luxo sem pretensão”, diz Natalie. 
Mais de 20 anos depois, ela acaba de reinaugurar 
sua loja no mesmo endereço, em São Paulo, agora 
em um espaço maior, de 1 mil metros quadrados. 
A reformulação veio após uma temporada de três 
anos morando nos Estados Unidos, período em 
que concluiu o curso Owner and President Ma-
nagement, em Harvard. “Queria implementar na 
empresa mudanças em cultura, comportamento 
e produtos. Precisei sair da rotina para olhá-la de 
fora e pensar o que serão os próximos 20 anos.” il
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DE OLHO
“No Instagram, gosto de perfis de 

viagem, como o da Condé Nast Tra-

veller [@condenasttraveller]. Adoro 

a seleção de lugares e os comentá-

rios leves que fazem. E também uns 

de gastronomia, como o What’s Gaby 

Cooking [@whatsgabycooking]. 

NA ALMA
“Um livro que recomendo é o Capi-

talismo consciente [de John Mackey 

e Raj Sisodia, HSM Editora; à dir.]. 

Fala de um movimento recente no 

Brasil, que é o de olhar para os negó-

cios com uma gestão mais humana, 

algo que sempre foi a minha praia.”

LA MAESTrINA
“Gosto de documentários que falam 

sobre pessoas. O Franca: chaos and 

creation é inspirador. Retrata a vida 

da Franca Sozzani, que foi editora 

da Vogue italiana. É obrigatório para 

quem trabalha com moda. Mostra 

como se comunicar e provocar.”

VOVÔ SABE
“Meu avô, Samuel Klein, sempre foi 

o grande empreendedor para mim. 

Mesmo com as poucas ferramen-

tas que tinha, soube construir um 

imenso negócio que, além de ser  

um sucesso financeiro, se estrutu-

rou de forma muito humana.”

WHAT’S NEXT
“Nossa missão na moda é buscar o 

novo e vejo algumas marcas de stre-

etwear acontecendo, como a Off- 

White [abaixo] e a Vetements. A 

Céline e a Chloé, que passaram por 

uma troca de cadeiras recentemen-

te, também prometem novidades.”
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Av.  Brig. Faria Lima, 140
11 3031 1204

Av.  Ver. José Diniz, 3864
11 5093 6006
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Thiago 
Tavares

33 anos

Aos 29, o mAestro estreou nA 

regênciA de óperAs com umA 

montAgem de igor strAvinsky. 

desde 2017, É regente Assistente 

dA orquestrA experimentAl 

de repertório, do theAtro 

municipAl de são pAulo, posto 

que já hAviA Assumido entre 

2011 e 2014.

 vidA, tempo e trABAlhorevistA gol82 3 Três geraÇÕes
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Regentes de diferentes gerações falam sobre suas experiências à frente de 
orquestras nacionais e estrangeiras

CoM MaesTria

Por Nina Rahe

Ligia 
aMadio

53 anos 

dirige desde 2017 A orquestrA 

FilArmônicA de montevidÉu 

e já Foi regente titulAr nA 

FilArmônicA de Bogotá, 

nA colômBiA, e de mendozA, 

nA ArgentinA. no BrAsil, 

comAndou A sinFônicA nAcionAl 

e Foi mAestrinA titulAr dA 

orquestrA sinFônicA dA usp.

isaaC 
KarabTChevsKy

83 anos 

Foi mAestro titulAr dA 

orquestrA sinFônicA BrAsileirA 

por 26 Anos e diretor Artístico 

de instituições estrAngeirAs 

como A tonküstlerorchester 

de vienA e o teAtro lA Fenice, 

de venezA. AtuAlmente, dirige A 

orquestrA petroBrAs sinFônicA 

e A sinFônicA de heliópolis.

isaaC: O que você espera da qualificação do re-
pertório no seu futuro trabalho? O foco será um 
determinado estilo ou uma reunião deles?

Thiago: Minha paixão é o repertório do século 19 
e compositores como Beethoven e Tchaikovsky, 
mas também gosto de trabalhar com composi-
tores atuais como Alexandre Guerra, Alexandre 
Travassos, Alexey Kurkdjian e Carlos dos Santos, 
que misturam influências dos séculos 19 e 20 e 
buscam uma reconexão com o público. Minha 
missão é levar à plateia novidade com tradição, 
tanto no repertório como na interpretação.

Thiago: Em 2016, você foi uma das idealizadoras 
do 1o Simpósio Internacional de Mulheres Re-
gentes. Desde então, sentiu alguma mudança?

Ligia: O evento foi um chamado à consciência 
e agora ninguém pode dizer que desconhece a 
problemática da mulher regente e os preconcei-
tos enfrentados. Muitas maestrinas passaram a 
expor seu trabalho com naturalidade e alguns 
teatros incluíram mulheres na programação. 
Abriu-se uma brecha em um dos últimos redu-
tos profissionais exclusivamente masculinos.

Ligia: Quais foram os acontecimentos mais rele-
vantes que lhe permitiram construir uma carrei-
ra nacional e internacional tão importante?

isaaC: Tudo começou com o Madrigal Renascen-
tista [coro de Belo Horizonte], um verdadeiro ce-
leiro de jovens com vontade de enfocar a música 
do Renascimento. Foi essa a minha grande esco-
la, um laboratório de afinação, fraseados e procu-
ra de timbres. Claro que lá fora o salto foi maior, 
mas os 26 anos que passei com a Orquestra Sin-
fônica Brasileira foram igualmente decisivos.
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por trÁS DoS 
NúmeroS
Fundador do Yubb, buscador e comparador de investimentos on-line, 
Bernardo Pascowitch quer contribuir com a educação financeira do Brasil

por

Luiza Terpins
foto

Lucas Lima

Você sabe cuidar de seu dinheiro? Foi 
com perguntas como esta, feitas para 
mais de 200 pessoas, que o paulistano 
Bernardo Pascowitch, 29 anos, começou 
a desenvolver o Yubb, plataforma digital 
de busca e comparação de investimen-
tos, uma espécie de Buscapé para a área 
financeira, lançada em 2016. “Percebi que 
muita gente continua na poupança por 
não entender o mercado e quero ajudá- 
las a mudar esse hábito”, conta. O servi-
ço, gratuito, funciona de maneira sim-
ples: basta o usuário digitar o valor que 
deseja investir e quando pretende resga-
tá-lo para receber as sugestões. Já estão 
disponíveis mais de 1.500 opções de in-
vestimentos de corretoras, bancos e ges-
toras regulamentadas de todo o Brasil. 
“Um dos nossos principais diferenciais 
é a transparência. Não há conflito de  
interesses, eu não ganho comissão por 
investimento realizado, mas sim uma 
taxa por geração de tráfego.”

Formado em direito pela USP, Ber-
nardo era estagiário de um dos princi-

pais escritórios de advocacia do Brasil 
quando percebeu que queria trabalhar 
com tecnologia. “Até cheguei a montar 
uma área voltada a startups na empre-
sa, mas não me senti realizado”, lembra. 
Após pedir demissão e criar com ami-
gos um aplicativo de vendas de ingres-
so que não foi para a frente, resolveu 
apostar, sozinho, no projeto do Yubb. “O 
Brasil é carente disso. Além de possibi-
litar que as pessoas façam seu dinheiro 
render melhor, também damos visibili-
dade a corretoras menores”, explica ele, 
que agora conta com um time de cin-
co pessoas e, no final do ano passado, 
recebeu um aporte de R$ 1 milhão de 
um grupo de investidores. Há seis me-
ses, além de levantamentos de merca-
do, Bernardo também tem se  dedicado 
a um canal no YouTube em que des-
mistifica o assunto. “Com a onda dos 
bancos digitais, tem muito mais gente 
interessada no tema. Qualquer pessoa 
pode investir hoje em dia e quero fazer 
a diferença nessa área”, diz.

Como é a sua rotina?
Não desligo, trabalho até aos fins de se-
mana. Meu chefe é o usuário, né? Tem 
gente que procura no Yubb o melhor in-
vestimento para aposentadoria, para os 
filhos. Não posso falhar com o dinheiro 
dessas pessoas.

Qual foi um dos grandes desafios ao co-
meçar a empreender?
Captar investimento. Conversei com 
mais de 170 potenciais investidores em 
um ano, mas mirei nas pessoas erradas 
e demorei mais do que deveria. Acho im-
portante compartilhar isso para fortale-
cer o ecossistema. 

Por que decidiu apostar no YouTube?
É até engraçado, porque eu nunca fui de 
falar em público, mas resolvi investir na 
plataforma. A maioria dos canais é mais 
parada, e eu filmo na rua, converso com 
especialistas, visito sedes de fintechs. O 
pessoal tem essa curiosidade de ver os 
bastidores do mercado. A
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QUEM

Bernardo 
Pascowitch

IdadE 

29 anos

QUEM o InspIra: Simon Sinek, 

um dos maiores pensadores 

sobre inovação e tecnologia 

nos dias de hoje.

sonho: Ser a maior ferra-

menta de investimentos 

do mundo.

