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Mochilão 
verde e amarelo

A vida cobra organização, concentração e 
planejamento. Talvez você precise sair deste 

esquema na hora de viajar. Ou talvez você precise 
de um mochilão verde e amarelo!

Entendendo
Mochileiro é o turista que 

viaja sem roteiro fixo e de for-
ma independente. De todas as 
idades, gênero e classes sociais 
(há mochileiros 5 estrelas!), 
o que eles têm em comum 
é o espírito de aventura.

Planejamento mínimo
Antes de se aventurar, pense em que tipo de viagem lhe interessa: 

natureza, urbana, compras, cultura? Estabeleça os dias disponíveis e 
trace um roteiro com as cidades que quer visitar. Faça um orçamen-
to com o seguinte tripé: transporte, hospedagem e alimentação. 

O ônibus é super prático, por vários motivos. Primeiro, ele percor-
re praticamente todo Brasil. Segundo, o preço da passagem é contro
lado, mesmo em época de alta estação, o que segura o orçamento. 
Por fim, viajando em horários noturnos, você economiza na hospeda-
gem. Como um mochilão está aberto a surpresas, você pode comprar 
sua passagem com antecedência ou no dia do deslocamento, sem 
burocracia para embarcar e com facilidade para remarcar o bilhete.

A mochila
Símbolo deste estilo de viagem, com ela você fica com as mãos    

livres e se obriga a levar apenas o necessário. Anote as dicas:
• Leve duas mochilas: a cargueira (onde você vai levar tudo o que 
precisa) e a de ataque (menor, para passeio e onde você guarda 
seus documentos e itens pessoais).
• Leve roupa para 7 dias, no máximo. Mesmo que viaje por mais 
tempo, programe-se para usar a lavanderia e repetir o figurino.
• Quando achar que já pode fechar a mochila, tire mais alguma coisa.

Vantagens do ônibus

No mais, é como diz a premissa universal do mochileiro: não tenha 
medo da aventura, das situações inesperadas, tenha um plano B, C 
e D... ou não tenha plano algum. Esteja com a mente e o coração 
abertos – e aproveite a vida!



Lei dos Faróis 
Acesos: mais 
segurança 
nas viagens

Regra do minuto

Você está por dentro da nova lei 
dos faróis acesos? Esta mudança no 
Código Brasileiro de Trânsito torna 
obrigatório manter os faróis acesos 
em estradas, tanto de noite quanto de 
dia. A medida será válida para qualquer 
tipo de rodovia, incluindo as que pas-
sam por trechos urbanos. O descum-
primento será considerado infração 
média, com multa de R$ 85,13 e 
4 pontos na carteira de habilitação. 

A lei começou a valer no dia 8 de 
julho e acreditamos que essa medida 
vai tornar as viagens rodoviárias 
ainda mais seguras, já que a atenção 
aumenta com as luzes dos veículos 
acesas.

Se você conhece a história da incrí-
vel superação do Japão após a Segun-
da Guerra, então deve ter ouvido falar 
do método do Kaizen e de como ele 
ajudou a transformar o aquele país em 
uma das maiores potências do mundo. 
O Kaizen prega que é sempre possí-
vel fazer algo melhor, com mudanças 
graduais, para não perturbar o equilí-
brio. É um método focado no bem-
estar das pessoas e pode ser utilizado 
na vida pessoal e também em empre-
sas. Algumas empresas de 
ônibus utilizam o Kaizen 
para o contínuo melhora-
mento dos seus serviços. 

Pois bem, a Regra do 
Minuto faz parte do Kaizen. 
Ela consiste em realizar uma 
atividade todo dia, no mesmo 
horário, por um minuto. Mas 
não é pouco? Esse é o segredo, 
pois se sabemos que vamos 
fazer exercício ou aprender 
uma língua ou organizar a casa 

em apenas um minuto não nos boico-
tamos com preguiça ou falta de tem-
po. Por conseguirmos fazer rápido, 
a autoconfiança se estabelece e aos 
poucos estaremos dedicando àquela 
tarefa 5, 15, 30 minutos sem esforço. 

Talvez você tenha deixado de reali-
zar alguma “meta para 2016”. Que tal 
começar agora? De minuto em minuto, 
até o final do ano, você consegue 
fazer muita coisa!

