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Natureza exuberante e clima de EUROPA tornam 
a SERRA GAúchA o melhor destino turístico do Brasil 

Grupo GARRA
 Entidade resgata e trata

 animais abandonados 
no Rio de Janeiro

chegou a hora de descobrir

Veja os benefícios de viajar 
Com ou sEm seguro viagem

Torre de Belém, em Lisboa

o país colonizador
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ALAGoAs
E-mail: goretti@affinityassistencia.com.br 
Telefone: (82) 99921-3824

AmAPá / AmAZoNAs / PARá
E-mail: edson@affinityassistencia.com.br 
Telefone: (92) 98123-9895

BAHIA / sERGIPE
E-mail: emissaossa@affinityassistencia.com.br
Telefones: (71) 3014-6761 / 3017-7015

CEARá / mARANHão / PIAUí
E-mail: emissaoce@affinityassistencia.com.br 
Telefones: (85) 3016-3026 / 3016-2496

DIsTRITo FEDERAL
E-mail: emissaodf@affinityseguro.com.br 
Telefones: (61) 3326-7673 / 3326-6368

EsPíRITo sANTo
E-mail: emissaoes@affinityassistencia.com.br

GoIás / ToCANTINs 
E-mail: emissaogo@affinityassistencia.com.br 
Telefones: (62) 99611-0942 / 98146-1158

mINAs GERAIs
E-mail: emissaomg@affinityassistencia.com.br 
Telefones: (31) 3047-3272 / 3047-3270

PARANá
E-mail: emissaopr@affinityassistencia.com.br 
Telefones: (41) 3027-0869 / 3078-0869

PERNAmBUCo / PARAíBA
E-mail: emissaope@affinityassistencia.com.br
Telefone: (81) 3465-9770

RIo DE JANEIRo
E-mail: emissao@affinityassistencia.com.br 
Telefone: (21) 2531-1115

RIo GRANDE Do sUL
E-mail: emissaopoa@affinityassistencia.com.br
E-mail: atendimentopoa@affinityassistencia.com.br
Tels.: (51) 3095-2177 / 3085-2377 / 3332-2117

sANTA CATARINA
E-mail: emissaosc@affinityassistencia.com.br 
Telefones: (48) 3206-3706 / 3206-3579

são PAULo
E-mail: emissaosp@affinityassistencia.com.br 
Telefone: (11) 3259-7676 

são PAULo (BAURU)
E-mail: gelder@affinityassistencia.com.br 
Telefone: (14) 99121-3153 

são PAULo (CAmPINAs)
E-mail: emissaocpq@affinityassistencia.com.br 
Telefone: (19) 3368-7615 / 3368-7611

são PAULo (RIBEIRão PRETo)
E-mail: emissaorao@affinityassistencia.com.br 
Telefone: (16) 3610-1032

Foco no agente de viagens
Enquanto uns navegam na mesma direção, nós vamos no senti-
do contrário. E o resultado diz que estamos no caminho certo. O 
genial Nelson Rodrigues disse uma vez que toda unanimidade 
é burra e nós decidimos seguir na contramão. A Affinity Seguro 
decidiu manter sua aposta no B2B e não se render às vendas 
diretas ao consumidor final. A estratégia é focada em um pilar: o 
agente de viagens. Esse profissional é e sempre será o principal 
motor do turismo, a engrenagem que faz a indústria andar. Se-
guir confiando no agente de viagens é continuar sendo parceiro 
dos agentes de viagens. A meta deste ano é crescer 40% em 
relação a 2017 e isto é fruto da parceria entre a Affinity Seguro 
Viagem e os agentes de viagens. Este relacionamento, aliás, 
que tem ficado mais forte a cada dia, graças às visitas, trei-
namentos e facilidades que estamos oferecendo aos profissio-
nais. A Affinity se orgulha dessa parceria; se orgulha de seguir 
crescendo; e, principalmente; se orgulha do agente de viagens!

A cada edição da Revista Affinity, o advogado Marcos Martins, especializa-
do em Direito dos Viajantes, responderá perguntas e dará dicas para facilitar 
a contratação do seu seguro viagem. Envie suas perguntas para o e-mail 
marcos@pallottamartins.com.br 

Espaço Schengen

Do que se trata?
Esse espaço decorre do tratado de Schengen, 
uma convenção estabelecida entre a maioria 
dos países da Europa para viabilizar a aber-
tura das fronteiras e livre circulação de turis-
tas entre eles. Com isso, turistas não precisam 
apresentar passaporte nas fronteiras ou se sub-
meter a procedimentos alfandegários quando 
se deslocarem entre países participantes.