A
g

r
A

d
e

c
im

e
n

t
o

s
 B

M
F

 B
o

v
e

s
p

a
 -

 B
M

F
B

o
v

e
s

p
a

.c
o

M
.B

r

GOL194_VIDA decolagem.indd   85 20/04/18   11:16



VIDA, TEMPO E TRABALHO josé roberto nogueiraREVISTA GOL86 3

GOL194_VIDA materia de capa.indd   86 20/04/18   11:40

CONEXÃO TOTAL

Com a Brisanet, José Roberto Nogueira leva internet de alta velocidade para quatro estados  
do Nordeste – e emprego para mais de 2 mil pessoas. Ele ainda fez questão de montar a sede da 

empresa na cidade em que nasceu para fazer sua parte pelo desenvolvimento da região

FOTOs
Tomás Arthuzzi

POr
Márcia Rocha
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Na época, já fazia um curso por correspondência 
de técnico em eletrônica do Instituto Universal 
Brasileiro. Estudava sozinho quatro horas por dia 
– e fez isso sistematicamente até os 21 anos. Seu 
sonho era montar uma oficina de manutenção de 
rádio e TV. Para treinar, consertava de graça o que 
caísse em suas mãos e, depois, passou a fazer ins-
talações elétricas nas casas da vizinhança. 

Outro programa de TV, Brasil, Terra da Gente, 
em que o jornalista e deputado federal Amaral 
Netto destacava o progresso do país nas mais 
variadas áreas, acendeu uma nova luz na cabeça 
de Roberto: o desejo de trabalhar na Embraer. Era 
1987: ele raspou suas economias e comprou uma 
passagem para São José dos Campos, cidade pau-
lista onde fica a sede da empresa.

“Na Embraer, tive sorte de trabalhar no protóti-
po do primeiro caça brasileiro, o A-1 (AMX)”, lem-
bra ele, um dos homenageados da última edição 
do prêmio Trip Transformadores. Como o mate-
rial não chegava (o projeto era fruto de uma par-
ceria entre os governos brasileiro e italiano), ficou 
um ano no centro de treinamento, aprendendo 
tudo sobre aviões. Em paralelo, montou uma pe-
quena oficina de manutenção e de vendas de PCs 
em São José dos Campos, a Wind Star.

 Em uma de suas visitas a Pereiro, levou um 
computador para vender, mas não conseguiu, 
porque ninguém sabia usar. A falta de mercado 
foi o pontapé inicial da escola de informática que 
abriu em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. 
O empresário conversou com prefeitos de várias 
cidades da região e, argumentando que a iniciati-
va ajudaria a formar mão de obra local, garantiu 
transporte para os alunos. Um deles era França, 
que passou a morar em São José dos Campos para 
receber treinamento na Wind Star depois que Ro-
berto decidiu seguir apenas como empresário.

Desde 1991, a oficina já abrigava uma fábri-
ca de antenas parabólicas. Roberto vislumbrou 
outra oportunidade cinco anos depois, quando 
a internet chegou comercialmente no Brasil. As-
sociou-se ao dono de um provedor em São José 
dos Campos e começou a bolar um jeito de fa-
zer o sinal chegar em Pereiro – nascia, assim, a 
Brisanet. “Nunca passou pela minha cabeça não 
voltar para minha cidade”, diz o empreendedor. 
França se lembra dos primeiros testes com as 

“Sempre tive 
vontade de 
saber como 
as coisas 
funcionavam 
para me virar 
sozinho”

josé roberto 
nogueira, 
empresário

Assim como todos os moleques de Pereiro, peque-
na cidade do sertão cearense a cerca de 300 qui-
lômetros de Fortaleza, José Roberto Nogueira, 52 
anos, passou a infância na lida: primeiro, encarre-
gado de trazer água para casa – levava o jumento 
até a cacimba e voltava com o que conseguis-
se – e, mais tarde, na roça. Mas, diferente deles, 
sua cabeça só pensava em uma coisa: eletrônica. 
“Sempre tive vontade de saber como tudo funcio-
nava para me virar sozinho”, explica o empresário 
à frente da Brisanet, empresa fundada em 1997 e 
que hoje leva internet de fibra óptica para aproxi-
madamente 200 mil assinantes entre Ceará, Para-
íba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Detalhe: 
a conexão é de alta qualidade, com velocidade 
três vezes maior do que a média brasileira e pró-
xima a dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.  

O rádio de pilha da família foi uma das primei-
ras vítimas de sua curiosidade: virava o aparelho 
do avesso para “entender como a voz saía de lá de 
dentro”. E uma bicicleta usada, que comprou com 
anos de economia e equipou com hélices e motor, 
substituiu a motocicleta que estava muito além 
de suas possibilidades. Era assim que encurtava a 
uma hora de caminhada para ir e voltar da escola. 
“Até hoje, essa bicicleta foi a compra que mais me 
deixou feliz”, conta ele, que só aprendeu a ler e a 
escrever aos 10 anos. 

Morava com a família em uma casa com chão 
de terra batida, paredes sem reboco, sem ba-
nheiro e luz elétrica, mas isso nunca minou a 
determinação do caçula de dona Francisca e de 
“seu” José Estevão, que tiveram quatro meninas 
e sete meninos – e perderam outros dois filhos. 
“Até hoje, quando Roberto coloca uma coisa na 
cabeça, ninguém tira. Ele sempre enxergou muito 
à frente e sabe exatamente o que está fazendo”, 
conta Francisco França Reis, o França, gerente de 
infraestrutura da Brisanet que está há duas déca-
das trabalhando com o empresário.

FoMe e VontaDe De CoMer
A determinação bateu mais forte quando a televisão 
chegou na casa de Roberto. Ele tinha 17 anos e 
ficou ainda mais fascinado por este universo 
ao ver os episódios de Cosmos, série apresenta-
da pelo astrônomo norte-americano Carl Sagan 
e exibida na Rede Globo, no início dos anos 80.   
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CaMinHo Das PeDras
Roberto divide estratégias que fizeram 
diferença em sua trajetória:

ESCOLHER UMA ÁREA QUE É TENDÊNCIA
O ideal é optar por um setor que esteja em 
expansão e com o qual você tenha afinidade. 
Se você gosta do que faz, fica muito mais fácil 
se envolver. Não dá certo fazer essa escolha 
pensando apenas em ganhar muito.

INVESTIR EM CONHECIMENTO
Saber muito mais do que a concorrência é a 
saída para quem tem pouco dinheiro. Quem 
possui recursos pode literalmente pagar pelos 
seus erros. Orçamento apertado não permite 
esse tipo de coisa.
 
MAPEAR O FUTURO
Como vai estar sua área daqui a cinco, dez anos? 
Estude, leia, converse com gente do mercado, 
mantenha o foco no que é tendência. Procure 
saber também sobre áreas relacionadas a sua, 
porque há segmentos que somem com o tempo.

antenas parabólicas que faziam o envio do sinal 
via rádio, já que a empresa ainda não usava fi-
bra óptica.  “A gente ficava dias no meio do mato, 
dormindo no caminhão, até que tudo estivesse 
funcionando. O Roberto ainda estava em São 
José dos Campos, mas fazia questão de falar co-
migo todos os dias”, relembra ele. 

Até hoje, Roberto acompanha de perto o dia a 
dia da empresa, que conta com 2 mil funcioná-
rios. Tanto é que não foi fácil encontrar uma data 
em sua concorrida agenda para realizar esta re-
portagem na distante Pereiro – ele ainda estava 
prestes a embarcar a trabalho para a China pela 
quarta vez. Feito isso, o empresário escolheu o 
terno que usaria e deu palpites sobre as fotos. 

“Ele é prestativo e atencioso. Mas, por entender 
do assunto e ser muito metódico e organizado, é 
bom ter uma boa justificativa caso você não aten-
da a um de seus pedidos”, complementa França. 

vento a favor
Tanto empenho chama a atenção não só do mercado  , 
mas também de organizações de fomento ao em-
preendedorismo. Caso da Endeavor, que incluiu a 
Brisanet em seu programa de aceleração em 2016. 
No ano seguinte, a instituição colocou Roberto 
em seu projeto de mentoria para empresários. 
“Ele enfrentou todo tipo de dificuldade e não só 
prosperou, mas contribuiu para desenvolver sua 
região”, diz Luiz Studart, gestor de negócios da En-
deavor. Ainda em 2017, Roberto recebeu o prêmio 
Emerging da consultoria EY, que destaca empre-
sas com grande capacidade de expansão.

Sua contribuição para o desenvolvimento do 
Nordeste não para na Brisanet. Em 2008, o empre-
sário montou a Nossa Fruta Brasil, fábrica que nas-
ceu para dar suporte a um modelo de negócios que 
é vender polpa de fruta natural, sem nenhum tipo 
de aditivo, e valorizar a agricultura regional – 90% 
da matéria-prima é adquirida de produtores locais. 

