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‘
Felipe Mortara / MANAUS

Ideia esperta essa de
reunir gente que ado-
ra pensar, ler, escre-
ver e cantar, todos

em um lugar único, longe do
caos das metrópoles. Paraty faz
isso há 13 anos com sua Festa
Literária Internacional entre as
ruas de pedra de seu centro his-
tórico. Já a “Flip flutuante”, bati-
zada de Navegar É Preciso, colo-
ca um respeitável time de escri-
tores e músicos para interagir
com 120 leitores durante cinco
dias a bordo de um navio pelas
águas da Amazônia. Na edição
de que participei, em abril, os
autores Fabrício Carpinejar,
Eliane Brum, Reinaldo Moraes
e Joca Reiners Terron, mais a
cantoraFabiana Cozza, eram na-
vegantes de primeira viagem. O
grupo tinha ainda o muito nave-
gado Amyr Klink.

O caro leitor interessado na
próxima dessas viagens deve sa-
ber que a sexta edição, que será

no mesmo Iberostar Grand
Amazon, está marcada para 25
a 29 de abril de 2016. O roteiro
continua contemplando o Rio
Negro e o arquipélago Anavi-
lhanas, mas o elenco a bordo
mudará bastante: os escritores
Mario Prata, Fernando Morais,
Noemi Jaffe, Rodrigo Lacerda
e Raphael Montes, e a atriz Cla-
rice Niskier. A música será de
Zeca Baleiro.

Enquanto em Paraty as linhas
são traçadas entre casario his-
tórico e as curvas da rodovia
Rio-Santos, retas infinitas e si-
nuosos igarapés e igapós mar-
cam a narrativa do Rio Negro.
Se a Flip é Manoel de Barros, o
Navegar É Preciso é Paulo Le-
minski, visceral e questionador.
Com poucos espectadores a bor-
do, bombordo e estibordo, os
encontros literários intimistas
só poderiam aprumar para bons
papos-cabeça.

Mas o roteiro literário, ideali-
zado pela Livraria da Vila e exe-
cutado pela Auroraeco Viagens

(desde R$ 5.220 por pessoa, em
cabine dupla, com tudo incluí-
do, menos o aéreo), não fica só
na falação.

Nos desembarques, caminha-
das na floresta, banho em praia
de rio e observação de animais
fazem parte do programa. Jaca-
rés, botos, tucanos, preguiças,
macacos deram as caras duran-
te os passeios em voadeiras.
Mesmo com tanta gente interes-
sante do cenário cultural a bor-
do, os protagonistas nos cinco
dias de duração do cruzeiro são
mesmo o Rio Negro e a Amazô-
nia que o envolve. Preservação é
tema onipresente.

“É a segunda vez que venho
para cá”, disse o escritor Rei-
naldo Moraes, autor de Porno-
popeia (Objetiva, 2009). “Sem-
pre fico emocionado quando
olho no mapa e me vejo no
meio desse saladão”, brincou.
Estreante na região, o arquite-
to Roberto Loeb se encantou
com o cenário e a prosa, mas
demonstrou preocupação
com as ameaças ao meio am-
biente. “O impacto da falta de
cuidado com o futuro da Ama-
zônia me deixou bastante preo-
cupado, principalmente em
Novo Airão, uma cidade com
ocupação muito precária.”

Proximidade. O convívio inten-
so, confinado pelas águas, é um
lapidador caprichoso da intimi-
dade. “Uma sensação inédita e
estranha, um escritor num cru-
zeiro, preso na mesma gaiola
que seus leitores”, disse Joca
Reiners Terron, autor de A Tris-
teza Extraordinária do Leopardo
das Neves (Companhia das Le-
tras, 2013). “No final, se mos-
trou uma grande solução.”

Já na primeira das mesas re-
dondas, de um total de seis, fi-
cou claro no que os encontros
se transformariam no decorrer
do cruzeiro: sessões de terapia
coletiva flutuante, com pergun-
tas e debates. A prosa de uma
hora entre o escritor Fabrício
Carpinejar e a jornalista Eliane
Brum fez o público navegar pe-
las várias Amazônias da percep-
ção dela, formada a partir de
muitas noites dormidas em al-
deias e comunidades ribeiri-
nhas em sua trajetória como re-
pórter. Já a conversa com Amyr
Klink foi bastante emocional, re-

cheada de memórias da convi-
vência com o pai. “Minha mãe
escrevia muito, meu pai era bas-
tante patriarcal, violento”, re-
cordou. “Sempre tive muito
acesso aos livros, descobri o
mundo dos barcos tarde, mas
foi por causa dos livros”, disse.

Tudo bem dar uma escapadi-
nha do debate para registrar um
arco-íris lá no deque. De brinde,
três botos-cor-de-rosa circun-
dando o navio. As saídas para ex-
plorar os arredores do Rio Negro
funcionam, simultaneamente,
como escape e combustível para
osdebates.“Distantesdocelular,
aspessoassedesarmamdatecno-
logiaeoquesobraétempo,apos-
sibilidade de conversar”, acredi-
taSamuelSeibel,diretordaLivra-
ria da Vila. “E isso faz com que se
sintam em casa e façam revela-
ções do fundo do coração.”