Quais países são participantes?
Alemanha; Áustria; Bélgica; Dinamarca; Eslo-
váquia; Eslovênia; Espanha; Estônia; Finlân-
dia; França; Grécia; Hungria; Islândia; Itália; 
Letônia; Liechtenstein; Lituânia; Luxembur-
go; Malta; Noruega; Países Baixos; Polônia; 
Portugal; República Tcheca; Suécia; Suiça.

O que os turistas 
precisam no Espaço Schengen?
Passaporte com validade superior a 3 meses 
a partir da data de saída dos países mem-
bros; passagem aérea (ida e volta) com per-
manência máxima de 90 dias; comprovante 
de hospedagem; seguro viagem internacional 
com assistência equivalente a 30 mil euros.

pergunte ao advogado
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dicas do setor

www.affinityassistencia.com.br

Ao programar uma viagem, principalmente para 
o exterior, a gente nunca sabe o que pode acontecer 
e sem um seguro viagem, os problemas poderão 
se tornar ainda maiores. Para não haver mais dúvidas 
sobre o seguro viagem, listamos abaixo os principais 
questionamentos. Somos especialistas no assunto e 
nossa equipe está preparada para auxiliá-los nos diversos 
questionamentos sobre o tema. Não deixe de nos consultar.

tudo que você precisa saber sobre

seguro viagem

o qUE EsTá CoBERTo PELo sEGURo VIAGEm?
Principalmente atendimentos médicos, hospitalares e 
odontológicos de urgências e emergências, entretanto, 
ele oferece muitas outras garantias tais como: inde-
nização em caso de extravio de bagagem, repatriação, 
seguro de cancelamento de viagem, entre outros. Con-
sulte as coberturas contratadas impressas no bilhete.

Como FUNCIoNA o sEGURo VIAGEm?
O Seguro Viagem possui uma série de benefícios 
que auxiliam o segurado durante todo o período 
de viagem, em situações não previstas, conforme co-
berturas contratadas e descritas no Bilhete de Seguro. 
Exceto se decorrente de itens excluídos e observadas 
as demais Condições Contratuais.

o qUE ComPRoVA qUE TENHo o sEGURo VIAGEm?
O bilhete de seguro é o documento oficial e de confir-
mação de sua compra, nele constam todas as infor-
mações pertinentes à viagem, tipo de plano adquirido, 
quais as coberturas contratadas, dados de contato 
com a Central 24h, entre outras informações. Para 
sua garantia e plena validade do seguro, conserve seu 
bilhete até o final de sua viagem. DICA: Você poderá 
solicitar o seu BILHETE DE sEGURo AFFINITY através 
de SMS, e-mail ou impresso diretamente na agência 
de viagem onde a compra foi realizada.

qUANDo Posso 
CoNsIDERAR URGêNCIA E EmERGêNCIA?
Qualquer situação em que haja a necessidade de 
atendimento imediato sob risco de falecimento, é 
considerado EmERGêNCIA. Já nos casos resultantes 
de acidentes pessoais, doenças agudas e complica-
ções agudas que necessitam de atendimento rápido, 
mas não são caracterizados como de emergência, 
podendo aguardar o atendimento, é considerado 
quadro clínico de URGêNCIA. Vale lembrar que o Se-
guro Viagem não é um Seguro Saúde.

o qUE DEVo FAZER 
PARA soLICITAR ATENDImENTo?
Estando em viagem, você deverá acionar nossa CEN-
TRAL 24 HoRAs, através dos telefones informados no 
Bilhete de Seguro Affinity ou através do Whatsapp, para 
que eles possam indicar a clínica ou hospital mais pró-
ximo e, dependendo das circunstâncias, poderão provi-
denciar o atendimento domiciliar. No ato da ligação, te-
nha em mãos o número do bilhete de seguro, do voucher 
e CPF. Caso não consiga entrar em contato e tenha sido 
atendido emergencialmente por uma clínica ou hospital, 
ao término do atendimento solicite o relatório médico e 
acione a Central 24h, antes de deixar o local do sinistro.