“Roberto é cheio de projetos e eu coloco as coi-
sas para andar. Ele diz que precisa ter alguém que 
corte suas ideias. Somos complementares e temos 
uma ótima sintonia profissional”, diz Hermanice 
Nogueira, sócia do negócio há seis anos. Como era 
de se esperar, a iniciativa prosperou: desde que 
abriu as portas, a empresa cresceu 1.000%, fatu-
rou mais de R$ 18 milhões no ano passado e ven-
de seus produtos em supermercados e estabeleci-
mentos comerciais de cinco estados nordestinos.

 A Brisanet, hoje com 20 mil quilômetros de 
cabos de fibra óptica espalhados pelo Nordeste, 
segue em expansão – já conseguiu empréstimos, 
por exemplo, no Banco do Nordeste, que incentiva 
o desenvolvimento da região. “No mês passado, 
começamos a operar também em Santa Cruz do 
Capibaribe”, conta Roberto, referindo-se à primei-
ra cidade pernambucana atendida pela compa-
nhia. Tales, seu único filho, cursa administração 
no Insper, em São Paulo, e deve ser seu sucessor. 
“Mas não vou colocar esse peso nos ombros dele. 
Se ele quiser, pode tocar outro negócio, já que não 
pretendo parar de trabalhar”, finaliza.  

“Roberto 
enfrentou 
dificuldades 
e não só 
prosperou,  
mas ajudou  
a desenvolver  
a região  
de onde veio”

luiz stuDart, gEStOr  
dE NEgóCiOS da ENdEavOr
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Um novo grupo de mulheres empreendedoras tem algo em comum: 
75% delas abriu o próprio negócio depois da maternidade. Tudo para 

conquistar um trabalho com propósito e uma rotina mais flexível

fotos
Tomás Arthuzzi

por
Luiza Terpins
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voo livre

Grasiela Camargo, do 
Clubinho de Ofertas, 
e a filha Julia, 10 

na pág. ao lado
Dani Junco, da 
B2Mamy, e o filho 
Lucas, 3

GOL194_VIDA comportamento maes.indd   93 20/04/18   18:09



 VIDA, TEMPO E TRABALHO empreendedorismo  maternoREVISTA GOL94 3

“Tem mais alguma mãe angustiada aí como eu?” Esta 
foi a pergunta que a farmacêutica paulista Dani Jun-
co, 37 anos, fez em sua página no Facebook pouco 
depois do nascimento do filho Lucas, hoje com 3. A 
dúvida não tinha tanto a ver com a maternidade em 
si, mas com a volta ao trabalho após se tornar mãe. 
Envolvida com a área de marketing, Dani foi dona de 
agência por 15 anos e tinha uma rotina intensa, mas 
bastou o filho nascer para repensar a carreira. “Até 
então, trabalhava por dinheiro. Depois que ele nas-
ceu, veio a vontade de construir um legado”, conta.

O retorno à pergunta foi tão grande que a discus-
são acabou virando um encontro presencial com ou-
tras 80 mulheres na mesma situação. “Esperava no 

máximo cinco. Elas apareceram com ótimas ideias 
de negócio e vontade de se reinventar, mas precisa-
vam de uma noção de tecnologia para começar”, diz. 
Ali, notou uma lacuna de mercado e decidiu fundar 
a B2Mamy, aceleradora de startups focada em negó-
cios de mães empreendedoras. A iniciativa, lançada 
há um ano e meio, fica no Campus São Paulo, espaço 
de coworking do Google na capital paulista, e ofere-
ce mentorias não só sobre assuntos relacionados a 
empreendedorismo, mas também questões comuns 
a essas mulheres, como a solidão do início da mater-
nidade e os desafios de partir para a vida de empre-
sária. “Muitas não têm o apoio familiar e acham que 
não vão dar conta”, afirma.

Segundo estudo da Rede Mulher Empreendedora 
realizado em 2016, 75% das mulheres que empreen-
dem tomam essa decisão após se tornarem mães. 
“O movimento vem crescendo de dez anos para cá, 
muito impulsionado pelo fato de a maioria das cor-
porações não terem espaços amigáveis para as fun-
cionárias com filhos pequenos ou não entenderem a 
dificuldade que é conciliar trabalho e maternidade”, 
diz Ana Fontes, CEO da organização. Se encaixam aí 
gestores que não aceitam atrasos justificados por 
algum problema das crianças, nem liberam que as 
colaboradoras façam home office quando necessário.  

O empreendedorismo é uma alternativa para se 
manter no mercado e conta com certas vantagens, 
como a flexibilidade de tempo e a dedicação a um 
propósito diferente. “É uma tentativa de resolver uma 
conta que não fecha. As mulheres querem trabalhar, 
ter uma carreira de sucesso, mas a responsabilidade 
com o filho vem com um peso maior”, afirma Vera 
Iaconelli, psicanalista e diretora do Instituto Gerar. 
“São as mães que vivenciam a gravidez, o aleitamen-
to, períodos difíceis como o puerpério e têm o corpo 
comprometido. Isso tudo faz com que as prioridades 
mudem. Por mais que muitos pais participem, essa 
acaba sendo uma questão muito presente para elas.”

mais um
O desenvolvimento de um negócio e o crescimento 
das crianças têm lá suas semelhanças: é preciso ficar 
de olho nas crias o tempo todo e sempre aparecem im-
previstos no meio do caminho, seja uma gripe que não 
sara ou as burocracias para manter o projeto na ativa. 
“Independentemente do perfil do  empreendedor, é im-
portante se planejar bem, verificar as necessidades de 
mercado e fazer uma autoanálise para descobrir suas 
habilidades e o que deseja fazer”, diz Camila Ribeiro, 
analista de negócios do Sebrae SP. “No caso das mães, 
a jornada tem mais desafios: como muitas começam 
a empreender em casa, é fundamental ter disciplina e 
saber administrar o tempo dos filhos e o do negócio.” 
Ela ainda lembra que, muitas vezes, a jornada como 
empresária é até maior do que a de funcionária – são 
cerca de 15 horas por dia.

A designer carioca Grasiela Camargo, 39, mãe da 
Julia, 10, passou por isso no final de 2010, quando 
largou a vida em agência para fundar o Clubinho 

“Repensei minha carreira quando meu filho 
nasceu. Antes, trabalhava por dinheiro. 
Depois, veio a vontade de deixar um legado”

Dani junco, fundadora da b2mamy
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Tatiana Flores, da 
GoPlan, e o filho 
Nicolas, 3
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de Ofertas, plataforma de venda de ingressos com 
desconto focada no público infantil. “Foi uma junção 
de fatores: eu já queria empreender para ficarmos 
mais tempo juntas, e a Julia sempre gostou de tea-
tro, mas as idas frequentes pesavam no bolso”, conta 
ela, que identificou a mesma questão em pesquisas 
com outras mães. Quando saiu do emprego, Grasiela 
e o marido, que entrou junto no projeto, seguraram 
os gastos para se manter por pelo menos dois anos 
sem renda caso a empreitada não desse certo. Hoje, 
além da capital fluminense, o site está presente em 
Niterói, São Paulo e Salvador. “Não tenho mais o peso 
do horário fixo e ganhei flexibilidade, mas o trabalho, 
sem dúvidas, aumentou bastante”, diz.

Muitas vezes, a ideia de empreender surge mesmo 
naquelas que nunca cogitaram essa opção. Caso da 
assistente social Larissa de Souza Santos, 37, mãe da 
Ester, 6, e da Beatriz, 3. Moradora de Ji-Paraná, em 
Rondônia, ela estava satisfeita no emprego até que 
precisou adicionar à rotina a tarefa de preparar o 
lanche das filhas. “Fiquei inconformada que, mesmo 
com a possibilidade de ir para casa montar as lan-
cheiras, acabava repetindo opções ou mandando 
produtos industrializados. Se era difícil para mim, 
imagina para as mães que ficam longe o dia todo”, 
lembra. O resultado dessa frustração veio em janeiro 
de 2016, quando Larissa pediu demissão para lançar 
a Snack Saudável, empresa que produz e entrega kits 

com bebidas naturais, carboidratos e frutas frescas. 
“No início, bateu aquele desespero, nunca tinha me-
xido com vendas”, diverte-se. Hoje, são 32 unidades 
da Snack Saudável espalhadas pelo Brasil. “Agora, 
estou focada na expansão. O bom é que, se me orga-
nizo, posso me permitir ficar dois dias sem trabalhar, 
só curtindo minhas filhas, o que faz toda diferença.”

Sem crachá
Mas nem sempre a transição de funcionária para 
empreendedora acontece no melhor dos cenários. 
De acordo com uma pesquisa realizada com 247 
mil mulheres pela Fundação Getulio Vargas, quase 
metade das brasileiras é dispensada de seus traba-
lhos na volta da licença-maternidade, benefício que 
varia de quatro a seis meses e é obrigatório por lei. 
“É reflexo de uma questão cultural. Os filhos ainda 
são vistos como responsabilidade quase que exclu-
siva das mulheres e, por isso, muitos empregadores 
acham que as profissionais se tornarão mais ausen-
tes”, afirma Mariana Serrano, advogada e cofunda-
dora da Rede Feminista de Juristas. 