A literatura desenvolve a solidão. Assim co-
mo estar na floresta, estar com os animais
ou numa noite estrelada é desenvolver a
solidão. Tu é arremessado para si mesmo

Fabrício Carpinejar, escritor

Manaus é o primeiro capítulo de uma narrativa que transcorre entre paisagens
bucólicas, debates acalorados, tempestades avassaladoras e comunidades ribeirinhas

Poesia flutuante
Momentos.
Praia de
Tupá, com o
navio ao
fundo; Amyr
Klink na
edição 2015
do Navegar
é Preciso;
porto de
Manaus;
menino
ribeirinho

ENCONTRE A CVC MAIS PRÓXIMA DE VOCÊ NO WWW.CVC.COM.BR/LOJAS, CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU ACESSE O SITE.

COSTA CRUZEIROS  
EM 10X E SEM ENTRADA

Prezado cliente: preço por pessoa, somente parte marítima, em cabine dupla de acordo com a categoria mencionada, para pagamento em cartão de crédito (consulte outras opções de pagamento). Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajustes e disponibilidade sem prévio aviso. Promoção 
Cabine Garantida: poucas cabines por saída, defi nidas posteriormente pela companhia marítima, sujeitas a disponibilidade no ato da reserva. Categoria Super Bingo e Categoria Economize Agora: cabine garantida, sujeita a disponibilidade; válidas somente para cabine dupla, não permitem qualquer tipo de alteração 
e não são reembolsáveis. Pullmantur: comidas e pacote de bebidas incluídos, exceto das 4h às 7h. Descontos mencionados já estão aplicados aos preços anunciados. Ofertas válidas para compras até um dia após a publicação deste anúncio. As taxas de embarque e de serviço não estão incluídas e deverão ser 
pagas por todos os passageiros. Condições de pagamento: MSC Cruzeiros entrada de 10% + saldo em 10x sem juros; Costa Cruzeiros 10x sem juros e sem entrada; Royal Caribbean entrada de 18% + saldo em 10x sem juros; Pullmantur 20% de entrada + saldo em 10x sem juros. Saídas: MSC Armonia Minicruzeiro 
26/fevereiro/2016; MSC Splendida Nordeste 27/fevereiro/2016; Empress Minicruzeiro 11/novembro; Sovereign Minicruzeiro 3/dezembro; Costa Pacifi ca Minicruzeiro 16/janeiro/2016; Costa Pacifi ca Bacia do Prata 13/fevereiro/2016; Rhapsody of the Seas Réveillon 26/dezembro; Rhapsody of the Seas Minicruzeiro 
8/dezembro. *Câmbio MSC 2/10/2015: US$ 1,00 = R$ 2,99. Câmbio CVC 2/10/2015: US$ 1,00 = R$ 4,15.

PARAÍSO .....................................................................2146-7011
SHOPPING CENTER 3 ...............................................3253-4285
AVENIDA ACLIMAÇÃO ...............................................3271-7160
VILA MARIANA ..........................................................2372-2284
SHOPPING IBIRAPUERA II - PISO JURUPIS ...........2108-3500
SHOPPING FIESTA ....................................................5524-9222
SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING ....................... 4128-3663

AV. SANTO AMARO - BORBA GATO .........................5524-0973
SHOPPING CAMPO LIMPO .......................................5513-8484
SHOPPING D .............................................................3313-8340
HIPER CARREFOUR LIMÃO .....................................3858-6405
HIPER D ÁVÓ SUZANO ............................................. 4748-2225
SHOPPING MEGA POLO BRÁS ................................2886-3800
SÃO JUDAS / ESTUDANTES ....................................2858-0599

SÃO CAETANO DO SUL .............................................3636-3450
GRANJA VIANNA ....................................................... 4613-1100
SHOPPING BOURBON ..............................................3892-6868
CAIEIRAS ................................................................... 4442-3114
BRAZ LEME ...............................................................3586-7888
OSASCO PLAZA SHOPPING ....................................3652-3600

COSTA PACIFICA 
Minicruzeiro – 5 dias / 4 noites 
Roteiro: Santos, Portobelo, Angra dos Reis, 
Santos. A partir de:

 87,12
 REAIS

10X
SEM 
JUROS  
À vista R$ 871,20. Preço por pessoa em cabine interna 
Classic.

MSC SPLENDIDA 
Cruzeiro para o Nordeste – 8 dias / 7 noites 
Roteiro: Santos, Búzios, Salvador, Ilhéus, Ilha 
Grande, Santos. A partir de:
Entrada R$ 110,33 +

 99, 30
 REAIS

10X
SEM 
JUROS  
À vista R$ 1.103,31. Base US$ 369. Preço por pessoa em 
cabine interna categoria Super Bingo.

COSTA PACIFICA 
Bacia do Prata – 9 dias / 8 noites
Roteiro: Santos, Buenos Aires, Montevidéu, 
Santos. A partir de:

 164, 50
 REAIS

10X
SEM 
JUROS  
À vista R$ 1.645. Preço por pessoa em cabine interna 
Classic.

MSC ARMONIA 
Minicruzeiro – 4 dias / 3 noites
Roteiro: Santos, Cabo Frio, Ilhabela, Santos.
A partir de:
Entrada R$ 59,50 +

 53,55
 REAIS

10X
SEM 
JUROS  
À vista R$ 595. Base US$ 199. Preço por pessoa em 
cabine interna categoria Super Bingo.

cvc.com.br

A CVC PREPAROU OFERTAS EXCLUSIVAS PARA VOCÊ COMPRAR AGORA SUA VIAGEM DE NAVIO.

