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O Brasil que 
está na moda

A moda deixou de ser um negócio de 
impor  tância secundária para se tornar 
uma grande indústria influenciadora e 

geradora de riquezas. No Brasil, o setor 
é o segundo maior criador de empregos 

do País. A nossa moda é autêntica e 
auto suficiente – temos do algodão ao 
couro e toda a produção é integrada. 

Em tempos de valorizar o que é nosso e 
ajudar a tirar o País da crise, consumir a 
moda nacional é uma ótima atitude. Siga 

a rota de compras que está na moda. 

São Paulo é famosa pela região do 
Bom Retiro e do Brás. Sorocaba e 
Americana fervilham de confecções. 
Franca é a “Meca” dos sapatos.

Em Minas Gerais, o tricô e a malha 
são carros-chefes. Em Divinópolis e 
Monte Sião, você encontra variedade. 
Nos arredores de Juiz de Fora, predo-
mina a moda íntima. 

Maringá, Londrina, Apucarana e Cia-
norte (PR) são referências em jeans. 

No Rio de Janeiro, vá à Nova Fri-
bur go para comprar peças íntimas, 
Petrópolis e Teresópolis para malha     
e tricô e Cabo Frio para moda praia.

Em Fortaleza (CE), a moda de qua-
lidade atrai compradores. Em Santa 
Quitéria e Frecheirinha encha as ma-
las de moda íntima, praia e fitness.

Nas cidades de Caruaru, Toritama    
e Santa Cruz do Capibaribe (PE) en-
contre moda íntima, jeans e surfwear. 

No Sergipe, Tobias Barreto e Ita-
baianinha contam com confec ções     
e feiras de compras.

Colatina é a capital da moda no 
Espírito Santo.

O Pará faz sucesso com uma moda 
mais artesanal e muitos artigos em 
couro e borracha. 

Em Goiás, a produção é diversi-
 fi cada. Além de Goiânia, Pontalina, 
Trindade, Anápolis, Jataí e Catalão 
prometem boas compras.

As cidades da Serra Gaúcha pro-
du zem boa parte da malharia consu-
mida no Brasil. A região do Vale do 
Rio dos Sinos é a principal produ-
tora de calçados do país. 

O maior polo de pronta-entrega de 
confecções de Santa Catarina fica em 
Brusque. Criciúma é famosa pelo jeans.

Estima-se cerca de doze grandes 
polos de moda espalhados por todo 
o Brasil. Sempre será fácil pegar um 
ônibus, chegar a um desses destinos 
e levar até 30 kg de mercadorias no 
bagageiro. E se a compras renderem, 
a maioria das empresas já contam 
com serviço de cargas e encomendas. 
Você despacha e recebe onde quiser!

Vá de ônibus



O dia do amor e 
suas curiosidades

É curioso... Em quase todos os países, 
o dia 14 de fevereiro é celebrado como 
o dia do amor e conhecido como Valen-
tine’s Day. Já no Brasil, o Dia dos Namo-
rados é comemorado em 12 de junho. 
A origem destas datas é bem distinta: 

O chamado Valentine’s Day começou   
a ser celebrado nos primeiros séculos da 
era Cristã, quando o imperador Claudio 
II baniu os casamentos por acreditar que 
homens casados se tornavam solda dos 
piores. Valetim, um padre romano, po-
rém, organizava cerimônias em segre do. 
Quando Claudius descobriu, ele foi preso 
e sentenciado à morte. Valentin foi cano-
nizado e virou símbolo dos enamorados.

No Brasil, a história teve outra moti-
vação: em 1948, a campanha de uma 

agência de publicidade para 
uma loja de departamentos 
criou uma data que, como o Dia 
das Mães, alavancasse as vendas 
no mês de junho, que sempre 
eram muito fracas. O dia 12 de 
junho, que coincide com a véspera 
do Dia de Santo Antônio, parecia per-
feito para trocas de presentes e juras 
de amor. A ideia deu tão certo que o 
mercado seguiu a convenção e, em pouco 
tempo, todo país comemorava a data. 

Se a ideia comercial não lhe pareceu 
romântica, uma ótima maneira de come-
morar a data é levar seu amor para viajar. 
Para não errar siga alguns conselhos:
• Antes da viagem, organizem os gastos 
para que o tema não gere problemas.

• Escolha um destino que agrade aos dois.
• Seja mais paciente. Tudo ganha pro-
porções maiores longe de casa, inclusive 
pequenos atritos.
• Seja mais carinhoso (a). Pelo mesmo 
motivo acima!

Mas, talvez, a dica mais certeira para 
manter o amor aceso é fazer de toda 
viagem, em qualquer época do ano, um 
Dia dos Namorados.