Foi o que aconteceu com a administradora Tatiana 
Flores, 32, de Santos, litoral paulista. Ela atuava em 
uma empresa de construção civil e foi demitida no 
dia em que voltou a trabalhar, cinco meses após o 
nascimento de Nicolas, 3. Com tempo sobrando, co-
meçou a receber pedidos de amigos e parentes para 
realizar tarefas como procurar médicos que atendes-
sem determinado plano de saúde, renovar passapor-
tes e orçar serviços para festas. “Deveria ter um jeito 
de ganhar dinheiro com isso”, brinca. Os favores, que 
começaram como uma maneira de se manter ativa, 
se desdobraram para um negócio de verdade. No iní-
cio do ano passado, ela fundou a GoPlan, serviço de 
assistência pessoal e empresarial para o dia a dia. 
“As pessoas não têm mais tempo e acabam empur-
rando esse tipo de atividade”, explica. Com cerca de 
40 clientes, a startup facilita a rotina dessas pessoas 
e também vem contribuindo com outras mulheres 
que, por algum motivo, precisaram se reinventar 
após a maternidade. “Todas as nossas atendentes 
são mães que trabalham para complementar a renda 
de maneira remota ou que encontraram no modelo 
um jeito de se manter no mercado com uma agenda 
flexível e, principalmente, perto dos filhos.” 

“É importante se planejar bem, verificar 
as necessidades de mercado e fazer uma 
autoanálise para descobrir suas habilidades”

camila ribeiro, analista de negócios do sebrae
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A cada sete pessoas no mundo, uma tem 
algum tipo de deficiência. Por onde anda 
este 1 bilhão de pessoas? Se queremos 
um mundo livre, tem que ser para todos. 
Liberdade e evolução estão intimamente 
ligadas, e como evoluir senão pelas nossas 
diferenças? Precisamos contemplar o pen-
samento inclusivo já na formação das ins-
tituições. Em valores, objetivos, funções. 
Nas calçadas, elevadores, praças e em to-
das as estruturas limitantes que pessoas 
com deficiência enfrentam todo dia.  

Qualquer atividade que não inclua a to-
dos é por si só excludente. Mas, não nasce-
mos assim. Certa vez, levei meus filhos para 
brincarem com os de uma amiga. Ela tem 
quatro, e o mais novo nasceu com deficiên-
cia visual, fato que comentei com meus 
filhos. No quintal, brincaram sem pausas 
e, na volta, perguntaram por que o meni-
no “cego” não tinha ido. “Vocês passaram 
a tarde toda com o Charles”, respondi. Eles 
ficaram confusos, não tinham notado que 
ele não enxergava. 

Outro exemplo é a família de Sofia, que 
filmei recentemente: uma menina que nas-
ceu com diagnóstico de nunca poder andar 
ou respirar sem auxílio de um tubo de oxi-
gênio. Depois de passar um ano no hospi-
tal, sua mãe decidiu que ela iria para casa. 
Quando entrevistei sua irmã, Fernanda, e 
pedi que ela descrevesse Sofia, disse: “É 

bonita, inteligente, engraçada e especial”. 
Especial foi o quarto item. 

Depois de um tempo, Sofia foi para a 
mesma escola dos irmãos, sempre acom-
panhada de várias máquinas – inclusive, é 
lei que toda escola aceite qualquer criança, 
independentemente das diferenças. Pela 
convivência, não só Sofia teve melhora em 

vários aspectos de sua saúde, como tam-
bém toda a sala melhorou, desenvolvendo 
competências como empatia e altruísmo.  

A sociedade é deficiente quando cria 
obstáculos que obrigam qualquer pessoa 
a se retirar do convívio social. Somos 7 bi-
lhões de diferentes. Temos muito a evoluir, 
mas, talvez, devêssemos começar desna-
turalizando o nosso olhar viciado a um pa-
drão fechado, engessado, e adotar o olhar 
das crianças, impregnados de espontanei-
dade, integridade e alteridade.

A sociedade é deficiente 
quando cria obstáculos 
que afastam as pessoas 
do convívio social

il
u

s
t

r
a

ç
õ

e
s

 z
é

 o
ta

v
io

  
/ 

  
v

a
p

o
r

 3
2

4

EsTELA REnnER é DIRETORA, ROTEIRIsTA  
E funDADORA DA MARIA fARInHA fILMEs

abrace as 
diferenças
Incluir pessoas com deficiência deveria fazer parte 
dos nossos valores e instituições 
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Tenho estudado muito sobre ciência e físi-
ca quântica para meu próximo livro. Assim 
cheguei no físico John Archibald Wheeler, 
que diz que o universo é o resultado do ato 
da observação. “Só é possível falar da reali-
dade que é observada. Se não há ninguém 
olhando, não é possível dizer que a coisa 
está lá.” Para ele, nossa forma de pensar 
e perceber tem papel vital na construção 
física diante de nós. “O universo é partici-
pativo” – como se, sem nossa participação, 
não tivesse sentido falar em “realidade”.

Você já procurou apartamentos e passou 
a ver placas de “aluga-se” por todos os la-
dos? Ou, ao engravidar, perceber a quanti-
dade enorme de grávidas a sua volta? Ou 
pensar em alguém e essa pessoa aparecer. 
Então, tem um pouco a ver com isso…

Chegamos a acreditar que a Terra era 
plana, que estávamos sozinhos no univer-
so e que algo mais pesado que o ar nun-
ca voaria. Até que uma nova informação 
transformou a forma como olhamos para 
essas coisas e, assim, a realidade mudou.

É que nosso papel como observadores 
conscientes vai além. Mais do que somen-
te observar, acredito que podemos moldar 
e criar a realidade que gostaríamos e, as-
sim, quebrar padrões para a abertura de 
novas possibilidades e até mudar direções.

Para isso, precisaremos mudar (de ló-
gica) a nossa mentalidade industrial es-

pecialista em “solucionar problemas” e 
adquirir uma nova consciência, a de que 
somos cocriadores de um mundo (realida-
de) construído coletivamente, por meio da 
expressão dos nossos talentos individuais.

O que determina o nosso meio são as 
nossas escolhas individuais e coletivas. 
Somos o resultado do que fazemos, pensa-

mos, comemos, desejamos, criamos. Assim 
como a física nos ensinou na escola, toda 
ação gera uma reação. Da mesma forma, a 
lei da atração não é só uma lei da física, é 
uma lei do universo.

Por mais que às vezes seja difícil acre-
ditar, é possível viver no mundo que qui-
sermos. É só nos colocarmos como prota-
gonistas nele. Agora é com você: em que 
mundo você quer viver hoje?

Ação e reAção
Nosso papel no mundo vai além da observação: 
é possível moldar a realidade que desejamos

Somos cocriadores de um 
mundo feito coletivamente 
por meio da expressão 
de nossos talentos
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AnDRé CARVALHAL é DEsIgnER, EsCRITOR  
E COfunDADOR DO PROjETO AHLMA, 
DEDICADO à MODA COnsCIEnTE
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Assim como você aproveita melhor seu tempo com a gente, valorizamos o tempo 
do nosso maior craque: contratamos Neymar para deixá-lo treinando

vamos gritar gol
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Nós acreditamos em tempo bem apro-

veitado. E, sendo a transportadora aérea 

oficial da seleção brasileira, não faríamos 

diferente com os jogadores, ainda mais 

em época de pré-campeonato. Por isso, em 

um ano tão importante para o nosso fute-

bol, em vez de chamarmos Neymar para 

falar dos serviços que tornam sua viagem 

com a gente mais confortável – como o 

Selfie Check-in, que, por meio de uma fer-

ramenta de reconhecimento facial, poupa 

seu tempo; ou o GOL Online, com o qual 

você tem TV ao vivo de graça durante o 

voo –, preferimos fazer diferente. Contra-

tamos o craque, mas, em vez de utilizá-lo 

como garoto-propaganda, preferimos pou-

pá-lo, para que ele chegue bem à Rússia 

e ajude a trazer o hexacampeonato. “Em 

2018, mais importante que parar Neymar 

e colocá-lo em um estúdio para ser foto-

grafado ou filmado para um comercial é 

deixá-lo aproveitar o tempo treinando 

e, assim, fazer a torcida brasileira gritar 

muito o nosso nome”, diz Maurício Parise, 

diretor de Marketing da GOL. 

Junto à AlmapBBDO, desenvolvemos a 

ideia criativa dessa campanha convidan-

do personagens interessantes relaciona-

dos ao camisa 10 para participar. Figuras 

como Gil Cebola, melhor amigo de Neymar 

e responsável por suas redes sociais; Ga-

briel Lucas (abaixo), seu cover; e Alan, 

camisa 10 da seleção brasileira sub-17, 

conduzem, com habilidade, a narrativa 

exibida na TV aberta e a cabo, em revis-

tas, jornais, cinema, mobiliário urbano e 

redes sociais. Assim, conseguimos que o 

nosso maior craque aproveite seu tempo 

da melhor maneira.

Por 

Heitor Flumian
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“O seguro é o item principal que 

você deve considerar durante o 

planejamento de uma viagem, seja 

ela nacional ou para o exterior. 