ROYAL CARIBBEAN  
COM 3º- E 4º- PASSAGEIROS GRÁTIS

PULLMANTUR EMPRESS 
Minicruzeiro – 4 dias / 3 noites 
Roteiro: Santos, Búzios, Ilhabela, Santos. 
A partir de:
Entrada R$ 215,40 +

 71, 80
 REAIS

12X
SEM 
JUROS  
À vista R$ 1.077. Preço por pessoa em cabine interna 
categoria C.

PULLMANTUR SOVEREIGN 
Rio e Santos – 5 dias / 4 noites 
Roteiro: Santos, Rio de Janeiro, Búzios, Santos. 
A partir de:
Entrada R$ 248,60 +

 82, 87
 REAIS

12X
SEM 
JUROS  
À vista R$ 1.243. Preço por pessoa em cabine externa 
categoria C.

TUDO 
INCLUÍDO

SEM 
ENTRADA

SEM 
ENTRADATUDO 

INCLUÍDO

RHAPSODY OF THE SEAS 
Minicruzeiro – 4 dias / 3 noites 
Roteiro: Santos, Búzios, Santos. A partir de:
Entrada R$ 169,02 +

 64, 17
 REAIS

12X
SEM 
JUROS  
À vista R$ 939. Preço por pessoa, para 1º e 2º 
passageiros, em cabine interna categoria K.

3º-  e 4º-  
PASSAGEIROS

GRÁTIS

RHAPSODY OF THE SEAS 
Réveillon em Copacabana - 9 dias / 8 noites
Roteiro: Santos, Porto Belo, Ilhabela, Búzios, 
Rio de Janeiro, Copacabana, Ilha Grande, Santos. 
A partir de:
Entrada R$ 815,22 +

 309, 48
 REAIS

12X
SEM 
JUROS  
À vista R$ 4.529. Preço por pessoa em cabine interna 
categoria Z.

PULLMANTUR 
COM SISTEMA TUDO INCLUÍDO

MSC CRUZEIROS  
COM CÂMBIO REDUZIDO A R$ 2,99

R$2,99
DÓLAR

R$2,99
DÓLAR

CRUZEIROS CVC COM DÓLAR A R$ 2,99*

O REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DA

LIVRARIA DA VILA E DA AURORAECO

%HermesFileInfo:D-6:20151006:
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No penúltimo dia, o entardecer é na Praia do Tupé, tão
próxima de Manaus que é possível enxergá-la ao longe.
É provável que haja apenas o grupo do navio. Algumas
árvores servem de sombra e trampolim; a água é deliciosa

‘
‘Acho um privilé-

gio poder andar
num lugar como
esse, tão perto de
uma cidade, com
um conforto con-
siderável. E espe-
ro poder voltar de
um jeito mais cru

Amyr Klink,
navegador e escritor

Se os brasileiros conhecessem a Amazô-
nia, passariam a se preocupar com o des-
matamento, a contaminação dos rios
e o etnocídio dos povos tradicionais

Eliane Brum, jornalista

Parcelamento em 10x sem juros (entrada 20% + 9 parcelas) para compras nos cartões Visa, Mastercard, Diners ou American Express válido somente para aéreo + terrestre. | Brasil: parcelamento em até 10x sem entrada e sem juros 
apenas no cartão de crédito (Visa, Mastercard, Diners ou American Express). | Grátis Crianças**: Válido somente para hospedagem e conforme indicações específi cas. | Preços mínimos, baixa estação em R$, por pessoa, em apto duplo 
standard, calculados ao câmbio referencial de EUR 1,00 = R$ 4,69 e USD 1,00 = R$ 4,19 de 01/10/2015, sujeitos a variação na data do pagamento. Preços e lugares sujeitos à disponibilidade e a alterações sem prévio aviso. Taxas não inclusas. 
Passagem aérea com saída de São Paulo, em classe econômica promocional. | SOMENTE MARÍTIMO: preços em R$, por pessoa, em cabine dupla. Preços e roteiros sujeitos a disponibilidade e alterações sem prévio aviso. Taxas não inclusas. 
Disponibilidades e tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso. Consulte as regras no ATO da reserva. | Descontos** de R$160 a R$2.300, válida de 5/8 até 30/11/2015 com limite de 50 cabines por saída, somente para cabines duplas (exceto 
Samsara). Consulte saídas válidas e disponibilidade. | Cruzeiro Fácil: preço por pessoa em cabine dupla, conforme categorias anunciadas, AÉREO + MARÍTIMO +TERRESTRE (limite de 20 cabines), sujeito à confi rmação de disponibilidade 
de cabines e tarifas. Não estão incluídos nos preços: taxas e serviços portuários. | Tarifa ECONOMIZE AGORA** válida apenas para saída especifi cada no anúncio, limite de 10 cabines por saída promoção NÃO cumulativa a outras, nem mesmo 
ao CostaClub. Importante: Não é reembolsável e não permite escolha de turno de refeição e de número de cabine. A mesma será defi nida e informada a partir de 10 dias antes do embarque e não pode ser alterada. | ABAV/RJ 94

Exclusivo para as agências de viagens | SP Capital 11 3702-1850 | SP Interior, PR, MT e MS 0800 771 1840 | agencias.sao@abreutur.com.br

