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Brasil 
lado B

Final e início de ano é época que dá vontade 
de mudar, fazer coisas diferentes ou as 

mesmas coisas de um jeito diferente. Talvez 
você esteja querendo inovar também nas 

viagens. Por isso, nossa matéria de 
capa traz um lado pouco explo-

rado de certos destinos. 
É o lado B do Brasil!

Praia quase deserta 
ou retiro budista? 
Escolha São Paulo
A Praia de Picinguaba é tombada pelo patri-
mônio histórico. Sua vila de pescadores segue 
vivendo como antigamente, com casas, 
canoas e estilo de vida preservados. 
Em Cotia, um dos maiores templos 
budistas do país oferece retiros 
para permanecer no clima de paz. 

Pesca esportiva ou 
cavernas? Escolha Goiás!

A cidade de Luiz Alves é considerada 
o paraíso da pesca esportiva. Já no 
município de São Domingos está a 
entrada para o Parque Estadual de 

Terra Ronca e seu espetacular com-
plexo de cavernas. Um dos 

maiores do mundo! 

Turismo Rural ou 
águas termais no 

sertão? Escolha a Bahia!
Na cidade de Iguaí inúmeras fazendas recebem 
visitantes que querem acordar com o cheirinho 
de café coado. Outra opção pouco conhecida 
é Caldas do Jorro e suas águas termais, que
curam doenças.                                         

                Friozinho 
                ou compras? 

               Escolha o Ceará!
            A Serra de Guaramiranga 
tem vegetação de Mata Atlântica 
e temperaturas mínimas de 13°. 
Já em Fortaleza, você faz boas 

compras. O estado é quinto maior 
polo de moda do Brasil.

Música para 
todos os gostos 
ou bons vinhos? 

Escolha Pernambuco!
O Festival de Inverno em 

Garanhuns mistura o frio com 
o sertão e vários estilos musicais. 

Se procura saborear vinhos premiados 
internacionalmente, percorra a Rota 
do Vinho (Petrolina, Lagoa Grande 

e Santa Maria da Boa Vista). 

       Praia da moda 
       ou viagem 

       gastronômica? 
     Escolha o Pará!  

Alter do Chão é conhecido como 
o “Caribe da Amazônia” e apesar de 

ser uma praia de rio, tem águas cristalinas 
e areia branca. Já em Belém será fácil 

ter a viagem gastronômica mais 
exótica e deliciosa 

da sua vida.  

Cidade Histórica ou Festival de 
Dança Escolha Santa Catarina!

São Francisco do Sul, além de charmosa, é a 
terceira cidade mais antiga do Brasil com mais 

de 400 prédios tombados pelo patrimônio. 
Programa cultural? O Festival de 
Dança de Joinville está no livro 
dos recordes. São 170 horas 

de espetáculos!

O Brasil tem tantos lados 
que nunca vai deixar de surpreender. 
Conte com o ônibus para te levar em 
cada nova descoberta e boa viagem!

Praia de 
Picinguaba - SP

São Francisco 
do Sul - SC

Iguaí - BA

Luiz Alves - GO

Guaramiranga - CE

Alter do Chão - PA

Garanhuns - PE



Você sabia que podia estar 
pagando menos por sua passa-
gem de ônibus? O ICMS pesa 

entre 8% e 24% no preço do bi-
lhete, dependendo da alíquota do 

estado, e é o passageiro quem 
paga esta conta. No entanto, 

há 15 anos o passageiro de avião 
ficou isento de pagar este imposto. 
Porque o tratamento desigual? Se 

você concorda com o fim da cobrança 
do ICMS na sua passagem use a #fimdoicmsrodoviario 

quando postar sobre suas viagens nas redes sociais. 
Sua passagem pode e deve ser mais barata!

ICMS

fim do
icms

rodoviario

Um 2017 de 
oportunidades!

No quesito viagens, podemos definir 2017 
como um ano de muitas oportunidades! Tem feriado 
segunda e sexta, e muitos feriados na quinta (o que 
pode render prolongados). Listamos também alguns 
feriados locais, mas por outro motivo: ninguém 
merece viajar para uma cidade e encontrar boa 
parte das atrações fechadas.

1/1 - Domingo - Confraternização Universal
28/2 - Terça-feira - Carnaval
14/4 - Sexta-feira - Paixão de Cristo
21/4 - Sexta-feira - Tiradentes
1/5 - Segunda-feira - Dia do Trabalho
15/6 - Quinta-feira - Corpus Christi (facultativo)
7/9 - Quinta-feira - Independência do Brasil
12/10 - Quinta-feira - Nossa Senhora Aparecida
2/11 - Quinta-feira - Finados
15/11 - Quarta-feira - Proclamação da República
25/12 - Segunda-feira - Natal

• Rio de Janeiro - 23/4 - São Jorge (padroeiro)
• São Paulo - 25/1 - Aniversário da cidade
• Porto Alegre - 20/9 - Revolução Farroupilha
• Salvador - 2/7 - Independência do Brasil na Bahia
• Goiânia - 24/5 - Nossa Senhora Auxiliadora
• Belo Horizonte - 8/12 - Nossa Senhora da 
  Conceição (devoção)
• Fortaleza - 15/8 - Nossa Senhora Assunção  
  (padroeira)
• Florianópolis - 23/3 - Aniversário da cidade
• Aracaju - 8/7 - Emancipação do Estado
• Campo Grande - 11/10 - Criação do Estado
• Recife - 16/7 - Nossa Senhora do Carmo (padroeira)
• Belém - 15/8 - Adesão do Grão Pará 
  à Independência do Brasil

Compartilhando 
talentos, viajando mais!

