
Descubra o Brasil! Motivos 
para uma volta ao país

A Organização Mundial do Turismo promoveu uma pesquisa para saber o 
que mais motiva alguém a viajar. No ranking, em 1o lugar estão os atrativos 
culturais, seguido de belezas naturais, gastronomia, compras, bem-estar, 
esportes e religião. Com tanta motivação disponível em nosso país, deci-
dimos montar três roteiros rodoviários para os três primeiros lugares.
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O mundo 
que cabe 
no Brasil

Nosso país é imenso e lindo. 
Imagine que se dedicar a conhe-
cer o estado de Minas Gerais 
equivale a percorrer toda a 
Espanha e que sair desbravando 
o Ceará é como um tour completo 
pela Grécia!  Veja quantos países 
espalhados pelo mundo cabem no Brasil.

Registrando 
sua viagem 
com estilo

É, parece que postar fotos nas redes 
sociais tornou-se uma parte fundamen-
tal da viagem. Mas não precisa ser a 
única. Há muitas maneiras divertidas e 
criativas de registrar sua viagem e 
torná-la inesquecível:

• Faça um diário de viagem: 
esse é o jeito clássico de 
fazer sua viagem perdurar 
na memória. Além de 
escrever sobre suas 
experiências, você pode 
colar lembranças (ingres-
sos, programas de museus, 
etc.) e fazer desenhos.  
• Faça vídeos: uma foto é um momento 
congelado do tempo, já o vídeo é 
aquele tempo de novo em movimento. 
Regis trando em vídeo suas impressões 
e fil mando momentos importantes, ao 
final da viagem você pode montar seu 
próprio filme de férias.
• Crie listas de músicas: a música 
persiste na memória. Relacionar uma 
música a um passeio, outra a um jantar... 
e ir montando uma lista - como um 
fundo musical para a viagem - pode 
ser surpreendente. Você pode fazer 
isso facilmente em plataformas como 
o Youtube ou o Spotify.
• Crie uma redoma de lembranças: con-
chas, suvenirs, flores desidratas, rolhas, 
enfim, junte pequenos “pedaços” de sua 
viagem e depois faça uma composição 
em um pote 
de vidro ou 
em um quadro 
próprio. Além 
de original, 
vai se tornar 
um elemento 
decorativo 
único de sua 
casa.

Era Digital
A tecnologia está na cabeça dos viajantes. 

Segundo um reconhecido site de viagens, as 
prioridades dos passageiros quando chegam ao 
destino tem relação com a conectividade: para 
os brasileiros, antes de qualquer coisa é importante 
postar uma foto do lugar (#gratidão). 
Já relacionado à hospedagem, a pri-
meira preocupação é saber onde e 
como será o café da manhã, seguido 
da solicitação da senha de Wi-Fi. #gratidão

Siga as redes sociais 
e visite o site da sua 
empresa de ônibus pre-
ferida. Lá você encontra 
promoções, facilidades 
e dicas de destinos e 
que podem inspirar 
sua próxima viagem.
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EXPEDIENTE

Automassagem: mãos
A reflexologia é uma técnica milenar, baseada na crença de que cada parte 

do corpo está representada sobre as mãos e os pés e que a pressão sobre 
áreas específicas pode ter efeitos terapêuticos. A vantagem da reflexologia 
nas mãos é que pode ser praticada em qualquer hora e lugar – 
até durante sua viagem. Com a técnica, é possível relaxar e 
diminuir tensões e dores, estimular o sistema imunológico, 
melhorar a circulação, as funções mentais e muito mais.

Ao lado, um diagrama de correspondência 
dos pontos em nossas mãos. Mas, antes de 
começar a praticar, siga essas dicas:

• Sente confortavelmente e, se possível, 
passe um pouco de creme nas mãos.
• Trabalhe sempre os pontos reflexos em 
ambas as mãos para que haja equilíbrio.
• Pressione com firmeza por 30 segundos 
o ponto que quiser trabalhar e depois 
faça movimentos circulares na região.   

Assista matéria completa 
sobre o assunto no JuntoTV no 32 
(youtube.com/tvdebordo). Esperamos que 
você tenha uma boa viagem e até o próximo Almanaque!

#Viajo Sozinha
Foi um movimento natural. Se cada vez 

mais as mulheres assumem o protagonismo 
em suas vidas e na sociedade é claro que 
isso se refletiria no turismo.  Em novembro 
passado, o Ministério do Turismo apontou 
que, de todas as mulhe res que viajariam 
nos próximos meses, 14% pretendiam 
embarcar sozi nhas, contra 10% dos
homens. Se você tem vontade de seguir 
a onda, mas ainda se sente insegura, 
anote as dicas que têm funcionado 
para mulheres do mundo todo: 

• Se você tem medo de estar longe de 
casa e sozinha, comece viajando para 
estados vizinhos ou cidades próximas.
• Para hospedagem, dê uma chance aos 
hostels, que além de mais econômicos 
têm opção de quartos individuais ou 
coletivos apenas para mulheres.

Este é o maior medo das mu-
lhe res que viajam sozinhas, mas 
hoje, tanto o apoio da sociedade 
como o amparo legal estão do 
lado delas. Caso seja assediada, 
aja com firmeza 
na negativa. 
Não tenha 
vergonha, 
procure ajuda 
e denuncie. 

• Não chame muita atenção, seja com a 
bagagem, com câmeras grandes ou joias. 
Pareça uma local.
• Para os momentos em que bate a 
vontade de encontrar gente, existem   
os tours guiados.
• Se ficar insegura de sair à noite, pro-

    grame-se para programas diurnos.

Assédio