Consulte
seu agente de 
viagens ou:

Jardins | Alameda Santos, 1787 | 6º andar | abreu.sao@abreutur.com.br ____________________________________________ 11 3702-1840
MorumbiShopping | Piso Lazer | Loja 17-L | morumbi@abreutur.com.br __________________________________________ 11 2860-1840
Shopping Anália Franco | Piso Lírio | Loja 69 | analiafranco@abreutur.com.br _________________________________ 11 2860-1846
Shopping Pátio Higienópolis | Piso Buenos Aires | Loja 9/10 | higienopolis@abreutur.com.br _______ 11 2820-1950
NOVO  Shopping Cidade São Paulo | 3º andar | Loja 3118/19 | cidade.saopaulo@abreutur.com.br ____ 11 3702-1842

COSTA PACIFICA

10x
SEM JUROS
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SOMENTE MARÍTIMO: Embarque Santos

Há 175 anos de portas abertas para o mundo.
Venha, com Abreu o mundo é seu.

EUROPA
• Saídas garantidas 

• Hotéis 4 e 5  
• Bagageiros nas

principais cidades

• Café da manhã
• Taxas hoteleiras/serviço

• Traslados
• Cartão Assistência

10x
SEM JUROS

Inclui SANTUÁRIO DE FÁTIMA.
Mais de 80 circuitos, o ano todo.

Guia ABREU português super especializados

PLUS visitas + refeições, consulte-nos.
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Fátima, Portugal

Costa Pacifi ca

Milão, Itália

EUROPA
IMBATÍVEL
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Joias da Europa Central 9 dias
Voando AIR FRANCE | 6 cidades incluindo 
Budapeste, Viena, Praga e Berlim | até MARÇO 2016

 A partir de: total à vista R$9.551 ou

 R$1.910 + 9x R$849HOTÉIS 4

PALÁCIO 
SCHÖNBRUNN

Turquia Espetacular 11 dias
Voando TURKISH | 14 refeições | 9 cidades incluindo
Istambul, Capadócia e Tróia | até MARÇO 2016

 A partir de: total à vista R$9.348 ou

 R$1.869 + 9x R$831
INCLUI 

INGRESSOS
HOTÉIS 5

Londres e Paris 7 dias
Voando TAP | Londres e Paris | até OUTUBRO

 A partir de: total à vista R$10.190 ou

 R$2.038 + 9x R$906
EUROTUNNEL 
CANAL DA MANCHA

HOTÉIS 4

Portugal com Santiago
de Compostela 10 dias
Voando TAP | 9 refeições | 15 cidades incluindo 
Lisboa, Fátima e Porto | até MARÇO 2016

 A partir de: total à vista R$9.359 ou

 R$1.871 + 9x R$832
INCLUI

INGRESSOS
HOTÉIS 4 e 5

AMÉRICA DO SUL
• Hotéis bem localizados 

• Café da manhã
• Taxas hoteleiras/serviço

• Traslados
• Cartão Assistência

10x
SEM JUROS
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Buenos Aires 4 dias
Voando GOL | Hospedagem
no Bristol | até DEZEMBRO

 A partir de: total à vista R$2.058 ou

 R$411 + 9x R$183
TOUR DE
MEIO DIA

UM CONTINENTE POR DESCOBRIR

Santiago 5 dias
Voando GOL | Hospedagem
no Panamericano | até FEVEREIRO 2016

A partir de: total à vista R$2.833 ou

R$566 + 9x R$252

Califórnia -
Rota dos Vinhos Luxo 8 dias
Voando DELTA AIRLINES | 3 cidades incluindo 
São Francisco + Tour a vinícolas | até MARÇO 2016

 A partir de: total à vista R$16.144 ou

 R$3.228 + 9x R$1.435
PASSEIO DE TREM 
NAPA VALLEY 
WINE TRAIN
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EEUA & CANADÁ
• Hospedagem

• Café da manhã
• Taxas hoteleiras/serviço

• Traslados
• Cartão Assistência

10x
SEM JUROS

Toll Free Abreu 24h nos EUA, em português

LUGARES GARANTIDOS

São Francisco

Encantos do Leste Luxo 8 dias
Voando AIR CANADA | 6 cidades incluindo 
Toronto e Montreal | até NOVEMBRO

 A partir de: total à vista R$10.299 ou

 R$2.059 + 9x R$915
CRUZEIRO
MIL ILHAS

Escritório ABREU
em Orlando, EUA

Bogotá, Colômbia

EUROPA 2016/17 10x
SEM JUROS

Excursões em ônibus de ABR 2016 a MAR 2017

Compre até 30 NOV e 
garanta os preços de 2015

Consulte saídas válidas.