qUAL A DIFERENçA ENTRE 
sEGURo VIAGEm E sEGURo sAúDE?
O sEGURo VIAGEm destina-se a atender os viajan-
tes segurados, durante o período de viagem descrito 
no bilhete de seguro, exclusivamente em casos de 
emergências e/ou urgências, decorrentes de aciden-
tes e/ou enfermidades súbitas e agudas, arcando 
com as despesas relacionadas a estabilização do 
quadro clínico do segurado, que lhe permita continuar 
a viagem ou retornar ao local de sua residência. Já 
o sEGURo sAúDE destina-se a garantir assistência 
médica, hospitalar e ambulatorial para atendimentos 
eletivos (tratamentos programados/agendados).
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todos os olhos do mundo voltados para 

Nenhum outro país no mundo está se aproveitando melhor do 
turismo do que Portugal. E motivos não faltam para conhecer o 
país colonizador. Em 2017 Portugal foi eleito o melhor país do 
mundo para se fazer turismo. Naquele mesmo ano, Lisboa e Por-
to bateram recordes de visitantes internacionais. O ano passado 
ainda foi responsável por registrar o maior número de brasileiros 
viajando daqui para o país europeu. Há pouco mais de 500 anos 
Portugal descobria o Brasil. Agora chegou a hora do caminho 
inverso. Chegou a hora de nós, brasileiros, descobrirmos Portu-
gal. Nas próximas linhas você vai conhecer um pouco mais des-
se país, que é pequeno em geografia e gigante na pluralidade.
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Lisboa, a porta de entrada
Capital de um país que tem pouco mais de 10 milhões 
de habitantes, Lisboa é a grande porta de entrada para 
Portugal e de onde chegam a maioria dos voos interna-
cionais - do Brasil, inclusive. A cidade fica mais ao sul 
e é banhada tanto pelo Atlântico quanto pelo Tejo, o 
mais importante rio de Portugal. Um roteiro de quatro a 
cinco noites é o suficiente para conhecer boa parte dos 
atrativos turísticos de Lisboa e cidades arredores, como 
Sintra e Cascais, por exemplo. Menos tempo do que 
isso sua viagem ficaria muito corrida, pode ter certeza. 
Assim como toda Portugal, Lisboa é uma cidade que 
respira história, porém cada vez mais ganha ares de 
modernidade. E os hotéis se espalham tanto pela par-
te nova quanto antiga, portanto escolha onde quer 
ficar de acordo com suas necessidades e gosto.
O que não se discute é onde ir em Lisboa. Algu-
mas atrações são praticamente obrigatórias como 
o “tripé” Mosteiro dos Jerónimos, Monumento aos 
Navegantes e Torre de Belém. Os três atrativos es-
tão bem próximos uns dos outros e você consegue 

visitar todos em uma manhã. De lá caminhe para a 
Fábrica de Belém, onde nasceu o Pastel de Belém. É 
o principal doce de Portugal e uma parada obriga-
tória. De lá tome um eléctrico (bondinho igual aos 
que têm em Santa Teresa, no Rio de Janeiro) até a 
Praça do Rossio. Aproveite o visual para comer em 
um dos restaurantes que estão na praça. Se esta é a 
parte baixa de Lisboa, a parte alta tem ainda mais 
atrativos, com um componente extra: a vista irresis-
tível de Lisboa. É aqui que fica o bairro da Alfama. 
O principal ponto turístico de lá é, sem dúvidas, o Castelo 
de São Jorge. Estamos falando de uma das construções 
mais antigas e imponentes de Lisboa, que sobreviveu a 
guerras e guarda muita história. Do Castelo é possível 
ver toda a cidade, com o rio Tejo ao fundo. A Catedral 
da Sé é outra parada obrigatória, assim como a Feira da 
Ladra - mercado de rua mais popular e antigo de Lis-
boa (funciona nas terças e sábados, entre 8h e 16h). A 
Alfama é ainda um bairro famoso por abrigar não ape-
nas boas tascas (o botequim português), como a Tasca 
do Chico, como também as melhores casas de fado de 
Portugal, muitas escondidas em pequenas ruelas. u