Seja moderno, 
viaje de ônibus

Antigamente, para comprar 
uma passagem de ônibus era 
preciso ir a uma rodoviária e entrar 
na fila do guichê. Hoje, há opções 
para todo tipo de viajante:
• Rodoviária: ir até à rodoviária 
continua valendo, mas agora você 
pode também interagir com os 
totens de autoatendimento.
• Pontos de venda: os pontos de 
venda em shoppings e locais turísticos 
facili tam o deslocamento do passageiro.
• Internet: nos sites das empresas é 
possível fazer uma compra on-line segura. 
Sites reconhecidos também vendem pas-
 sagens de forma confiável, mas cobram 
taxa de conveniência. 
• Televendas: É comum as empresas divul ga -
rem um número específico para compra via 
telefone e algumas até fazem a entrega da 
passagem no local indicado pelo comprador.
• Celulares e tablets: uma novida de são 
os aplica tivos para tablets e smartphones. 

Vegetarianos: 
dicas de 
viagem

Ser vege-
tariano é mais do que 
seguir uma dieta sem carne, é um 
estilo de vida. Viajar com esta res -
trição pode parecer um desafio, mas 
é mais simples do que você pensa. 

Tenha em mente quantas horas ou 
dias você passará na estrada e leve 
frutas secas, castanhas, sucos, bis-
coitos, barras de cereais e salgadi-
nhos de soja e outros itens fácies 
de armazenar. Em uma bolsa tér-
mica podem ir sanduíches prontos. 

Com eles, você pode comprar sua passa-
gem em qualquer hora e lugar.

Atenção! Veja onde você não deve com - 
prar passagens: em redes sociais, em grupos 
de WhatsApp ou de terceiros não autoriza-
dos. Qualquer dúvi da, sempre entre em 
contato com a empresa. 

Com essas dicas, fica fácil comprar sua 
passagem e viajar por todo o País e também 
pela América do Sul no transporte coletivo 
mais con for tá vel, seguro e ecoló gico.        
Se você quer ser moderno, 
escolha o ônibus!
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EXPEDIENTE

O que o dia do 
seu nascimento 
diz sobre você

Vegetarianos: 
dicas de 
viagem

Nas paradas, é fácil encontrar 
tapioca, pipoca e milho cozido. 
Já nas principais refeições, você 
pode se servir apenas de saladas. 

Lembre-se que, além dos res-
tau rantes especializados, várias 
cuinárias internacionais oferecem 
opções vegetarianas em seu cardá-
pio, como os restaurantes chine-
ses, árabes, indianos e italianos.

Viajar é 
Re-ligar

Jesus passou a vida viajando por toda 
Israel. Moisés viajou boa parte de sua 
exis tência para encontrar a terra prome-
tida. Buda viajava muito, antes e depois 
de atingir o nirvana. Já Maomé, falava: 
“Não me diga quão educado você é, me 
diga quanto você viajou”. Grandes mes-
tres espirituais e grande viajantes. Será 
que viajar nos espiritualiza e nos torna 
uma pessoa melhor? 

Viajando...
• ...aprendendemos a viver com menos. Afi-
nal, nossa “vida” tem que caber numa mala.

• ...nos tornamos mais tolerantes ao 
chegar a lugares com culturas e manei-
ras de pensar diferentes da nossa.
• ...vivemos o agora, pois sabemos 
que o tempo da viagem é limitado.
• ...nos conhecemos melhor. Nada como 
sair da rotina e da zona de conforto para 
perceber o que realmente nos faz bem.

É, parece que sim! Seja qual for a sua  
fé - ou se ultimamente a fé tem lhe falta-
do -, seja qual for seu estado de ânimo - 
se tem companhia ou está sozinho -, viaje. 

Você pode achar que está apenas 
ligando um lugar a outro, mas aos poucos 
vai perceber que viajar é ligar os pontos 
em você mesmo.

Segundo a numerologia, o dia em que 
você nasceu reflete a sua forma de agir. 
Veja, abaixo, a característica de cada dia 
e compare. Será que funciona?

Dia 14    Compreensiva               
Dia 15    Magnética                      
Dia 16    Perfeccionista
Dia 17    Esperta 
Dia 18    Poderosa
Dia 19    Bom Caráter
Dia 20   Sensível
Dia 21    Idealista
Dia 22   Prática
Dia 23   Paciente
Dia 24   Conselheira
Dia 25   Estudiosa

Dia 1     Líder
Dia 2    Diplomata                      
Dia 3    Carismática                      
Dia 4    Persistente                      
Dia 5    Versátil                            
Dia 6    Amorosa                          
Dia 7    Inspirada                         
Dia 8    Bem-sucedida                 
Dia 9    Generosa                        
Dia 10   Autoconfiante                 
Dia 11    Equilibrada                     
Dia 12   Comunicativa                 
Dia 13   Disciplinada                   

Dia 26   Justa
Dia 27   Audaciosa
Dia 28   Dramática
Dia 29   Espiritualizada
Dia 30   Intelectual
Dia 31    Determinada