Aproveite, até 30 NOV:

DESCONTOS*
de R$160 a R$2.300

CRUZEIRO FÁCIL + Opcionais Terrestres
Europa/Brasil 23 dias
Voando TAP | 25 NOVEMBRO | TERRESTRE 4 dias em Milão no Hotel Nh Machiavelli + 
CRUZEIRO 19 dias | Embarque Savona escalando 10 cidades 
incluindo Barcelona, Recife e Salvador | Desembarque Santos

 A partir de: total à vista R$8.300 ou

 R$1.658 + 9x R$738
CRUZEIRO 

FÁCIL
ECONOMIZE
AGORA***
CAT. INTERNA

AÉREO + 
TERRESTRE + 

MARÍTIMO

Prata III | 2º Senior 8 noites
escalando Buenos Aires com pernoite, Montevidéu |
13 FEVEREIRO 2016 | Categoria Interna Classic

 De  R$2.419  por R$1.645
 ou R$331 + 9x R$146

SOMENTE 
MARÍTIMO

DESCONTO* R$774

Bahia III | 22º Fitness 6 noites
escalando Rio de Janeiro, Salvador, Ilhabela |
21 FEVEREIRO 2016 | Categoria Interna Classic

 De  R$1.699  por R$1.360
 ou R$271 + 9x R$121

SOMENTE 
MARÍTIMO

DESCONTO* R$339

Prata II | 14º Bem-Estar 7 noites
escalando Montevidéu, Buenos Aires |
30 JANEIRO 2016 | Categoria Interna Classic

 De  R$2.109  por R$1.435
 ou R$283 + 9x R$128

SOMENTE 
MARÍTIMO

DESCONTO* R$674

Prata I 8 noites
escalando Buenos Aires com pernoite, Montevidéu |
2 JANEIRO 2016 | Categoria Interna Classic

 De  R$2.529  por R$1.972
 ou R$397 + 9x R$175

SOMENTE 
MARÍTIMO

DESCONTO* R$557

Natal 6 noites
escalando Rio de Janeiro, Salvador, Ilhabela |
20 DEZEMBRO | Categoria Interna Classic

 De  R$2.199  por R$1.683
 ou R$333 + 9x R$150

SOMENTE 
MARÍTIMO

DESCONTO* R$516

Orlando Fly & Drive |
Férias de Janeiro 13 dias
Voando AMERICAN AIRLINES | Hospedagem no 
Ramada Plaza International Drive | 12 JANEIRO 2016

 A partir de: total à vista R$9.947 ou

 R$1.989 + 9x R$884
ALUGUEL
DE CARRO

Carnaval em Nova York 8 dias
Voando DELTA AIRLINES | Hospedagem
no Doubletree By Hilton Metropolitan +
Tour panorâmico da cidade | 5 FEVEREIRO 2016

A partir de: total à vista R$8.116 ou

R$1.623 + 9x R$721

Réveillon em Orlando 8 dias
Voando AMERICAN AIRLINES | 27 DEZEMBRO

A partir de: total à vista R$7.018 ou

R$1.403 + 9x R$624

agenciaabreubr
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EBRASIL
• Aéreo 

• Hospedagem
• Traslados

10x
SEM JUROS

SEM
ENTRADA

Porto de Galinhas, PE 8 dias
Voando GOL | Enotel Acqua Club apto. Luxo +
All Inclusive | 13 DEZEMBRO

 A partir de: total à vista R$4.000 ou

 10x R$400

Natal em
Porto de Galinhas, PE, 8 dias
Voando GOL | Enotel Convention & Spa
apto. Standard + All Inclusive | 19 DEZEMBRO

 A partir de: total à vista R$6.030 ou

 10x R$603

Férias de Janeiro | 
Porto de Galinhas, PE, 8 dias
Voando GOL | Marupiara Hotel apto. Superior +
Café da manhã | 24 JANEIRO 2016

 A partir de: total à vista R$2.340 ou

 10x R$234
1 CRIANÇA

ATÉ 12 ANOS

Férias de Janeiro | Maceió, AL
8 dias | Voando GOL | Ponta Verde Maceió
apto. Standard + Café da manhã | 23 JANEIRO 2016

 A partir de: total à vista R$2.310 ou

 10x R$231
2 CRIANÇAS
ATÉ 12 ANOS

Maceió, AL 8 dias
Voando GOL | Pratagy Beach Resort
apto. Standard + All Inclusive | 23 JANEIRO 2016

 A partir de: total à vista R$3.500 ou

 10x R$350

Carnaval | Recife, PE, 5 dias
Voando GOL | Nobile Beach Class Executive apto. 
Superior + Café da manhã | 5 FEVEREIRO 2016

 A partir de: total à vista R$2.464 ou

 10x R$246
1 CRIANÇA
ATÉ 7 ANOS

Fortaleza, CE, 6 dias
Voando GOL | Dom Pedro Laguna apto. Deluxe +
Café da manhã | 5 FEVEREIRO 2016

 A partir de: total à vista R$5.180 ou

 10x R$518
2 CRIANÇAS
ATÉ 12 ANOS

Natal Luz, Gramado, RS, 8 dias
Voando GOL | Valle D’incanto apto. Deluxe +
Café da manhã + Tour Vale dos Vinhedos com 
almoço + Ticket Bustour | 6 DEZEMBRO

 A partir de: total à vista R$2.940 ou

 10x R$294
TOUR 

GRAMADO
E CANELA

Natal Luz, Gramado, RS, 5 dias
Voando GOL | Villa Bella apto. Deluxe +
Café da manhã + Tour Vale dos Vinhedos com 
almoço + Ticket Bustour | 16 DEZEMBRO

