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Adeus Inverno! 6 praias 
paradisíacas no Brasil para 

viajar até o final do ano

Para quem não aguenta mais 
o frio e aguarda ansiosamente as 
estações mais quentes para via-
jar, o litoral brasileiro é o des-
tino ideal para curtir os dias de 
sol. “Apesar de existir muitos lu-
gares lindos ao redor do mundo, 
o Brasil possui praias incríveis 
que agradam todo tipo de públi-
co”, comenta Stephan Geocze 
Junior, sócio-proprietário do 
Juca na Balada - operadora de 
turismo especializada em fes-
tas e eventos. Junior conta que, 
para atender jovens que que-
rem curtir a natureza, mas tam-
bém buscam diversão, a opera-
dora aposta em destinos em alta 
e personaliza os pacotes com di-
ferenciais que atraem o público 
baladeiro, como o Open Bar, ser-
viço de bebida liberada em festas 
e passeios da operadora. Confira 
os destinos e dicas do consultor 
para planejar a próxima viagem:

Paraty

Paraty é um município do Rio 
de Janeiro que mistura um rotei-
ro histórico e cultural com gas-
tronomia e vida noturna agitada, 
além de belas praias e cacho-
eiras. É possível fazer um pas-
seio de escuna e conhecer algu-
mas das principais praias, como 
a Ilha Comprida, Lagoa Azul, 
Praia da Lula e Praia Vermelha. 
“Em um roteiro noturno, a dica 
é experimentar a famosa cacha-
ça local percorrendo o circuito 
gastronômico da cidade”, con-
ta Stephan. Se hospedando em 
Paraty ainda é possível visitar a 
conservada praia de Trindade.

Arraial do Cabo

Não é à toa que Arraial do 

Cabo tem a fama de Caribe 
Brasileiro. O destino, que tam-
bém está localizado no Rio de 
Janeiro, conta com mar de co-
res deslumbrantes que vai do 
azul- bebê até o verde-água e 
areias brancas. O turista pode 
fazer um passeio de escuna pas-
sando pelas mais famosas praias 
da região, como Praia do Farol, 
Gruta Azul, Prainhas do Pontal 
de Atalaia, Praia dos Anjos, en-
tre outras. É o destino mais pro-
curado por quem busca uma 
praia paradisíaca no Brasil.

Búzios

Vizinho de Arraial do Cabo, 
Búzios é um destino que tam-
bém conta com praias paradisí-
acas combinadas com excelente 
gastronomia e centro comer-
cial. “A cidade oferece mais de 
20 opções de praias para os tu-
ristas, entre elas a paradisíaca 
Praia dos Anjos, que conta com 
mar azul turquesa e dunas de 
areia branca, e a badalada Praia 
Grande”. Búzios ainda conta 
com uma agitada vida noturna. 
Turistas estrangeiros marcam 
presença constante na região.

Praia da Ferrugem

Localizada em Santa Cata-
rina, a Praia da Ferrugem é desta-
que pelo mar cristalino, dunas de 
areia e ondas fortes combinadas 
com piscinas naturais. Também 
é ponto de badalação com muita 
música em bares e quiosques que 
reúnem turistas durante todo o 
ano em qualquer hora do dia.

Praia do Rosa

A preservação do meio am-
biente e a tranquilidade é vista 
por qualquer turista nessa praia. 
As pousadas seguem práticas 
sustentáveis e o centrinho pode 
ser observado a pé. A Praia do 
Rosa, em Santa Catarina, tam-
bém oferece trilha para a Praia 
Vermelha e Praia do Ouvidor, fa-
mosas entre turistas, surfistas 
e todos aqueles que apreciam o 
contato com a natureza.

Guarda do Embaú

Localizada no distrito de 
Palhoça, em Santa Catarina, a 
Guarda do Embaú é um desti-
no preservado mesmo depois da 
fama crescente do local, devido 
ao mar com ondas e pela beleza 
das praias. Considerada como 
um dos principais locais para 
a prática do surf, a Guarda do 
Embaú também atrai turistas 
que gostam de um destino para-
disíaco devido a preservação da 
natureza no ambiente.

Sugestões de Pacotes:

O Juca Na Balada oferece 
pacotes completos de viagem 
para os destinos citados acima e 
com o diferencial do Open Bar, 
festa e muita curtição já inclu-
sos. Acesse o site: jucanabalada.
com.br/index.asp
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Com o fim do inverno, Juca Na Balada, oferece uma lista de opções a 
destinos com muita praia e sol para curtir nos próximos meses

A primavera chegou e esse momento é ideal para programar a próxima 
viagem ao litoral. Para ajudar, Stephan Geocze Junior lista praias 

belíssimas que é possível conhecer até o final desse ano

Impala anuncia parceria 
com a atriz Juliana Paes e 
lança coleção de esmaltes

Com uma paleta de cores mo-
dernas e empoderadas, a nova 
coleção de esmaltes da Impala 
é assinada pela atriz Juliana 
Paes. Pensando em trazer es-
maltes que traduzem a mulher 
brasileira, a linha é inspirada 
na personalidade da atriz que é 
várias mulheres em uma só! A 
coleção tem cores versáteis e fi-
éis para as rotinas do dia a dia 
criando uma paleta empoderada 
para todas as mulheres.