Contratar esse serviço vale a pena, 

pois cobre os gastos de situações 

não previstas, como problemas 

de saúde. A cobertura garante a 

realização de serviços médicos, 

inclusive cirurgias – fora do Brasil, 

uma operação de apendicite, por 

exemplo, pode custar US$ 35 mil. 

O seguro também garante aten-

dimento odontológico, reembolso 

em farmácias, indenização por 

extravio de bagagem e orientação 

em caso de perda de documentos, 

entre outros tipos de auxílio. Nos-

so conselho é que quem vai viajar 

contrate sempre o seguro viagem, 

principalmente profissionais autô-

nomos que não possuem convê-

nio médico nem seguro de vida e 

clientes de convênios que não têm 

cobertura nacional. Além de ga-

rantir sua tranquilidade, o Seguro 

Viagem Premiada da SulAmérica, 

em parceria exclusiva com a GOL, 

te dá 1 milha da Smiles a cada R$ 

1 gasto na contratação. Acesse ‘Se-

guro viagem’ na aba ‘Serviços’ do 

site voegol.com.br e confira nossos 

pacotes customizados.”

Quem responde é Marcelo 
Mello, vice-presidente de 
Investimentos da SulAmérica

POR QUe 
SeMPRe DeVO 
ViAJAR cOM 
SeGURO?

fAle cOM O eSPeciAliStA
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Sempre pensando em levar 

você mais longe, iniciamos 

no ano passado uma parceria 

com a Passaredo, companhia 

aérea do interior paulista. O 

acordo permite que você voe 

com a gente para sete desti-

nos regionais, como Ribeirão 

Preto e São José do Rio Preto, 

em São Paulo, e Araguaína, 

no Tocantins – são 17 voos 

diários. Entre as vantagens, 

você faz check-in uma vez 

e despacha sua mala até o 

destino final. “Para nós, é 

muito importante levar nos-

sos clientes até cidades do 

interior do país, garantindo 

maior alcance aos clientes”, 

afirma Ciro Camargo, gerente 

de alianças da GOL. 

Em parceria com a Passaredo, 
levamos você a destinos 
distantes das capitais

PARA tODOS 
OS cAntOS
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A fAVOR DO SEu TEmpO

IluSTRAÇÃO Bel Andrade Lima

pOR Larissa Faria

TRABALHO EM EQUIPE
As áreas de 
Planejamento de 
Malha, Operações 
Aeroportuárias  
e o Centro de 
Controle Operacional 
trabalham em  
equipe para definir  
o horário dos voos  
de conexão. 

Estamos sempre de olho no relógio para que você chegue 
pontualmente ao seu destino final em voos de conexão. 
Saiba como tornamos isso possível
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a SUa ESPERa
Enquanto você 
caminha até o seu voo 
de conexão nacional, 
nossa equipe prepara o 
avião para a decolagem. 
Em cerca de 30 a 40 
minutos, limpamos, 
abastecemos e 
carregamos as bagagens 
e as cargas na aeronave.

4107 #NOVaGOL BASTIDORES DA AVIAÇÃOREVISTa GOL

PaRa TODOS
Em voos com portadores 
de necessidades 
especiais, como 
cadeirantes e idosos 
que precisam de ajuda, 
auxiliamos esses clientes 
a se deslocar para 
que todos cheguem a 
tempo de embarcar com 
conforto e segurança. 

PRaTICIDaDE
Comprando todos os 
trechos (nacionais e 
internacionais) com 
a gente, você faz 
apenas um check-
in e despacha suas 
malas uma única 
vez – não precisa ir 
para o segundo voo 
carregando peso.

TIqUE-TaqUE
Calculamos o tempo de 
conexão para que você 
chegue ao seu destino 
final pontualmente. 
Pensamos em detalhes 
como deslocamento até 
o próximo avião, se há 
Imigração no trajeto e o 
tempo que sua bagagem 
leva para ser transferida.

PORTa a PORTa
No Aeroporto de 
Guarulhos, em São 
Paulo, por exemplo, 
calculamos que o tempo 
do desembarque até 
a conexão em um voo 
doméstico é de, no 
mínimo, 35 minutos. Em 
conexão internacional, 
sobe para uma hora.
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Qual é o principal problema enfrentado 
nessas operações?
Um dos principais é o tempo de des-
locamento que o cliente leva para em-
barcar no voo de conexão. A partir de 
uma simulação da jornada do cliente 
e de suas bagagens, nós fazemos um 
cálculo de quanto tempo ele gasta ao 
desembarcar da primeira aeronave até 
entrar na segunda. Há casos, porém, em 
que o cliente não presta atenção no ho-
rário de decolagem e encerramento do 
embarque do seu próximo voo – 15 mi-

nutos antes do horário de decolagem – e 
acaba perdendo sua conexão. Por isso, 
é muito importante que nossos clientes 
fiquem atentos ao horário de decolagem 
do voo de conexão e, em caso de dúvida, 
perguntem aos nossos colaboradores.

O que acontece quando um cliente perde 
um voo de conexão por distração?
Pensamos em todos os detalhes para que 
isso não aconteça, mas, nessas ocasiões, 
nós o encaminhamos para o próximo voo 
que houver para o destino, mediante dis-

ponibilidade. Dependendo do caso, se não 
tivermos mais decolagens para o destino 
naquele dia, oferecemos facilidades para 
o cliente, seguindo resolução da Anac.

E se o primeiro voo atrasar e impossibilitar 
o embarque no segundo trecho?
Acontece o mesmo. Quando o primeiro 
voo sai mais tarde por motivos como con-
dições meteorológicas adversas, nossa 
equipe analisa se é preciso transferir os 
clientes para outro voo. Sempre seguimos 
as regras da Anac.

nA hORA cERTA
Henrique Vasconcelos Reis, analista de aeroportos, fala sobre  
nossos voos de conexão 
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qual é a sua tarifa?
Confira nossas opções e escolha a que mais combina  
com você. Acesse veoegol.com.br e saiba mais

1 Permitida e gratuita no período de check-in (de 7 dias a 45 minutos 
antes de voo doméstico ou de 7 dias a 1h15 antes de voo internacional)

Regras para compras realizadas no Brasil. Valores 
em dólares serão convertidos na moeda local

categorias smiles:

PRataouRodiamante smiles

despachada
50 x 28 x 80 cm e até 23 kg 

cada Bagagem 

marcação de assento

assento gol+ 
conforto

antecipação de voo2

gratuita 
Para qualquer horário no mesmo 

dia do voo

custo adicional

taxa de no-show

desconto para 
criança de 2 a 
12 anos4

reembolso

prioridade de check-in, 
embarque e retirada 
de bagagem

bônus da categoria

alteração/
cancelamento3

acúmulo de milhas6

voebiz5

95%

isento

isento

r$ 1 = 4 pontos r$ 1 = 3 pontos r$ 1 = 2 pontos r$ 1 = 1 ponto

40% não reembolsável

a partir de 25%

r$ 250 ou 100% da tarifa

r$ 170 ou 100% da tarifa

100% da tarifa

100% da tarifa

25%50%100%

R$ 1 = 3 milhas R$ 1 = 2 milhas R$ 1 = 1 milhaR$ 1 = 4 milhas

de mão

max plus light promo

nacional

1a bagagem gratuita1a e 2a bagagens gratuitas

1a e 2a bagagens gratuitas

1a, 2a e 3a bagagens gratuitas

1a e 2a bagagens gratuitas 1a gratuita1a, 2a e 3a bagagens gratuitas

b
a

g
a

g
em

gratuito

Gratuito para até 9 pessoas no mesmo localizador

1 bagagem de até 40 x 25 x 55 cm e 10 kg e um item pessoal

s
m

il
es

s
m

il
es

r$ 50 
Permitida até 6 horas do voo

Gratuita até 6 horas 
do voo original

Gratuita para qualquer horário 
no mesmo dia do voo

não permitida

Gratuita até 6 horas 
do voo original

Gratuita para qualquer horário 
no mesmo dia do voo

gratuito

gratuita

r$ 201r$ 101

50% de desconto + 1 acompanhanteGratuito + 1 acompanhante

Gratuito para até 9 pessoas 
no mesmo localizador

Gratuito para até 9 pessoas 
no mesmo localizador

Gratuito + acompanhantes no mesmo localizador

gratuito

Até 6 horas 
antes do voo

Gratuito  
+ 1 acompanhante

50% de desconto  
+ 1 acompanhante
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não reembolsável