 A partir de: total à vista R$2.240 ou

 10x R$224
TOUR 

GRAMADO
E CANELA

NORDESTE: GRÁTIS** CRIANÇAS

2 CRIANÇAS
ATÉ 12 ANOS

ALL INCLUSIVE

2 CRIANÇAS
ATÉ 12 ANOS

ALL INCLUSIVE

1 CRIANÇA
ATÉ 12 ANOS

ALL INCLUSIVE

Natal, Luz, Gramado, RS

Carnaval 7 noites
escalando Rio de Janeiro, Salvador, 
Ilhéus, Ilhabela | 6 FEVEREIRO 2016
Categoria Interna Classic

 De  R$3.009  por R$1.791
 ou R$360 + 9x R$159

SOMENTE 
MARÍTIMO

DESCONTO*R$* 1 218

INCLUI
INGRESSOS

HOTÉIS 4 e 5

Portugal e Espanha 13 dias
Voando TAP | 13 cidades incluindo Lisboa, 
Madri e Barcelona | até MARÇO 2016

 A partir de: total à vista R$11.094 ou

 R$2.218 + 9x R$986
Itália, Áustria, Suíça e França 
14 dias
Voando TAP | 12 cidades incluindo Roma, 
Innsbruck, Zurique e Paris | até MARÇO 2016

 A partir de: total à vista R$14.878 ou

 R$2.975 + 9x R$1.322
INCLUEM

INGRESSOS
HOTÉIS 4

Europa Latina 11 dias
Voando TAP | 10 cidades incluindo 
Paris e Lisboa | até MARÇO 2016

 A partir de: total à vista R$10.561 ou

 R$2.103 + 9x R$935
VINÍCOLA EM

BORDEAUX
HOTÉIS 4 e 5

Colômbia Express 7 dias
Voando COPA AIRLINES | Bogotá 
e Cartagena | até DEZEMBRO

 A partir de: total à vista R$6.101 ou

 R$1.220 + 9x R$542
MUSEU

DO OURO
EM BOGOTÁ

Encantos de Machu Picchu 8 dias
Voando AVIANCA | 6 cidades incluindo Cusco +
Tour de dia inteiro ao Vale Sagrado dos Incas
com almoço + Inclui outros tours | até MARÇO 2016

 A partir de: total à vista R$9.578 ou

 R$1.915 + 9x R$851
GUIA EM

ESPANHOL
OU INGLÊS

Montevidéu e Punta Del Este 
6 dias
Voando GOL | Tour de meio dia
a Montevidéu | até DEZEMBRO

A partir de: total à vista R$4.278 ou

R$855 + 9x R$380

Somente marítimoPreços em REEAIS

NOVO AIRÃO

De repente, as risonhas e baru-
lhentas criaturas de bico fino e
comprido e olhos esquisitos es-
tão ali. Ficar cara a cara com o
boto-cor-de-rosa, espécie
ameaçada de extinção,
é surpreendente.
Durante parada
em Novo Airão
(a 180 quilôme-
tros de Manaus
pela estrada), a
voadeira alcan-
ça o Flutuante
dos Botos. Não
tem caminhada
na mata, observa-
ção de aves ou macaqui-
nhos que supere essa doce
experiência.

Por muitos anos, a família de
Marilza Medeiros viveu ali e se
acostumou a jogar peixes para
os botos que passavam. Ao lon-
go do tempo, os animais foram
se tornando habitués e quase
membros da família, tanto que
alguns até ganharam apelidos.
Não é permitido nadar com as

criaturas, mas é possível ficar
sobre uma plataforma com
água até a cintura e tocá-las
com cuidado. Com um apetite
infinito, mas ainda assim dó-
ceis e simpáticos, os botos sal-

tam e colocam o corpo fora
d’água para pegar pei-

xes das mãos da ali-
mentadora.

Apenas uma
corda delimita
a área restrita
aos bichos. Po-
de até parecer
que estão cerca-

dos por redes,
mas os botos cir-

culam livremente
pelo rio. Também não

há garantia de vê-los – mas
desencontros são raros. Inde-
pendentemente do número de
visitantes, os botos são alimen-
tados oito vezes ao dia, de hora
em hora, das 9 horas ao meio-
dia e das 14 às 17 horas. O progra-
ma está incluído no pacote,
mas caso decida ir por sua con-
ta, o preço costuma ser de R$ 15
por pessoa. /F.M.

Salve, simpatia: os
botos dão as caras

FOTOS FELIPE MORTARA/ESTADÃO
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Amazonas

IRANDUBA

Sem refinar o olhar, tudo ao re-
dor pode parecer uma massa
verde homogênea. Mas apenas
até que você chegue bem perto,
navegando de voadeira pelos
igarapés e seus estreitos igapós.
De vários tamanhos e formatos,
vermelhas, amarelas e alaranja-
das, as folhas imprimem a aura
amazônica. Frutos de aspectos
múltiplos e nomes sem fim. La-
pidar a visão demanda algum
tempo, mas logo se distinguem
jacarés espiando sob os galhos
ou um casal de araras-canindé
vigiando a morada, do alto de
um imenso tronco morto.

Percorrertrilhas aquáticas, eis
o grande barato dos passeios de
barco pela floresta. Desligado o
motor da voadeira, apenas o ba-
rulho da água ecoa pelos canais
que envolvem as mais de 400
ilhas de Anavilhanas, segundo
maior arquipélago fluvial do
mundo. Quebrado por um ban-
do de papagaios, o quase silêncio
logo se restabelece. A região das
Três Bocas concentra um sem-
número de espécies e de cores.