O jeito de viajar está mudando e o Turismo Colaborativo aos poucos 
vêm ganhando força no Brasil. Se hospedar na casa de estranhos, 
pegar dicas com os turistas que viajaram antes de você ou escolher 
um anfitrião local para lhe mostrar a cidade são recursos conhecidos, 
mas uma novidade tem chamado atenção: permutar um talento ou 
habilidade por estadia.

Cozinhar, ensinar uma língua, pintar paredes, fazer limpeza, decorar, 
enfim, as possibilidades são inúmeras. Funciona assim: sites especia-
li zados publicam as demandas de empresas ou pessoas físicas e os 
turistas se candida tam para o trabalho. O contratante oferece algum 
tipo de benefício ao viajante como alimentação, hospedagem e pas-
seios. A rotina de trabalho segue critérios (trabalhar cerca de 4 horas 
diárias e se a estadia for mais longa, folga uma ou duas vezes por 
semana), mas tudo pode ser combinado da melhor maneira.

Quem já “turistou” desta forma garante que além 
da economia  a viagem fica culturalmente mais rica. 
Mas é importante tomar alguns cuidados:

• Geralmente os sites colaborativos têm notas de 
reputação, mas vá além e pesquise o quanto puder 
sobre quem ou o que 
está contratando.

• Já no transporte, 
melhor não improvisar. 
Viajar em um veículo 
que passa regularmente por 
revisões criteriosas e com 
um motorista profissional, 
treinado e capacitado é 
colaborar com sua segurança. 
Portanto, vá de ônibus!



Maria Montessori foi uma das primeiras 
mulheres a se formar em medicina na Itá lia. 
Começou a traba lhar com pedagogia por 
volta de 1900 e foi nomeada duas vezes 
para o Nobel da Paz por suas ideias sobre 
educação. Seu méto do de ensino prega 
que todas as crianças nascem com um po-
tencial humano extraordinário e nós, como 
adultos educadores, devemos influenciar o 

mínimo possível. Essas são dicas 
simples de como trazer 

um pouco da filosofia 
Montessori para sua 

próxima viagem 
em família:

 Mas muitos Super Passageiros 
escolhem este mo delo simplesmente 
pela qualidade de vida. Viver em 
um ambiente mais interiorano tem 
impacto positivo no orçamento e 
mais ainda no alívio do stress diário.

 A tecnologia tem sido uma grande 
aliada e um sistema de ônibus rodo-
viário eficiente também ajudou. 
Quando a viagem pode ser 
um momento de descanso, 
fica mais fácil encarar o 
deslocamento. Se você 
estiver a procura de emprego 
e tem medo de apostar em 
outra cidade, fique tranquilo, 
você pode fazer parte de um 
novo time se super heróis: 
O Super Passageiros!
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EXPEDIENTE

Os Super Passageiros
O número de pessoas que vivem em 

um lugar e trabalham em outro cresceu 
tanto nos últimos anos no mundo inteiro 
que eles ganharam um apelido: os Super 
Passageiros! 

 Dois fatores principais influenciaram 
este aumento: o fechamento de postos 
de trabalho e os altos preços dos 
imóveis em grandes centros. Os profis-
sionais acabaram alargando seu períme-
tro de busca por emprego, mas o preço 
dos imóveis fez valer a pena manter sua 
casa em outra cidade. Outro motivo 
importante é a mudança na mentalidade 
empresarial. As empresas estão mais 
dispostas a aceitar um funcionário que 
trabalhe menos horas por semana ou 
mesmo trabalhe em casa em alguns dias 
para manter bons profissionais.

Viagem com crianças, uma inspiração Montessori
• Respeitar a escolha da criança: per-
gunte que tipo de lugar ela gostaria de 
conhecer antes de definir o destino. Se 
não for um lugar possível, tente adaptar.
• Não ajude a criança a fazer algo que ela 
pode fazer sozinha: deixe que ela arrume 
a própria mala ou peça que ela pesquise 
sobre o lugar e só ajude se for solicitado.
• Incentive a segurança e a autonomia: 
deixe a criança fazer o pedido no res-
taurante e confie a ela uma câmera para 
documentar a viagem.
• Trocando experiências: promova conver-
sas em família para ouvir o que cada um 
gostou e aprendeu durante o passeio.
• Contemplar também diverte: vivemos 
estimulando demais nossas crianças. 
Reserve momentos sem planejamento ou 
correria. Pois como disse Maria Montes-
sori: Para a criança, a vida basta!

Boa Viagem!