Em Lisboa, o monumento Padrão dos Descobrimentos, bondes em circulação pela capital, a Torre de Belém e o Teleférico de Lisboa, situado no Parque das Nações, 
um enorme complexo com restaurantes, área verde e o Shopping Vasco da Gama. Ao lado, Rosa dos Ventos desenhada no chão em homenagem aos grandes navegadores portugueses 
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Évora
No caminho entre Lisboa e Porto tem 
um museu. O museu a céu aberto que 
conta em detalhes parte da história 
de Portugal. Tombada pela Unes-
co, Évora, às margens do Alentejo, 
pode se orgulhar de ter vivido várias 
vidas: romana, até o século V; per-
tenceu aos visigodos no século VIII; 
depois foi conquistada pelos mou-
ros; e, finalmente, em 1165 pelos por-
tugueses. Embora pequena, Évora tem 
importância histórica e por isso é um 
dos destinos mais visitados em Portugal. 
E nesta cidade todos os caminhos levam ao 
centro histórico. O ideal é ter um dia inteiro na 
cidade e disposição porque carros são proibidos em 
determinados pontos. São dois principais monumen-
tos que não podem faltar na sua lista: Templo Romano 
de Évora, uma construção feita pelos mouros no estilo 
Pantheon, na Grécia, e a Catedral da Sé, a maior cate-
dral de Portugal e que foi construída assim que o país 
passou a dominar estas terras. Ao lado da Sé tem a his-
tórica Capela dos Ossos, formada por ossos de pessoas 
que ajudaram na construção da Catedral e de outras im-
portantes obras e monumentos de Évora e Portugal. u

porto e seus encantos
Assim como Roma, visitar Porto tem alguns bons 
pontos positivos. O principal talvez seja o fácil acesso 
aos mais famosos monumentos turísticos, que estão 
bem próximos uns dos outros. A pé é possível visitar 
parte do centro histórico. E para não perder tempo 
comece o tour no marco zero: a imponente Catedral 
da Sé, construída no século 12. Não deixe de conferir 
o Paço Episcopal, a casa dos bispos.
De lá, caminhando, chega-se à Estação Ferroviária de 
São Bento, o principal hub do Porto. Este estação está 
entre as mais bonitas da Europa e é ponto de parada 
para uma bela foto. Cuidado só para não perder seu 
trem ou metrô com tamanha beleza do local!
Parte das atrações turísticas estão localizadas à beira 
do Douro, o principal rio da região norte de Portugal. 
O douro percorre parte da região nascendo nos vinhe-
dos e desembocando no Atlântico. Existem alguns 
passeios pelo rio, o principal é o que navega pelas 
Sete Pontes e atraca em Vila Nova de Gaia, vizinha 
ao Porto e onde estão algumas das principais cavas 
de vinho do Porto. Vizinha ao Porto está Guimarães, 
a primeira cidade portuguesa. Foi lá que dom Afonso 
Henriques, o primeiro Rei de Portugal, deu o grito 
de independência. E já na chegada, é possivel ver a 
importância da cidade. Uma imponente placa diz que 
ali “nasceu Portugal”. O grande castelo que serviu a 
muitos reis, no alto da montanha, também revela a 
imponência e beleza de Portugal para os turistas. u

Você sabia?
qual a diferença entre Pastel de Nata e Pas-
tel de Belém? Para muitos, a diferença está 
nos ingredientes e no sabor. mas a verdade 
é outra. Pastel de Belém só existe um, o que 
é feito na Fábrica de Pastéis, em Belém. To-
dos os outros são Pastéis de Nata. os ingre-
dientes são os mesmos e o gosto também!

Bacalhau, sardinha, pataniscas, francesinha, cozido, 
pastel de Belém ou de nata te soam familiar? Sim, 

estamos falando da mundialmente famosa gastronomia 
portuguesa. Presente em todos os continentes, comer (e 
muito) em Portugal é uma doce e saborosa experiência. 

E o melhor, barato se você comparar a outros países 
europeus. Um ótimo lugar para experimentar um pouco 

de cada maravilha da gastronomia portuguesa é no 
mercado da Ribeira, um grande “mercadão” que 

ganhou fama e hoje já é a segunda atração turística 
mais visitada da cidade, perdendo apenas para o Castelo 

de São Jorge. Antiga zona portuária degradada, hoje o 
bairro desponta como novo reduto boêmio de Lisboa. No 
início da noite, o local é perfeito para jantar. E durante o 
cair da noite, o Mercado da Ribeira vira point daqueles 

que estavam nos bares do Bairro Alto e do Chiado - 
por lei os bares fecham às 2h da madrugada. Situado 
num prédio dos anos 1800, ele foi todo renovado por 

dentro e hoje é uma grande praça de alimentação 
com alguns dos melhores restaurantes de Portugal. O 

preço é um pouco acima do que é praticado na maioria 
dos restaurantes, mas você acaba pagando mais pelo 

ambiente e pela atmosfera do local. 
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Como CHEGAR
 