não permitida1a bagagem gratuita1a e 2a bagagens gratuitas

1a e 2a bagagens gratuitas

1a, 2a e 3a bagagens gratuitas

internacional

b
a

g
a

g
em

taxa de no-show

antecipação de voo2

reembolso

prioridade de check-in, 
embarque e retirada 
de bagagem

bônus da categoria

alteração/
cancelamento3

acúmulo de milhas6 

voebiz5

95%

200% 150% 100% 50%

isento

isento

r$ 1 = 5 pontos r$ 1 = 3 pontos r$ 1 = 2 pontos r$ 1 = 1 ponto

40%

a partir de 25%

us$ 120 ou 100% da tarifa

us$ 75 ou 100% da tarifa

100% da tarifa

100% da tarifa

25%50%100%

despachada
50 x 28 x 80 cm e até 23 kg 

cada bagagem 

acesso ao gol 
premium lounge

marcação de assento

gratuito

gratuito

us$ 50

US$ 40 US$ 45

de mão

premium plus light promo

1 bagagem de atÉ 40 x 25 x 55 cm e 10 kg e um item pessoal

1a e 2a bagagens gratuitas1a, 2a e 3ª bagagens gratuitas 1a gratuitas
m

il
es

s
m

il
es

r$ 50 
Permitida até 6 horas do voo

Gratuita até 6 horas 
do voo original

Gratuita para qualquer horário 
no mesmo dia do voo

não permitida

Gratuita até 6 horas 
do voo original

Gratuita para qualquer horário 
no mesmo dia do voo

Para qualquer horário no mesmo 
dia do voo

gratuita

gratuita

desconto para 
criança de 2 a 
12 anos4

onde 

comprar 

sua 

passagem

site 
voegol.com.br

aplicativo 

Sistemas iOS e Android

telefone 
0300-1152121

lojas e quiosques 

Veja em bit.ly/golponto

agências de viagem 
Sugerimos as filiadas à 

Associação Brasileira 

de Agências de Viagens 

(Abav): bit.ly/golabav 

com milhas 
Em smiles.com.br e nos 

tels. 0300-1157007 (Ouro 

e Diamante) e 0300-

1157001 (Smiles e Prata)

2 Sujeito à 
disponibilidade

5 Programa de fidelidade para 
pequenas e médias empresas

4 tarifa gratuita para bebês de 0 a 2 anos em 
voo nacional. em internacional, 10% da tarifa

3 Se houver diferença de 
preço, o valor será cobrado

r$ 201r$ 101

6 diamante recebe a partir de 1.000 milhas 
em qualquer trecho gOL; Ouro, 500 milhas

Gratuito + acompanhante 
no mesmo localizador

Gratuito + acompanhante 
no mesmo localizador

Gratuito para até 9 pessoas no mesmo localizador Gratuito para até 9 pessoas 
no mesmo localizador

Gratuito para até 9 pessoas 
no mesmo localizador

Gratuito + acompanhantes no mesmo localizador

gratuito

Até 6 horas 
antes do voo

Gratuito  
+ 1 acompanhante

50% de desconto  
+ 1 acompanhante
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Casar no paraíso. É o que a empresa de 
Eider Santos, que leva seu nome, ofere-
ce. O empresário, que sempre trabalhou 
com cenografia e decoração, começou a 
organizar festas em Fernando de Noro-
nha após visitar a ilha pernambucana  
– e se apaixonar por ela. 

“No início, não sabia como organizar 
toda a logística”, lembra ele, que entrou, 
então, em contato com a Gollog. “Tive toda 
a assistência no transporte dos materiais 
e minha primeira festa foi um sucesso”, 
conta Eider, que também faz eventos de 
Réveillon no destino.

Seu negócio deu tão certo que, hoje, ele 
tem um depósito na cidade e a agenda 
cheia de eventos – já chegou a fazer 72 em 
um ano. E, em todos, conta com a Gollog, 
que transporta a festa completa: mobiliá-
rio, objetos de decoração, carpetes, forros 
e talheres. “Já houve uma vez em que tive-
mos que levar uma tonelada de material e 
nunca tive problema”, afirma.

Para o gerente comercial da Gollog, Feli-
pe Liberato de Souza, o grande diferencial 
da empresa é exatamente a confiança na 
entrega. “Somos uma transportadora que 
atua com excelência em todos os setores 

da economia, principalmente nos seg-
mentos de e-commerce, automotivo, fár-
maco e eletroeletrônico, entregando sem-
pre com agilidade e preço justo”, diz ele. O 
cliente pode, inclusive, escolher o voo em 
que deseja ter sua mercadoria transporta-
da. “Uma vez, uma noiva de Fortaleza teve 
um problema com o vestido que usaria no 
casamento na véspera da cerimônia. Ela 
nos contatou, escolheu um voo que saía 
de São Paulo e chegava a Fortaleza no pra-
zo que ela precisava. Resolvemos um pro-
blemão em cerca de quatro horas”, conta 
ele. Saiba mais no site gollog.com.br.

No mês das noivas, empresário 
de eventos conta como a Gollog é 
importante para que seu material 
chegue até as festas com agilidade

Casamento 
dos sonhos

Por  Livia Scatena
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CONECTE-SE à iNTErNET

Confira como 
acessar a 
internet a bordo 
e aproveitar 
conteúdo 
gratuito de 
filmes, séries  
e TV ao vivo

Saiba como acessar 
os pacotes de 

internet durante  
o voo; valores  

a partir de R$ 8

iNTErNET

tenha acesso a todos esses apps e muito mais

Coloque seu 
dispositivo móvel 

em modo avião  
e habilite a  
função wi-fi

1

Conecte-se à rede 
“gogoinflight”

2

Abra o navegador e 
digite wifionboard.com 

ou entre no app da 
GOL e clique em GOL 

Online (se a navegação 
privada estiver ativada, 

desative-a para  
poder continuar)

75% dAs  

AerOnAves  

têm O sistemA  

GOL ONLiNE

NO app 
você também pode 

acessar o GOL 
Online por meio do 

nosso aplicativo 

3
selecione o pacote de 

internet desejado

Cadastre-se ou faça 
login em sua conta 

da GOGO para 
efetuar a compra

5

4
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4
Na página inicial, 

acesse a seção 
exclusiva de TV ao 
Vivo com os canais 

disponíveis

Clique em 
Reproduzir

5

Se estiver usando 
smartphone ou 

tablet, faça o 
download gratuito 

do aplicativo GOGO 
Entertainment para 

assistir

6

4
Escolha o título que 
desejar no catálogo 
de entretenimento

ENTRETENIMENTO GRATUITO

Saiba como 
acessar 
o conteúdo do 
nosso catálogo 
de bordo

TV AO VIVOFILMES E SÉRIES

Coloque seu 
dispositivo móvel 
em modo avião e 
habilite a função 

wi-fi 

1

Conecte-se à rede 
“gogoinfl ight”

2

Abra o navegador e digite 
wifi onboard.com ou entre 

no app da GOL e clique 
em GOL Online (se a 

navegação privada estiver 
ativada, desative-a para 

poder continuar)

3

TRAGA 
SEU FONE

PARCEIRAS
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FUTEBOL
Assista aos jogos 

da seleção a bordo 
na nossa TV 

ao vivo gratuita
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Sandra Annenberg, há 15 anos no Jornal hoje e há 
quatro no Como será?, escolhe obra do nosso catálogo

viva a diferença

“Vi o filme A forma da água pensando nos prêmios que levou e fiquei 

na dúvida se merecia tanto. Hoje, percebo que sim. Em tempos de 

xenofobia (o diretor é mexicano), de discriminação (a protagonista 

é muda), de preconceito (seu melhor amigo é homossexual), de ra-

cismo (sua colega de trabalho é negra) e de tanta intolerância com o 

diferente (ela se apaixona por um homem-anfíbio), a obra conta uma 

fábula que nos faz pensar. É preciso mudar!”

LANÇAMENTO: 2017

CLASS. ETÁRIA: LIvRE

GÊNERO: ANIMAÇãO, COMédIA, AvENTURA

dURAÇãO: 108 MIN

ÁUdIO: ING/ES/PT

o touro ferdinando

LANÇAMENTO: 2017

CLASS. ETÁRIA: 14 ANOS

GÊNERO: dRAMA, MISTéRIO, fICÇãO

dURAÇãO: 164 MIN

ÁUdIO: ING  –  LEG: PT

blade runner 2049

tenha acesso a atrações gratuitas como

filmes

tv ao vivo

Com Rodrigo Lombardi, 

a série Carcereiros é 

inspirada no livro de 

mesmo nome de Dráuzio 

Varella e traz histórias 

de dentro da prisão.

globo

Entra ao ar a 4a 

temporada de The taste 

Brasil, com os chefs 

Claude Troisgros, André 

Mifano, Helena Rizzo e 

Felipe Bronze.

gnt

O último episódio da 

2a temporada de Nalu 

a bordo tem cenas de 

surf e mergulho em Fiji 

e traz um resumo das 

gravações na Oceania.

off

Estreiam novos episódios 

do desenho Miraculous 

– As aventuras de 

Lady Bug, sobre dois 

estudantes que precisam 

salvar Paris de um vilão.

gloob

A eleição está entre 

os temas do evento 

GloboNews Prisma, que 

vai virar um especial no 

canal e terá Aline Midlej 

entre as apresentadoras.

globonews

São Paulo, Paraty e 

Ouro Preto estão entre 

as dez cidades que a 

apresentadora Titi Müller 

visita na série Anota aí – 

Os 10 mais.

multishow
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Clientes smiles viajam Com:

milhas todo mês
Com o Clube Smiles, você acelera seu acúmulo e tem várias vantagens exclusivas

milhas todo mês

PRomoÇÃo
Aproveite e assine agora o seu plano

milhas QUaliFiCÁVEis
A cada 10 milhas do Clube = 1 milha qualificável

PREÇos EsPECiais
Descontos em passagens e no Shopping Smiles

REsERVa dE BilhEtEs GRÁtis
Passagens da GOL

ValidadE das milhas

tRaNsFERêNCia dE PoNto
do sEU CaRtÃo dE CRÉdito

5% = permanência mínima de 6 meses 

10% = permanência mínima de 12 meses

Você já acumula milhas voando com as companhias 

que integram a Smiles e fazendo compras nas em-

presas parceiras e com o cartão de crédito. Mas, para 

acelerar seu acúmulo, o programa oferece o Clube Smi-

les. Você começa a acumular na hora da assinatura e, 

mensalmente, a quantidade de milhas escolhida cai na 

sua conta Smiles. “Com o Clube, você decide a velocida-

de em que quer acumular”, diz André Fehlauer, diretor 

executivo de produtos da Smiles. Além disso, há van-

tagens exclusivas, como descontos especiais. Confira 

abaixo e saiba mais em smiles.com.br/clube-smiles.