Os esmaltes possuem pincel 
flat, fórmula vegana e hipoaler-
gênica além de ter sido desen-
volvido com tecnologia francesa 
por meio do sistema Full Colors 
que cria um filme brilhante que 
protege as unhas e prolonga a 
cor do esmalte por muito mais 
tempo, trazendo mais resistên-
cia, cor intensa e brilho radian-
te, tudo que a mulher moder-
na precisa para exercer vários 
papéis. 

Base Primer - Prepara as 
unhas para receber o esmalte 
ela irá criar uma película resis-
tente, que protege as suas unhas 
do amarelado e das manchas, 

além de prolongar a duração do 
esmalte.
Cheia de Manias - Cor prefe-
rida da Ju Paes, além de ser a 
cor tendência para a temporada. 
Magenta profundo traz elegân-
cia na medida certa.
Toda Dengosa - Nude rosado 
com micropartículas refletoras 
violeta, que deixa efeito char-
moso e delicado para sua unhas.
Menina Bonita - Vinho intenso 
com partículas douradas e ver-
melhas que deixam a suas unhas 
ainda mais brilhantes para você 
ficar bonita o tempo todo.
Sabe que é gostosa - Quer 
mostrar que você chegou com 
tudo? Então, essa é a cor perfei-
ta! Vermelho intenso para você 
demonstrar em suas unhas toda 
a sua personalidade e estilo em 
qualquer lugar que você for.

Domina Meu coração - Dou-
rado metálico, para muito bri-
lho e glamour. A tonalidade 
pode ser usada em toda a unha 
ou em pequenos detalhes na 
composição de nail arts.
Didididiê - Nude amarronzado 
que não pode faltar! A cor que 
não sai das suas unhas e aque-
le nome que não vai sair da sua 
cabeça!
Verniz Gloss Fixador - É um 
finalizador para deixar as co-
res ainda mais intensas e resis-
tentes às rotinas do dia a dia. 
Possui secagem rápida e propor-
ciona um brilho radiante para 
suas unhas.

A coleção será vendida nas 
principais drogarias e perfuma-
rias do País a partir de agosto. 
Preço sugerido: R$ 4,90 cada.
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Mandaqui completa 131 anos e se consolida 
entre bairros mais procurados da ZN

O bairro Mandaqui tem mui-
tos aspectos positivos a serem des-
tacados. Em sua área estão hoje 
um dos maiores shop pings da 
Zona Norte, amplos supermerca-
dos, grande quantidade de bares 
e restaurantes que garantem uma 
movimentada vida noturna, está 
próximo à Serra da Cantareira e 
possui ainda áreas a serem explo-
radas pelo mercado imobiliário.

Entre os serviços públicos es-
tão alguns referenciais para a Zona 
Norte como: a Biblioteca Pedro da 
Silva Nava, escolas municipais 
e estaduais, além do Complexo 
Hospitalar do Man daqui, que 
aten de grande demanda de saúde 
pública da região e abriga ainda o 
Centro de Referência do Idoso.

Essas são algumas das ra-
zões pelas quais o bairro tor-
nou-se um dos bairros mais pro-
curados da região, tanto pelas 
construtoras, quanto pelos mo-
radores que buscam adequar 

qualidade de vida e custos. 
Todos esses fatores também 
provocam problemas como: o 
trânsito intenso em ruas lo-
cais, tendo em vista a sua inten-
sa verticalização e saturação de 
seu sistema de transporte cole-
tivo e manutenção das vias.  

Suas grandes avenidas, como 
Eng. Caetano Álvares, apesar 
de ter espaço, não possui corre-
dor de ônibus, o que certamente 
facilitaria a vida de quem utiliza 
o transporte coletivo na região. 
Construída na década de 70, a 
Avenida Eng. Caetano Álvares 
tem, aproxi ma damente 7km de 
extensão e liga a Marginal Tietê 
ao Mandaqui, passando pelo 
Limão e Casa Verde. Em 2009 
recebeu sua primeira grande re-
vitalização ganhando a pista de 
caminhada em seu canteiro cen-
tral e em 2014 as ciclofaixas. 

Outras vias importan-
tes, como: Rua Voluntários da 

Pátria, Avenidas Zumkeller e 
Santa Inês permanecem mui-
to estreita para tamanha movi-
mentação. Já a Avenida Direitos 
Humanos tem grandes trechos, 
praticamente sem calçada. 