A Tap é a maior companhia 
aérea portuguesa e tem voos 
saindo de diversas cidades 
brasileiras, entre elas Rio, 
São Paulo, Brasília e Recife.

www.flytap.com

É possível chegar 
também com outras 
companhias aéreas, como 
Iberia, Air France ou KLM, 
todas com conexões.

moeda: Euro; 
Passaporte: Sim; 
Visto: Não, desde 
que você fique por no 
máximo três meses; 
seguro saúde: 
É obrigatório!Cais da Ribeira, em Porto, onde se encontram lojas e restaurantes na parte baixa do centro histórico. No detalhe, Templo Romano em Évora
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eventos

Viaje com segurança, qualidade, confiança e competência

A meta é ambiciosa: chegar ao final do ano como 
a empresa líder no setor de seguro viagem no Bra-
sil. E para alcançar seus objetivos, a Affinity Segu-
ro Viagem aposta num ousado plano que promete 
movimentar este segundo semestre de 2018. A re-
ceita foi apresentada na 5ª Convenção Comercial 
da empresa, que reuniu todo o corpo de colabora-
dores da Affinity (cerca de 100 pessoas), no Vila 
Galé de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. 
“Vocês são os melhores deste país. A causa de 
todo esse sucesso é o trabalho de vocês”. Foi desta 
forma que, emocionado, o presidente da Affinity, 
Marilberto França, abriu a Convenção. O agrade-
cimento veio após a apresentação dos resultados 

obtidos em 2017, quando a empresa cresceu 43% 
em relação a 2016, e da confirmação que nos três 
primeiros meses de 2018 o crescimento foi de 
28%. A meta é fechar o ano com incremento total 
de 40% no faturamento.
“Queremos nos consolidar no varejo e atingir o 
atacado. Vamos também reforçar o trabalho com 
as corretoras de seguro. Para garantir o nosso êxi-
to, ampliamos a equipe. E a conta é simples, quan-
do se aumenta o patamar de vendas, também é 
preciso aumentar o pessoal para atender a de-
manda. Tudo isso com o apoio dos nossos par-
ceiros comerciais: Mondial e Sompo”, resumiu 
o diretor geral da Affinity, José Carlos Menezes.

resultados e projeções para o futuro foram apresentados na 5ª convenção comercial da empresa

Affinity Seguro Viagem aposta em tecnologia, capacitação 
e novos produtos para ser líder de mercado ainda em 2018
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pLataForma de treinamento
Durante a Convenção, a empresa lançou sua 
nova plataforma de treinamento, inicialmente 
voltada para a capacitação da equipe. “Temos 
conteúdos relacionados às coberturas dos pla-
nos, vídeos institucionais e informações sobre 
acesso ao sistema. Nosso material visa o de-
senvolvimento profissional e pessoal, com coa-
ching  e programação neurolinguística. Quere-
mos nivelar o conhecimento dos colaboradores, 
para que eles se sintam mais próximos à empre-
sa e também consigam entender melhor o pro-
duto com o qual estão trabalhando, passando 
assim mais credibilidade e segurança aos clien-
tes”, explica o gestor nacional de Corretoras da 
Affinity Seguro Viagem, Erick Lorga.

manuaL do viajante
Outra novidade apresentada foi o manual do 
Viajante, desenvolvido pela Sompo em parce-
ria com a Affinity e disponível exclusivamente 
de forma digital (encontrado na aba “Formu-
lários” no site da Affinity, www.affinityassis-
tencia.com.br, o link é totalmente responsivo 
e poderá ser acessado através do celular). “A 
publicação é um resumo das condições gerais 
do Seguro Viagem Affinity, ou seja, vai mostrar 
ao agente de viagens e  aos passageiros, os 
detalhes do seguro, quais as diferenças entre 
seguro viagem e saúde, as coberturas, as re-
gras de bagagens, formas de utilização, entre 
outros detalhes. Queremos passageiros bem 
informados, que realmente conheçam o pro-
duto que estão adquirindo, pois quanto mais 
esclarecimentos, menos problemas”,  conta a 
gerente de Produtos da Affinity Seguro Via-
gem, Valéria Pereira.

novos produtos
Nos próximos meses, os novos produtos – já 
em fase de desenvolvimento – serão lançados 
no mercado. Para começar, destaque para  o 
Plano de Esportes, que, desde de maio, teve 
o DMH (Despesas Médicas e Hospitalares) am-
pliado de US$ 50 mil para US$ 60 mil, além 
de englobar um maior número de categorias de 
esportes.