Você é bom hóspede?

O que fazer
• Defina ida e volta. Não fique muito tempo.

• Ajude a preparar as refeições 

e ajude nas tarefas domésticas.

• Deixe tudo sempre organizado.

• Seja cortês e leve um presente 

para o(s) anfitrião (ões).

• Se ofereça para dividir 

os gastos da casa.

O que não fazer
• Não convide outras pessoas para a casa.• Não leve animais de estimação.• Não use itens pessoais do(s) dono(s) da casa.

• Não faça gastos na casa (banhos demorados, ligações interurbanas, etc.).• Não chegue muito tarde se não tiver a chave da casa.

Economizar na hospedagem ficando em casa de parentes ou amigos durante uma 
viagem é uma ótima opção, mas será que você é um bom hóspede? Para isto basta 
um pouco de bom senso. Por via das dúvidas, fizemos estes guias, só para garantir:
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EXPEDIENTE

Segredos da cozinha

• Doce, mas sem enjoar: se exagerou na 
dose de açúcar, adicione suco de limão 
até o gosto ficar equilibrado. 
• Macarrão mais saboroso: cozinhe o 
macarrão até que ele fique 90% cozido, 
adicione um copo da água do cozimento 
do macarrão no molho e termine de 
cozinhá-lo ali.
• Peixe frito, dourado e crocante: passe 
óleo na frigideira, coloque papel-man-
teiga, passe mais óleo em cima do papel 
manteiga e coloque o peixe para fritar.

• Hambúrguer suculento: depois de fritar o 
hambúrguer caseiro dos dois lados, coloque 
um pouco de água ou caldo de carne na 
frigideira e cubra imediatamente. Desligue 
o fogo quando o líquido secar.
• Legumes mais bonitos: adicione uma pita-
da de bicarbonato na água do cozimento. 
• Carne vermelha com mais sabor e cor: 
tempere carnes vermelhas com um pouco 
de açúcar (além de sal e pimenta, claro!).

Você se esforça, mas aquela receita não fica boa como você esperava? 
Os chefs profissionais têm segredos que você só descobre com muita 
prática, em escolas de gastronomia ou lendo o Juntos a Bordo Almanaque!

Atrações 
do Brasil

Um importante site de turismo 
divulgou uma premiação internacio-
nal  que elegeu as maiores atrações 
turísticas do mundo. Para chegar aos 
vencedores, o site levou em conta a 
quantidade e a qualidade das avalia-
ções feitas no site pelos viajantes de 
várias partes do mundo nos últimos 
12 meses. No Brasil, nem foi surpresa, 
o Cristo Redentor foi o ponto turís-
tico mais bem avaliado. Mas algumas 
atrações surpreenderam e por isso 
trouxemos esta lista para você:

1. Cristo Redentor - Rio de Janeiro          
2. Usina Hidrelétrica de Itaipu -       
Foz do Iguaçu
3. Catedral Metropolitana - Brasília        
4. Igreja Matriz São Pedro Apóstolo - 
Gramado
5. Catedral de Pedra - Canela                   
6. Teatro Amazonas - Manaus 
(na foto acima)
7. Centro Cultural Banco do Brasil - 
Rio de Janeiro   
8. Praça da Liberdade - Belo Horizonte
9. Santuário Dom Bosco - Brasília           
10. Igreja de São Francisco - Salvador

Se você tem uma foto bacana 
em alguma dessas atrações, envie 
para nós no endereço eletrônico: 
juntos@abrati.org.br. Se sua foto 
for escolhida e publicada em nossas 
redes sociais você ganha um pen-
drive exclusivo da Abrati. 

Sorria, você está 
sendo bem cuidado!

Embarcamos, desembarcamos e muitas vezes 
esquecemos que ali, em uma viagem de ônibus, 
está alguém tão especial. Ele ou ela saiu de casa 
e pode passar alguns dias longe da família só 
para levar você com segurança para seu próximo 
destino. Seu trabalho envolve uma imensa respon-
sabilidade, mas também amor e orgulho pelo ofício. 
Ser motorista rodoviário é uma vocação e em uma 
viagem ele é o nosso herói – ou heroína. Lembre-
se disso, e antes de desembarcar, lhe ofereça um 
grande sorriso. Você está sendo bem cuidado!