Dados da Subprefeitura de 
Santana/Tucuruvi apontam 
que o bairro do Mandaqui tem, 
aproximadamente 107.580 mil 
habitantes, numa área de 13,10 
Km². Suas principais vias de 
acesso são: Rua Voluntários da 
Pátria, Avenida Santa Inês, Rua 
Conselheiro Mo reira de Barros, 
Avenida Enge nheiro Caetano 
Álvares e a Aveni da Zunkeller. 
Bairros distrito de Mandaqui: 
Basiléia, Canta reira, Chácara 
do Encosto, Imirim, Jardim 
Car los, Jardim Itatinga, Jardim 
Malba, Jardim Maninos, Jardim 
Picolo, Jardim Santa Inês, 
Lausane Paulista, Parque Man-
daqui, Vila Romero, Vila Santo 
Antônio, Vila Santos.
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Avenida Zumkeller é uma das principais referências do Mandaqui para comércio e transporte

Avenida do Guacá está entre as vias com maior verticalização nos últimos anos, mas ainda só é atendida por uma linha de ônibus
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Projeto Bichos do Gueto de Marcelinho Protetor
Neste sábado, 5 de outu-

bro, das 11 às 17 horas, haverá 
um evento especial na COBASI 
da Vila Guilherme, onde será 
levado um maior número de 
cães e gatos, filhotes e adultos, 
para conseguir adotantes res-
ponsáveis. O abrigo Bichos do 
Gueto de Marcelinho Protetor 
está com mais de 200 cães e ga-
tos. Todos foram resgatados do 
abandono e de maus-tratos e 
buscamos para eles a chance de 
um lar com respeito e cuidados 
adequados. Ou seja, uma ado-
ção responsável. Uma segun-
da chance para seres indefesos, 
que foram descartados como se 
fossem um produto sem mais 
utilidade.

Para quem não puder adotar 
e quiser ajudar, estarão à venda 
produtos que revertem integral-
mente para o abrigo, como ca-
necas, tigelas, livros infantis so-
bre animais (um bom presente 
para o Dia da Criança) e outros. 
Se preferir doar um saco de ra-
ção, haverá um brinde como 
agradecimento.

Voluntários do Projeto 
Bichos do Gueto - Marcelinho 
Prote tor - acontece na Rua 
Maria Pres tes Maia, 745 - Vila 
Guilherme - Para mais informa-
ções: www.marcelinhoprotetor.
com.br - Facebook: marcelinho 
protetor (página) e-mail:  
mprotetor@gmail.com / whats- 
app (11) 94848-3656.
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“Aurora”, uma cadela de 1 ano, 
que apesar do tamanho, é de uma 
doçura imensa e adora crianças. 

Todos os animais estão castrados, 
vacinados e vermifugados

Shopping Center Norte recebe festival de Arte 
Urbana e se torna um museu a céu aberto

O Shopping Center Norte re-
cebeu nos dias 21 e 22 de setem-
bro o Festival Tinta Loka, um 
projeto cujo objetivo é promo-
ver ações que utilizam a lingua-
gem da Arte Urbana por meio de 
painéis coletivos. Mais de 450 ar-
tistas se inscreveram para parti-
cipar e passaram pela avaliação 
de uma equipe de curadores, que 
selecionou 60 inscritos. Diversos 
artistas estiveram presentes 
no evento, entre eles profissio-
nais renomados de São Paulo 
e da Zona Norte de São Paulo, 
como o Yuji Kugi, da lendária 
marca de skate Urgh, a Família 
Ciarolli, dos óculos Leaf, a equi-
pe da agência de arte Dionísio, o 
Tito Bertolutti, da Galeria Alma 
de Rua, entre outros.

Inédito na região, a ação 
aconteceu na rua lateral do 
Shop ping Center Norte, na Ave-
nida Moyses Roysen, num muro 
de aproximadamente 250 me-
tros, e um dos objetivos da ação 
é fomentar o incentivo à arte na 
região da Zona Norte, que atual-
mente é um dos principais polos 
que recebe a contribuição da lin-
guagem da Arte Urbana em seu 
cotidiano, com grandes artis-
tas reconhecidos no Brasil e no 

mundo. O Festival Tinta Loka 
antecedeu a chegada da prima-
vera e por isso o tema das artes 
é inspirado nas cores da estação.

“Para o Center Norte, rece-
ber o Festival Tinta Loka, cujo 
objetivo é valorizar a arte de rua 
e os profissionais que se dedicam 
à arte e à cultura, é extrema-
mente gratificante e com certe-
za é algo que está no nosso DNA, 
pois ações como essa só tem a 
contribuir para a transformação 

da região do entorno e da Zona 
Norte de São Paulo como um 
todo. Estamos muito orgulho-
sos pelo excelente resultado do 
evento, que tornou o local um 
novo museu de artes a céu aber-
to. Os artistas que participaram 
fizeram excelentes trabalhos, 
mostrando talento e muito sen-
timento em cada um dos grafi-
tes desenvolvidos”, diz Fabiana 
Teixeira, gerente de marketing 
do Shopping Center Norte.
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Muro na Avenida Moyses Roysen