eventos

www.affinityassistencia.com.br

Affinity Seguro Viagem aposta em tecnologia, capacitação 
e novos produtos para ser líder de mercado ainda em 2018

novidades

José Carlos Menezes, 
diretor geral, e 
Marilberto França, 
presidente da Affinity
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Apaixone-se pela
Gramado e Canela formam o melhor destino turístico 

do Brasil e nas próximas linhas você descobre o porquê

Charme, beleza, segurança, clima de montanha. E neve. 
Essas características são perfeitas para qualquer cidade europeia, mas estamos 

falando da serra Gaúcha, o principal destino turístico da Região sul do Brasil. 
Gramado e Canela, juntas, formam o melhor destino de inverno do país. 

mas não se engane. Ela é perfeita em qualquer época do ano. Verão, outono, 
inverno e primavera, todo dia é dia para conhecer a serra Gaúcha!

Serra Gaúcha

Photo by luizclas from
 Pexels
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Gramado e Canela formam o melhor destino turístico 
do Brasil e nas próximas linhas você descobre o porquê

Charme, beleza, segurança, clima de montanha. E neve. 
Essas características são perfeitas para qualquer cidade europeia, mas estamos 

falando da serra Gaúcha, o principal destino turístico da Região sul do Brasil. 
Gramado e Canela, juntas, formam o melhor destino de inverno do país. 

mas não se engane. Ela é perfeita em qualquer época do ano. Verão, outono, 
inverno e primavera, todo dia é dia para conhecer a serra Gaúcha!

parque de diversões em miniatura. Os detalhes em 
cada construção fazem deste gigantesco mini parque 
um dos lugares mais incríveis da cidade.
Se você está viajando com crianças, reserve um dia 
para passar no Snowland, um parque de diversões 
indoor onde neva o ano todo! Isso mesmo, é neve 
artificial. E as crianças (acima de 3 anos) se divertem 
muito! No vasto cardápio de opções, o visitante pode 
descer a montanha esquiando, de snowboard ou de 
boia. E o melhor, o ingresso dá direito a roupas de 
frio. Portanto, nem se preocupe em levar seus casa-
cos de frio, lá está tudo pronto a sua espera.
Gramado também é conhecida pelos deliciosos cho-
colates e existem diversas fábricas abertas para visi-
tação. Caminhando pela avenida Borges de Medei-
ros, a principal, há algumas lojas/fábricas que você 
pode visitar. Essa avenida, aliás, é onde tudo acon-
tece e tenha ela como referência ao se deslocar pela 
cidade. Alguns dos melhores restaurantes também 
estão por ali, portanto se você quer uma dica onde 
se hospedar, fique perto desta avenida. u

Igreja de são Pedro e o Portal da Cidade de Gramado coberto de neve durante o inverno

gramado
Localizada a menos de 120 quilômetros de Porto 
Alegre, Gramado enxergou no turismo sua principal 
fonte de renda e trabalhou para fazer da cidade o 
principal destino turístico do Rio Grande do Sul. O es-
forço não foi em vão: além de ser o maior atrativo do 
estado gaúcho, Gramado também é um dos melhores 
destinos turísticos do Brasil.
Poucos são os lugares no Brasil onde o turista é trata-
do com tanta cordialidade e com atenção. Afinal, na 
cidade quase tudo respira turismo, desde o pórtico 
dando boas vindas aos viajantes até os detalhes dos 
hotéis que, segundo o Tripadvisor, estão entre os me-
lhores do Brasil - dos dez melhores hotéis do Brasil, a 
metade está na cidade.
Refúgio ideal para casais e famílias, Gramado man-
tém um calendário cultural aquecido, fazendo com 
que os hotéis estejam sempre cheios. A cada mês um 
grande evento é realizado na cidade, portanto pes-
quisar quando ir é sempre uma boa ideia antes de 
reservar seus voos e hotéis. E para não ser pego de 
surpresa, a gente já avisa: de novembro a primeira 
quinzena de janeiro acontece na cidade o Natal Luz, 
um dos eventos mais bonitos e emocionantes do país. 
Este é o período em que a cidade mais recebe visi-
tantes, portanto não hesite em reservar os hotéis e 
comprar os ingressos com antecedência!
Refúgio ideal para os apaixonados e para a família, 
Gramado também encanta pelos detalhes. O Lago 
Negro é um passeio ideal para aquelas manhãs de 
sábado ou domingo. Se o seu hotel não tiver café da 
manhã, acorde cedo e tome café em frente ao lago. 
Depois, faça digestão caminhando em volta do lago 
ou andando de pedalinho. As fotos com as hortênsias 
azuis em primeiro plano são um dos cartões postais 
da cidade! Se estiver com criança, não deixe de pas-
sar na volta do passeio no Parque Mini Mundo, um 

