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rianças e adolescentes gostam de aproveitar as fé-

rias na praia, na piscina ou então nos parques da 

Disney. Bem, pelo menos a maioria deles. Para as 

irmãs Laura, Tamara e Marininha, as férias são bem diferen-

tes. As três são fi lhas do navegador Amyr Klink e da fotógra-

fa Marina. Hoje, Laura e Tamara, gêmeas, têm 16 anos, e a 

caçula Marininha, 13, mas desde 2006 viajam para a Antár-

tica. “Eu e Tamara tínhamos oito anos e Marininha, seis. Já 

fi zemos sete viagens para lá. Apesar de termos ido tantas ve-

zes, sempre nos surpreendemos. Fazemos uma competição 

entre nós para ver quem vê o primeiro iceberg e brindamos 

com suco de uva. A Antártica é como se fosse um outro 
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Laura, Tamara e Marininha, as irmãs Klink, contaram suas aventuras no 

continente gelado para os moradores do Villaggio.
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Marininha, Tamara e 
Laura: férias no gelo.
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mundo. Quando o sol está se pondo o céu fi ca colorido e 

a neve tinge de rosa”, conta Laura.

As irmãs lançaram um livro em 2010, Férias na Antár-

tica (Editora Grão) e fazem palestras contando suas ex-

periências na terra do gelo. Moradores do Villaggio ouvi-

ram as histórias das garotas no último dia 23 de novem-

bro, no Home Theater. O evento foi uma iniciativa da 

Comissão de Educação e Cultura. “Foi o primeiro evento 

desse tipo no Villaggio e contamos com um público bem 

variado, entre crianças, jovens e adultos. As meninas fa-

laram sobre a importância da preservação do meio am-

biente e dos animais marinhos. Foi muito interessante ver 

adolescentes preocupadas com o tema, mostrando ainda 

como é crescer desconectadas do mundo tecnológico 

em que vivemos, pelo menos em uma viagem de férias”, 

constata Ana Carolina Xavier, moradora e coordenadora 

da Comissão.

As irmãs Klink confessam que seus amigos sempre es-

tranharam as viagens do trio para a Antártica. “Hoje eles 

nem perguntam mais para onde vamos nas férias! Meu 

pai gosta de fugir de roteiros turísticos. Ele costuma dizer 

que prefere nos levar para lugares que tenham coisas de 

verdade”, conta Laura. Tamara comenta que ao viajar para 

a Antártica as irmãs aprendem sempre algo novo. A famí-

lia mora no barco durante toda a viagem. “A vida é bem 

diferente da que levamos em uma casa, por isso disciplina 

é essencial. Conforme crescemos começamos a colaborar 

com as tarefas diárias. Eu prefi ro cozinhar, Laura cuida 

No Villaggio, histórias 
no Home Theater.

mais da limpeza e Marininha lava a louça. Mas as tarefas 

não são só as domésticas, aprendemos o quanto é impor-

tante cuidar para onde vai o esgoto, por exemplo. É como 

se uma cidade estivesse dentro do barco”, explica Tamara. 

Também é preciso deixar a vaidade de lado na Antár-
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tica. “Lá esquecemos do espelho!”, brincam. No barco, 

moletom é o mais confortável. Para as saídas são in-

dispensáveis roupas impermeáveis e capas cortavento. 

“Como viajamos para lá somente no verão, entre agosto 

e março, já que fora desse período tudo fi ca congelado, 

o frio não é o maior problema. No sol, sem vento, dá 

pra aguentar sem casaco. As temperaturas, por volta de 

3 graus negativos, nem são tão frias, mas o vento real-

mente é cortante”, conta Tamara, lembrando ainda que 

no verão antártico nunca anoitece, está sempre claro. 

A alimentação também tem suas restrições: frutas, por 

exemplo, têm pouca durabilidade. Laranja, maçã e me-

lão são as que resistem mais tempo. “Depois de alguns 

dias já começamos a sentir saudades de outras frutas”, 

contam. Mas o cardápio é variado: a família prepara até 

pizza e comida japonesa no barco.

Em meio à rotina tão diferente, o que mais agrada 

às meninas nas viagens é poder admirar a diversidade 

da natureza. “Muita gente acha que na Antártica só tem 

gelo e montanhas de neve. Mas lá cada lugar tem algo 

especial, vemos pinguins, focas e aves como os albatro-

zes, além do krill, que é a base da cadeia alimentar”, 

explica Marininha. As baleias são as que mais emocio-

nam a garota: ela se lembra de um momento ímpar, na 

quinta viagem da família. “O barco começou a chaco-

alhar muito e nos assustamos. Quando saímos, vimos 

que eram baleias em volta do barco, fazendo festa para 
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nós.” Ela conta ainda que já vivenciou baleias tão próximas 

ao barco que molharam seu pai com os esguichos de água. 

Nas palestras que fazem em escolas e eventos, as irmãs pro-

curam deixar uma lição: “Na Antártica aprendemos que a 

vida dos animais e a natureza podem ser prejudicadas pelas 

ações humanas.”

Para saber mais, acesse www.irmasklink.com.br. 

Ana Carolina Xavier e Luciano 
Alves, da Comissão de Educação 
e Cultura, comas irmãs Klink.

As meninas com os 
moradores presentes 
ao evento: ensinando 
a respeitar a natureza.