O passeio dura hora e meia. O
céunubla-se sobrea beleza vege-
tal ao entardecer, o cinza-chum-
bo rivaliza com o verde berrante
das folhas. Em poucos instan-
tes, a dúvida de chuva vira certe-
za de tempestade. Encharca-
dos, os urbanos visitantes nas
voadeirasagora pertencem àpai-
sagem. Água por todos os
lados e todos sob efei-
to dela. Implacável
e literal, esse exem-
plar feroz de chuva
amazônica evoca
outra dimensão de
intensidade e vida.
Ninguém disfarça o
sorriso.

Todos atentos. No penúltimo
dia de cruzeiro, estamos já bem
perto de voltar ao mundo urba-
no, em Iranduba, a 22 quilôme-
tros de Manaus. Em volta só há
selva e o Rio Negro – miúdo nes-
se trecho, com 100 metros de
largura, o que é nada diante dos
5 quilômetros entre margens
nas porções mais vultosas. E
bastou a voadeira entrar pelo
primeiro igarapé para brotarem
animais nas árvores.

“Olha uma preguiça.” “Tem
duas cores, que fofa, está olhan-
do para nós.” Reproduzido inú-
meras vezes na pequenina em-
barcação, diálogoscomo essere-
velavam o nascimento de obser-
vadorescomolharafiado.Apren-
demos rápido: logo era só um de
nós cobrar para os demais en-
contrarem o tucano de bico des-
toante, o casal de araras, o boto
cercando um cardume.

Famoso hotel de selva perto
de Manaus, o Ariaú Towers
Lodge (ariau.tur.br) surge na
paisagem. Não desembarca-
mos, mas pudemos perceber
que muitos dos bichos que fi-
cam nos arredores são, de algu-
ma maneira, alimentados e cui-
dados pelo hotel. Talvez por is-
so, a cerca de 500 metros da
hospedagem, sofremos um
muito bem-vindo ataque. Um
bando com mais de 15 micos-
de-cheiro, fofos de dar raiva, in-
vadiu nosso barco. Leves e cu-

riosos, quicavam nas
cabeças dos turis-

tas, que precisam
sempre estar aten-

tos aos óculos e ce-
lulares, alvos fá-
ceis para serem
levados por curio-

sidade. As fotos?
Ah, essas ficaram in-

críveis. /FELIPE MORTARA

CUBA

Preço por pessoa em apartamento duplo para saídas de São Paulo. Válido para saídas: Ilha Santa Maria, entre 06/10/15 e 21/12/15; Havana, entre 06/10/15 e 31/10/15; Varadero, entre 06/10/15 e 21/12/15. Tarifa sujeita à disponibilidade e alteração
sem aviso prévio. Calculado em 01/10/15. Valores com preço base em dólares americanos convertidos em reais ao câmbio de US$ 1,00 - R$ 3,99. Não inclui taxas de embarque, visto, serviços não citados. Consulte condições de financiamento.

Consulte seu agente
MMT GAPNET

21 2533-0470
MULTIDESTINOS

11 3138-4888
NEW AGE

11 3017-3140
SANCHAT

Venha conhecer a ilha
mais autêntica do Caribe

C
Inclui
• Bilhete Aéreo ida e volta Copa Airlines
• 4 noites no Hotel Star Fish Cayo Santa Maria
• Sistema All Inclusive
• Transfer e Seguro Viagem

A partir de

USD971
R$ 3.875,00

Saída: São Paulo
ILHA SANTA MARIA

Inclui
• Bilhete Aéreo ida e volta Copa Airlines
• 4 noites no Hotel Barcelo Arenas Blancas
• Sistema All Inclusive
• Transfer e Seguro Viagem

A partir de

USD1.059
R$ 4.226,00

Saída: São Paulo
VARADERO

Inclui
• Bilhete Aéreo ida e volta Copa Airlines
• 4 noites no Hotel H10 Panorama
• Café da manhã
• Transfer e Seguro Viagem

A partir de

USD926

Saída: São Paulo
HAVANA

R$ 3.695,00

‘‘Cada viagem que
eu faço é diferen-
te. Isso me rejuve-
nesce. Tenho 60
anos e 43 nessa
vida de barco,
tudo ainda
parece muito
novo para mim

Comandante Tadeu, há 10
anos no leme do navio

Calibre o olhar para não perder nenhum detalhe: a arara pode estar logo ao lado,
embrenhada entre frutas e folhas; a preguiça, pendurada no galho em frente

Hotéis

Explosão de
vida entre
igarapés

BRAGANÇA PAULISTA3

BROTAS3

POÇOS DE CALDAS3 SOCORRO3 SÃO LOURENÇO3
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Quando se tem a
chance de andar
nesse mato e en-
trar nesse rio, vo-
cê se sente mais
brasileiro, não no
sentido patriótico,
mas no essencial.
Você fala: isso
aqui é meu

Reinaldo Moraes, escritor

Classificados
Hotéis Hotéis

MONTE VERDE-MG
Green Mountains Hotel. Preços
Promocionais. Chalés com Lareira.
(35)3433-5518/(35)3433-5527
Visite : www.greenhotel.com.br ou
entre em contato através do e-
mail : reservas@greenhotel.com.br



‘
Em Novo Airão, a Fundação Almeirinda Malaquias

ensina jovens a trabalhar com madeira, especialmente
marchetaria. Não esqueça de desembarcar com
dinheiro ou cartão, pois a lojinha é tentadora