Photo by luizclas from
 Pexels
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canela
O principal símbolo turístico de Canela, cidade vizi-
nha a Gramado, é a gigantesca e imponente Catedral 
de Pedra, localizada no centro da cidade. A beleza 
encanta não só os religiosos mas todos os turistas. 
Este é, praticamente, o único passeio “indoor” em 
Canela. O resto é ao ar livre, em contato com a natu-
reza. O verde da mata dá o tom de Canela e sair para 
explorar a cidade e seus encantos é o principal atra-
tivo. Canela conta com muitas atrações naturais para 
toda a família. Entre elas, vale destacar a paisagem 
do Parque da Ferradura e o Parque do Caracol, com 
a cascata que leva o mesmo nome. Para conhecer a 
cascata do Caracol há duas possibilidades: a primeira 
é caminhar até um mirante - não é permitido acesso a 
banho. A segunda é de bondinho pelo Parque da Ser-
ra. Atração aberta há poucos anos, os bondinhos te 
levam à parte alta da montanha e de lá é possível fa-
zer lindas fotos tendo a cascata como pano de fundo!
Canela também tem ótimas opções para as crianças, 
como o Parque Terra Mágica Florybal. Construído 
numa área de mata verde, este parque foi erguido 
pelo dono da fábrica de chocolate Florybal para rea-
lizar um sonho de família. Toda esta história está 
contada pelo parque, que tem tirolesa, escorregado-
res e diversas estátuas de gigantes e dinossauros. 
No caminho de volta, se as crianças ainda estiverem 
disposição, vale dar uma parada no Mundo a Vapor, 
um museu que conta a história e curiosidade dos 
trens. Aberto diariamente das 9h às 17h, não deixe 
de visitar esta atração. u

Museu mundo a Vapor e a Catedral de Nossa Senhora de Lourdes, mais conhecida como 
Catedral de Pedra, construída no estilo gótico inglês, possui uma torre com 65 metros de altura
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A Cascata do Caracol, situada no Parque Estadual, tem uma queda d’água de 131 metros e é um dos principais pontos turísticos da região
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seguro viagem

Viaje com segurança, qualidade, confiança e competência

Com passagens aéreas cada vez mais 
baratas e flexibilidade na hora do paga-
mento, viajar para o exterior já não é mais 
um sonho de parte da população e sim 
realidade. A cada ano mais brasileiros 
estão viajando para o exterior. E no vai e 
vem do dia, incidentes podem acontecer.  
De acordo com o médico José Maria Sal-
lovitz, coordenador da Mondial e um dos 
maiores especialistas em seguro viagem 
no Brasil, alguns incidentes são mais co-
muns entre os viajantes, como problemas 
gastrointestinais decorrentes do consumo 

de comidas diferentes das habituais. De-
pois os acidentes variados, como fraturas 
e entorses estão entre os mais comuns. 
Segundo o Dr. Sallovitz, os Estados Unidos 
por exemplo, é um dos destinos onde os va-
lores cobrados por atendimento médico são 
acima da média. “Eles praticam o que cha-
mamos de Medicina Preventiva, ou seja, se 
o passageiro der entrada no pronto socorro 
se sentido mal, os médicos irão pedir todos 
os exames possíveis e imagináveis, mes-
mo que não sejam necessários”, por este 
motivo, não recomendamos aos nossos 

clientes, um seguro viagem com cobertura 
inferior a USD 60.000 para este destino.
Dr. Sallovitz afirma ainda que na Europa a 
medicina é regulamentada e cita como 
exemplo a Alemanha, onde em qualquer ci-
dade, o passageiro terá o mesmo custo nos 
procedimentos médicos. Na Europa como 
um todo o valor cobrado é justo. Devido o Tra-
tado de Schengen para este destino, o valor 
de cobertura do seguro viagem não poderá 
ser inferior a €30.000. Fizemos um compa-
rativo para demonstrar os custos de atendi-
mentos em algumas localidades mundiais.