+ 8.000 milhas BôNUs
são 10.000 milhas na hora!

2.000 milhas
por mês

PlaNo 2.000

R$ 78/mês

200 milhas 
QUaliFiCÁVEis

por mês

+ 5.000 milhas BôNUs / mês
nos 3 primeiros meses.  

são 30.000 milhas no total

5.000 milhas
por mês

PlaNo 5.000

R$ 162/mês

500 milhas 
QUaliFiCÁVEis

por mês

+ 7.000 milhas BôNUs / mês
nos 3 primeiros meses.  

são 42.000 milhas no total

7.000 milhas
por mês

PlaNo 7.000

R$ 219/mês

700 milhas 
QUaliFiCÁVEis

por mês

10.000 milhas
por mês

+ 10.000 milhas BôNUs / mês
nos 3 primeiros meses.  

são 60.000 milhas no total

PlaNo 10.000

R$ 299/mês

1.000 milhas 
QUaliFiCÁVEis

por mês

Grátis

5 REsERVas

10 aNos

+ 5.000 milhas BôNUs
são 6.000 milhas na hora!

1.000 milhas
por mês

PlaNo 1.000

R$ 42/mês

100 milhas 
QUaliFiCÁVEis

por mês
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Validade das milhas recebidas no Clube Smiles
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Veja os benefícios de ser cliente do programa Smiles

Você e suas milhas

Saiba mais em smiles.com.br.

categoria ouro

Acesso gratuito ao GOL Premium 
Lounge para você e um acompanhante, 
50% de desconto no GOL+ Conforto 
para você e acompanhantes, despacho 
gratuito das 1a e 2a bagagens em voos da GOL, bônus de 
50% no acúmulo de milhas com a GOL, Delta e Aeroméxico e 
acúmulo mínimo de 500 milhas em voos nacionais da GOL.

categoria smiles

Acumule milhas viajando com a GOL e 
com as outras companhias e comprando 
produtos ou serviços dos parceiros. 
Aproveite. Resgate passagens, alugue 
carros, diárias de hotel, produtos e serviços  
com suas milhas.

Dentre as principais vantagens: despacho 
gratuito de uma bagagem com a GOL, 
25% de bônus no acúmulo de milhas 
voando com a GOL, Delta e Aeroméxico.

categoria prata

Um bilhete cortesia por ano para um 
acompanhante emitido no site da GOL, 
milhas válidas por dez anos, acesso 
gratuito ao GOL Premium Lounge e à sala VIP de parceiras, 
despacho gratuito das 1a, 2a e 3a bagagens em voos com a 
GOL, GOL+ Conforto e marcação de assentos gratuitos para 
você e acompanhantes no mesmo localizador, bônus de 
100% no acúmulo de milhas e mínimo de 1 mil milhas por voo 
em todas as tarifas. Voando Delta, você ainda aproveita as 
vantagens dos clientes Elite da Delta Skymiles.

categoria diamante

milhas com uber
Você acumulha usando o aplicativo de viagens de carro

Sabe a viagem que você faz com 
a Uber? Agora ela te dá milhas. É 
a nova forma de acumular com a 
Smiles e, assim, viajar mais. Cada 
R$ 1 pré-pago no cartão de crédi-
to rende 3 milhas – 4 para clien-
tes do Clube Smiles. “Estamos 
sempre em busca de alternativas 
que acelerem o acúmulo de mi-
lhas”, diz Carlos Mauad, diretor 
executivo comercial da Smiles.

direto no app
Cliente Smiles pode solicitar milhas  
de voo pelo aplicativo

Inovando mais uma vez, a Smiles oferece 
mais uma facilidade, inédita entre progra-
mas de fidelidade no Brasil: se você esque-
ceu de informar o seu número Smiles no mo-
mento do check-in, você pode pedir o crédito 
retroativo de milhas voadas com a GOL e 
com as parceiras aéreas no nosso aplicativo. 
Tire uma foto do seu cartão de embarque e 
envie a solicitação – para isso, basta acessar 
o aplicativo e clicar em “Solicitar milhas de 
voos” no menu. Além dessa função, o apli-
cativo permite que você emita passagens, 
reserve hotéis, alugue carros, assine o Clube 
Smiles, consulte o extrato, compre milhas e 
reserve assentos, entre outras ações.
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Sempre pensando no seu conforto, estamos ampliando nos-
sa rede de Lojas e Quiosques. Atualmente, contamos com 18 
endereços – cinco foram abertos neste ano em  Curitiba, Bra-
sília, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro e as capitais de Re-
cife, Salvador e Porto Alegre já contavam com pontos. A pre-
visão é de chegarmos a 2020 com 60 espaços. Mas, com os 
aplicativos ganhando cada vez mais espaço, por que investir 
em lojas físicas? “Primeiro, porque há demanda. A aviação 
tem uma linguagem própria, com regras e tarifas que nem 
sempre ficam claras para o cliente que não voa tanto, para 
aquele que trocou o ônibus pelo avião”, diz Ricardo Recchia, 
Gerente Comercial de Operação, Lojas e Suporte da GOL no 

Brasil. “Temos 80 colaboradores trabalhando nesses pontos, 
focados no atendimento a vendas, tirando dúvidas e dando 
mais tranquilidade e segurança a esse cliente”, analisa Rec-
chia. As formas de pagamento são outro atrativo:  além do 
cartão de crédito, o cliente pode pagar em dinheiro e no car-
tão de débito. Outro diferencial das Lojas e dos Quiosques é 
que, assim como os meios digitais, eles não vendem apenas 
passagens. “Podemos oferecer o Assento GOL+ Conforto, a 
tarifa GOL Premium para  voos internacionais, Seguro Via-
gem, além de de Franquia de Bagagem, produtos que melho-
ram sua experiência.” Confira nossos endereços clicando em 
“Atendimento” e “Lojas GOL” no site voegol.com.br.

CENtRal dE VENdaS GOl 0300-1152121

SaC GOl 0800-7040465

CENtRal dE atENdImENtO aO dEfICIENtE audItIVO 0800-7090466

ClIENtES aRGENtINa 0810-2663131

ClIENtES Eua E CaNadá +1 855 862 9190

PaíSES Em quE aS PaRCEIRaS OPERam +55 11 5504-4410

GOllOG 0300-1465564

SItE VOEGOl.COm.bR

lOjaS E quIOSquES bIt.ly/GOlPONtO

twIttER @VOEGOlatENdE

SmIlES (OuRO E dIamaNtE) 0300-1157007

SmIlES (SmIlES E PRata) 0300-1157001

CaRROS (INtERNaCIONal) CaRROS.VOEGOl.COm.bR

SEGuRO E CaRROS (dOméStICO) VOEGOl.COm.bR/mINhaS RESERVaS

hOSPEdaGEm hOtEIS.VOEGOl.COm.bR

PRONtOS PaRa VOCê
Lojas e Quiosques  
atendem clientes que 
preferem fazer compras 
diretamente com nossos 
colaboradores

POR  Livia Scatena
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#NOVAGOL SERVIÇOS DE BORDOREVISTA GOL120 4

Nossos voos têm opções gratuitas, de minicookies a refeições quentes

DO TAMANHO DA SUA FOME

VOOS NACIONAIS 

Bateu aquela fome? Escolha 

um dos snacks orgânicos 

Mãe Terra, distribuídos 

gratuitamente:

• Linha salgada Tribos, no 

sabor tomate e manjericão.

• Minicookies integrais, no 

sabor cacau e castanhas.

• Para as crianças, é servido 

o snack salgado Sabuguito. 

• Voo acima de 50 min: café, 

suco, refrigerante e água.

PONTE AÉREA

Em voos entre Congonhas e 

Santos Dumont, oferecemos: 

• Das 6 horas às 9h40: salada 

de frutas, croissants, minis-

sanduíches ou bolos caseiros.