O último amanhecer do navio é no encontro dos rios
Negro e Solimões – é preciso acordar por volta das
6 horas. Após o desembarque, garimpe souvenirs e
ingredientes amazônicos no Mercado Municipal de Manaus

As pessoas se desarmam e o que sobra é
tempo, a possibilidade de conversar. Is-
so faz as pessoas se sentirem em casa e
fazerem revelações do fundo do coração

Samuel Seibel, diretor da Livraria da Vila

Com seus 120 passageiros, o Iberostar Grand Amazon, que hospeda
o cruzeiro Navegar É Preciso, tem porte médio para padrões amazôni-
cos. Há outras opções de roteiros regulares, tanto em embarcações
menores, para pouquíssimos navegantes, quanto para quem prefere
mais companheiros a bordo e uma atmosfera luxuosa.

l Expedições
Dois navios fazem expedições de 7 dias pelas águas amazôni-
cas. No elegante iate Tucano, a Viagem ao Coração da Amazô-
nia custa desde US$ 3.450 e vai até o Rio Jauaperi. Já a Expedi-
ção Katerre pode ser feita nos barcos de design regional Awa-
pé (até 8 pessoas) e Jacaré Açu (até 16). Roteiros de 7 dias cus-
tam a partir de R$ 4.250 por pessoa. Também na Viverde

Outras navegações

Na mata, um saber além dos livros

l Pioneiras
As embarcações dessa famí-
lia são pioneiras em cruzei-
ros regulares pela Amazônia
– os roteiros cobrem o Rio
Amazonas (3 dias), o Negro
(4 dias) ou ambos (7 dias). O
Amazon Clipper
tem capacida-
de para 16
passagei-

ros e é mais simples, com
beliches nas cabines; a partir
de US$ 620 por pessoa, com
refeições e passeios incluí-
dos. O Clipper Premium,
mais elegante, tem cabines
com camas e acomoda até
34 pessoas. De US$ 867 a

US$ 1.744. Na Viver-
de: viver-
de.com.br

Dia a dia.
Tour pelos
igarapés;
Alex ergue
uma cabana
em 20
minutos;
mesa
literária; e
artesanato
da Fundação
Almeirinda
Malaquias
(abaixo)

O acento peculiar pode enga-
nar, mas o guia Alex é brasileiro.
Talvez até mais do que eu e vo-
cê. Aprendeu a falar tucano, o
idioma de sua tribo de origem,
antes do português. Na Aldeia
Caruru, que fica à margem do
Rio Tiquié, pelos idos de São Ga-
briel da Cachoeira e na frontei-
ra com a Colômbia, além da ha-
bilidade linguística, ele adqui-
riu a capacidade de interpretar
e mimetizar a floresta – que fica
muito clara durante a caminha-
da por um denso trecho de ma-
ta no igarapé de Jaraqui, com
1h30 de duração.

Tudotemsignificadoeutilida-

de na selva. Onde nós visitantes
enxergamos mato, Alex vê casa.
Munido apenas de um facão,
mostra aos urbanos visitantes
como construir, em cerca de 20
minutos, uma cabana com palha
de bacaba, uma espécie de pal-
meira. Habituado a caçar e pes-
car desde pequeno, acostumou-
se a passar dias entre as árvores
em busca de alimentos. Isso foi
antes de ser enviado por padres
para um internato em Manaus,
aos 16 anos. Inclusive foi lá que
um professor o rebatizou Alex
Marques, pois seu nome origi-
nal, Ëremirh – que significa rou-
xinolnalínguatucano–era“mui-

to complicado de pronunciar”.
Apaixonado e didático, Alex

explica como confeccionar
uma corda com pau de envira,
cortando e tecendo com esme-
ro, até atingir um fio robusto
que surpreende pela resistên-
cia. Tudo tem utilidade; uma fo-
lha de bacaba arrancada da co-
bertura da recém-construída ca-
bana é transformada em uma
flecha. Interessado em madei-
ras para canoas e remos, Amyr
Klink chega mais perto para en-
tender como transformar um
galho de paxiúba em arco. “É o
saber além dos livros, o conheci-
mento não literário”, divagou o

navegador.
“Gosto de levar o grupo para

sentir a floresta como eu sen-
tia na minha infância”, disse
Alex. “Adoro voltar para a mi-
nha aldeia, ajudar a manter as
tradições e resgatar os ri-
tuais.” O olhar continua afia-
do: durante uma saída noturna
para focagem de animais, apa-
nhou com facilidade um peque-
no jacaré. Depois, munido de
uma lanterna potente, distin-
guiu a jiboia de um metro de
comprimento toda enrolada,
pronta para dar o bote, em um
emaranhado no qual víamos
apenas galhos. /F.M.

l Luxo só
O navio Seabourn Quest tem
um roteiro de 41 noites que
sai de Manaus em 9 de no-
vembro, passa por Anavilha-
nas, Santarém, desce pelo
litoral brasileiro, chega a
Montevidéu, vai até Ushuaia,
cruza o Estreito de Maga-
lhães e termina em Valparaí-
so, no Chile. Na versão de 20
noites, os passageiros desem-
barcam em Buenos Aires.
Preços desde US$ 4.639,
mais US$ 2.344 em taxas.
Para até 458 passageiros,
na qualitours.com.br
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