*valores por pessoa, referente ao plano Affinity 60, para um período de 10 dias de viagem (pax com até 80 anos)
**valores por pessoa, referente ao plano Affinity 55 Euromundo, para um período de 10 dias de viagem (pax com até 80 anos)
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com ou sem
seguro:
eis a questão

PRoCEDImENTo

sEm sEGURo Com sEGURo

EUA EURoPA CANADá AFFINITY

Operação de 
apendicite 
com 1 dia 

de internação

US$ 
40 mil

€ 
6 mil 

C$ 
15 mil

US$ 
83,00*

Fratura 
do Rádio

US$ 
15 mil

€ 
2 mil

C$ 
7 mil

US$ 
55,00**

Atendimento 
básico de 

emergência 
(consulta)

US$ 
2.5 mil

€ 
500

C$ 
2 mil

US$ 
55,00**
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especial

E se você quer contribuir e 
dar continuidade a essa linda 

história, veja como ajudar:

Renata da silva Prieto
CPF: 021.451.097-22

Banco Itaú 341
Agência: 0598

Conta Corrente: 47041-7

Banco do Brasil
Agência: 2795-2

Conta Corrente: 87172-9

Daniela Buono Calainho

Banco Bradesco
Agência: 543

Conta corrente: 554041-0

No final de junho o cachorro 
Tunico por pouco não foi atrope-
lado. Uma van em alta velocidade 
entrou no posto de gasolina e não 
viu o animal. Andando pela rua, 
Tunico foi salvo por centímetros, 
mas assustado acabou se escon-
dendo embaixo de um outro car-
ro. Algumas horas depois Tunico 
foi resgatado e levado para um 
santuário de animais, localizado 
em Santa Cruz, no Rio de Janeiro.
A história de Tunico é parecida 
com a história de outros 2 mil 
cães que já passaram pelo Grupo 
de Ação, Resgate e Reabilitação 
Animal (Garra), uma ONG criada 
em 2008 por Renata Prieto, em 
Petrópolis. Em dez anos de tra-
balho, Renata e sua equipe já res-
gataram mais de três mil animais 
entre cães, gatos, cavalos, cabras, 
aves, entre outras espécies que fo-
ram abandonadas.
“Em 2008 me mudei para Petró-
polis e lá vi animais sendo mal-
tratados e senti a necessidade de 
resgatar. Nunca pensei em abrir 
uma ONG ou atuar no terceiro se-
tor, mas fui vendo animais sendo 
abandonados e sentia necessida-
de de resgatá-los. Com a tragédia 
na serra, em 2011, resgatei vários 
animais que tinham perdido seus 
donos e lares e aí vi que tinha 
um propósito. Neste mesmo ano 

voltei pro Rio e trouxe 
todos os animais comigo. 
Até então eram gatos e cães, 
mas em 2013 resgatamos 
as duas primeiras éguas”, 
revela Renata. “Impres-
sionante como as pessoas 
usam animais para ser-
vi-las e esquecem que eles 
têm sentimento. O uso que 
dão ao cavalo é, em gran-
de parte, triste. Acham que 
o bicho pode comer qualquer 
tipo de grama, andar em qual-
quer lugar. O cavalo é como um 
cachorro só que muito maior e 
mais pesado”, compara.
Os cavalos foram ganhando im-
portância e viraram referência no 
Garra. Hoje, a ONG é a única no 
Rio a atuar no resgate de equino. 
“Todos os cavalos resgatados são 
redomados. Isso é pré-requisito”, 
afirma Renata. Ainda segundo 
ela, um animal só é resgatado 
quando outro é adotado.
Em 2017 o Garra deu mais um pas-
so em sua linda história. O grupo 
passou a oferecer equoterapia para 
crianças e jovens com necessidades 
especiais e sem condições financei-
ras. Hoje sete crianças são atendi-
das dentro do sítio, em Santa Cruz. 
“É lindo ver os resultados. Tem 
crianças que chegaram sem con-
seguir sentar e hoje tiveram avan-
ços perceptíveis”, se emociona.
O próximo passo é, enfim, finali-
zar o processo que transformará o 
Garra em ONG. Hoje, é um grupo, 
mas ainda esse ano vira uma Orga-
nização não-governamental. “Na 
prática não muda nada, no papel 
vamos tentar, no futuro, uma aju-
da governamental”, afirma ela, 
que só com os cavalos têm um 
gasto mensal de R$ 30 mil. “Vive-
mos e viveremos de doação”, diz.

sIGA o G.A.R.R.A.
www.garranimal.com.br
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Belinha, que sofre com paralisia 
cerebral, é uma das praticantes 
da Equoterapia do G.A.R.R.A.
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