• Das 9h40 às 15h40: snack 

Tribos ou minicookies da 

Mãe Terra (integrais e 

orgânicos) e Sabuguitos 

para as crianças.

• Das 15h40 às 23 horas: 

wraps, croissants, enroladi-

nhos ou minissanduíches.

• Em todos os voos: café, 

suco, refrigerante e água.

VOOS INTERNACIONAIS

Quanto mais longa a via-

gem, mais possibilidades no 

cardápio: 

• Na Classe GOL Premium, 

além de opções de alimen-

tação quentes, o espumante 

da linha Seival by Miolo 

é servido como drink de 

boas-vindas. O cardápio 

de bebidas inclui ainda 

suco, refrigerantes, bebidas 

quentes, iogurte no café da 

manhã e bebidas alcoóli-

cas, como vinhos branco e 

tinto e cerveja, nos demais 

horários.

• Nos voos a partir de cinco 

horas na GOL Premium: re-

feições completas, com sala-

da, couvert, duas variedades 

de pratos (um vegetariano) à 

escolha e sobremesa.

Na Classe Econômica:

• Voos com menos de cinco 

horas: sanduíches ou refei-

ções leves.

• Voos a partir de cinco 

horas: refeições quentes 

completas com sobremesa.

• Em todos os voos: bebidas 

não alcoólicas variadas.

SERVIÇO DE BORDO GRATUITO

VOOS NACIONAIS 

Nosso cardápio de bordo, 

disponível em voos nacionais 

com mais de 1h15 de duração, é do 

tamanho da sua fome. Temos de 

snacks a sanduíches. Se a ideia for 

almoçar uma refeição completa, 

oferecemos também. Confi ra no 

bolsão à sua frente!

VENDA A BORDO
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EMBARQUE DOMÉSTICO

DESEMBARQUE DOMÉSTICO

EMBARQUE INTERNACIONAL

ALIMENTAÇÃO

DESPACHO DE BAGAGEM

DESEMBARQUE INTERNACIONALAUTOATENDIMENTO

CONEXÃO GOL

GOL BAGAGEM EXPRESSA

ENCONTRE-SE
Confi ra nossos serviços nos principais aeroportos do país. 
Nossos colaboradores também estão sempre a postos para ajudar 
caso precise de mais informações

CONTE COMIGO

CHECK-IN GOL

CHECK-IN DELTA AIR LINES

CHECK-IN AIR FRANCE

CHECK-IN KLM

LOJA GOL

GOL PREMIUM LOUNGE

PORTÃO DE EMBARQUE00

28

15

25

2

DICAS PARA CONEXÃO

• Verifi que o portão de 
embarque do próximo voo 
no aplicativo GOL, ou nos 
monitores do aeroporto. 

• Dirija-se imediatamente 
ao portão e lembre-se de 
que o embarque encerra 15 
minutos antes do horário 
previsto de saída do voo.

• A GOL é a única empresa 
aérea com lounges 
domésticos nos aeroportos 
de Guarulhos (GRU) e Galeão 
(GIG). Conheça os detalhes 
de acesso em voegol.com.br.

GOL194_NOVAGOL mapas aeroportos.indd   123 20/04/18   12:435916 An Revista Gol_AF.indd   1 20/04/18   12:43



#NOVAGOL MAPA DE AEROPORTOSREVISTA GOL124 4

TERMINAL 3
1o PISO

209

241

242

243

225

245

227

244

226

246

228

238

235

234

233

230

231

239

237

232

240

236

229

224

211

210

202 203 204

213

212

216

215

217

218219

1o PISO

214

SÃO PAULO GUARULHOS (GRU)

SÃO PAULO CONGONHAS (CGH)

TÉRREO

126 115 104 93 82 71
1o PISO

17 - 20  

TÉRREO

TERMINAL 2

(PISO INFERIOR - REMOTO)

206205

207 208

BC
D

238

201

54 109

TERMINAL 3
PISO INFERIOR

10-15 minutos caminhando
VOOS INTERNACIONAIS

VOOS NACIONAIS

C69

GOL194_NOVAGOL mapas aeroportos.indd   124 20/04/18   13:13

4125 #NOVAGOL MAPA DE AEROPORTOSREVISTA GOL

VOOS NACIONAIS

RIO DE JANEIRO SANTOS DUMONT (SDU)

RIO DE JANEIRO GALEÃO (GIG)

1o  PISO
8 7 6

TÉRREO

DCBA

5 4 3 1

B33
B34

B43C63

C50

C69 C67 C65 C45

B42

B40

B38

B36
B32

B30

B28

B26

C57

C51

C53

C55 C60

C62

C48

C46

C68 C66 C64 C44

B41

B39

B37

B35
B31

B29

B27

B25

C58

C52

C54

C56 C59

C61

C49

C47

1o  PISO

(3o  PISO)

TERMINAL 2

2o  PISO

(PISO INFERIOR - REMOTO)

B33

C51

6 2

GOL194_NOVAGOL mapas aeroportos.indd   125 20/04/18   13:14



Contrate os nossos serviços

www.grupogp.com    •    (11) 3059-7000

O DESEMPENHO DOS SEUS NEGÓCIOS
E O BEM ESTAR DA SUA FAMÍLIA NÃO 

PERMITEM IMPROVISOS

Segurança Patrimonial   |  Segurança Pessoal  |  Serviços  |  Segurança Eletrônica

Somente quem está no mercado há 44 anos pode
oferecer as soluções mais compatíveis com a realidade
da sua empresa, seja relacionada ao risco, patrimônio
ou natureza de sua atividade.

Conte conosco para um serviço de recepção sempre
simpático e um ambiente de trabalho sempre limpo
e seguro. Além de um cafézinho sempre quente. SEGURANÇA E SERVIÇOS

oferecer as soluções mais compatíveis com a realidade
da sua empresa, seja relacionada ao risco, patrimônio

AF_An_Corrente_GOL_202x266.indd   1 3/23/16   12:57

4127 REVISTA GOL #NOVAGOL MAPAS DE ROTAS

* Operação a partir de novembro

COM A GENTE
Levamos você para 67 destinos 
em nove países nas Américas do Sul 
e do Norte e no Caribe

GOL194_NOVAGOL mapas de rotas.indd   127 20/04/18   18:14



REVISTA GOL128 4 #NOVAGOL MAPAS DE ROTAS

COM NOSSAS 
PARCEIRAS
Com elas, levamos você para 
EUA, Canadá e mais de dez 
países nas Américas do Sul e 
Central e na Europa. Você ainda 
pode voar para mais de 800 
destinos com a Smiles. Confi ra 
em smiles.com.br. 
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4129 REVISTA GOL #NOVAGOL MAPAS DE ROTAS

Benefícios dos voos de codeshare, que são compartilhados entre a GOL e nossas parceiras:

 Ter franquia de bagagem internacional desde o aeroporto de origem da viagem
 Fazer uma única compra e emissão de bilhete para todos os trechos nos canais de venda da GOL
 Acumular milhas na Smiles e no programa de fi delidade da companhia aérea parceira
 Poder utilizar o ônibus de traslado da GOL entre os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo

VANTAGENS PARA VOCÊ
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REVISTA GOL130 VEIO NA MALA

“Quando saí do restaurante Giulia Co-
cina, por volta de 2004, tinha um na-
morado argentino e resolvemos fazer 
uma viagem para lá. Empacotamos a 
casa, colocamos tudo no carro e fomos 
de São Paulo à Argentina, acampando e 
sem data para voltar. Chegando a Bue-
nos Aires, nosso carro quebrou e preci-
sou ficar dez dias na oficina. Aproveitei 
esse tempo para comprar itens que 
faltavam, como esse escorredor. Ele me 
acompanhou pelos 17 mil quilômetros 
que rodamos em dois meses. Usei mui-
to para fazer pasta na fogueira e como 
apoio para cozinhar, com uma tábua 
sobre ele invertido. Sabe como é, quan-
do a gente acampa, tem essas ideias... 
Depois, quando morei na Argentina, ele 
foi também. E está comigo até hoje. De 
ágata [ferro esmaltado], dura bastante 
e tem um tamanho bom. É um dos itens 
de uso diário da minha cozinha.”

POR
Luisa Alcantara e Silva

FOTO
Samuel Esteves

sE EssE 
EscORREdOR 
FALAssE
O utensílio acompanhou 
Gabriela Barretto, chef do Chou 
e do Futuro, por 17 mil km em 
road trip pela Argentina
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facebook.com/corrientes348  I         instagram.com/corrientes_348  I  contato@corrientes348.com.br  I  www.corrientes348.com.br

SÃO PAULO

USA

JARDINS
11 3088 0276

VILA OLÍMPIA
11 3849 0348

JARDIM EUROPA
11 3032 6348

RIO BARRA
21 3648 7008

MARINA DA GLÓRIA
21 2557 4027

DALLAS
+1 214 220 0348

NO DEJES PARA MAÑANA LA PARRILLA
QUE PODES COMER HOY

CORRIENTES

ARGENTINIAN
STEAKHOUSE

®
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