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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

Os brasileiros que deixarem o país em caráter per-
manente, por qualquer razão, seja para trabalhar ou 
estudar, são considerados “não-residentes no país” 
desde o dia em que deixarem o Brasil e devem ob-
servar algumas regras para evitar problemas com o 
fisco. É preciso enviar a Comunicação e a Declaração 
de Saída Definitiva do País. Estes documentos servem 
para mostrar o patrimônio na data em que se o ci-
dadão se tornou não residente (ex: data do voo ao 
exterior ou da obtenção de visto no país de destino) e 
também para definir a nova forma de tributação dos 
rendimentos recebidos de fontes de situadas no país 
(às vezes a pessoa tem imóvel e continuará a receber 
alugueis, é aposentado e receberá pensão ou é dono 
de empresa e receberá distribuição de lucros). Quem 

possui rendimentos no país deve comunicar tal fato à 
fonte pagadora, por escrito, para que esta proceda à 
retenção do imposto sobre a renda de acordo com as 
regras para cada tipo de rendimento. Por outro lado, 
rendimentos auferidos no exterior por não residentes 
passam a não estar sujeitos ao imposto de renda bra-
sileiro. O cidadão, antes de deixar o país, deve indi-
car, por meio de uma procuração pública lavrada em 
cartório, uma pessoa física para representá-lo perante 
diversos atos do dia a dia, especialmente órgãos pú-
blicos que exigem esta formalidade. A inobservância 
destas regras pode implicar em multas e acarretar em 
tributação equivocada dos rendimentos, além de gerar 
pendências no CPF que impedirão o cidadão de prati-
car diversos atos da vida civil no Brasil. 

pergunte ao advogado

ano da segurança
Em época de eleição, transição de gover-
nos e muitas incertezas, principalmente 
em relação a continuação ou não do Mi-
nistério do Turismo, caminhamos para um 
2019 com economia mais sólida segun-
do as análises que estão sendo feitas. 
Economia estável costuma trazer mais 
segurança para os investidores e o Brasil 
pode ter uma melhora nas finanças. Tudo 
isso deve dar aos brasileiros mais segu-
rança na hora de planejar suas viagens, 

principalmente as internacionais que de-
mandam mais tempo e requerem plane-
jamentos. Com meses de antecedência é 
possível flexibilizar o pagamento do aéreo, 
hotel, dos passeios e também do seguro 
viagem, geralmente o mais barato entre os 
quatro itens acima. Viajar com seguro de 
assistência ao viajante já não é mais uma 
opção. É obrigação. E ainda que alguns 
brasileiros insistam em tentar a sorte, es-
tar sem esse tipo de seguro pode acarretar 

em diversos problemas, como a não en-
trada no país que está visitando. Já viajar 
com seguro minimiza uma série de pro-
blemas que pode acontecer, como extravio 
de bagagem, cancelamento de voos, entre 
tantos outros fatores. Muito mais do que 
desejar um ano próspero, queremos que 
2019 seja um ano de segurança. Seja ela 
nas decisões que vierem a ser tomadas ou 
mesmo na hora de planejar sua viagem. 
Quando for viajar, viaje segurado.

Brasileiros em mudança para o exterior: os cuidados com Leão

A cada edição da Revista Affinity, o advogado Marcos Martins, especializado 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 
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Bleisure

Bleisure, a junção 
das palavras business 
(negócios) + leisure (lazer), 
formam a nova tendência 
do turismo corporativo

Na prática, significa estender alguns 
dias a viagem de negócios do funcioná-
rio para que ele possa aproveitar a ci-
dade ou destino de trabalho. Esse tipo 
de viagem, garantem os especialistas, 
oferece vários benefícios aos funcioná-
rios e tem se tornado um ativo muito 
valioso. Para a empresa é um excelente 
chamariz para atrair e reter seus co-
laboradores. Para quem busca novas 
oportunidades, é um belo diferencial 
na hora de escolher onde trabalhar. As 
empresas também podem se beneficiar 
de viagens bleisure, já que oferecer 
tempo extra de lazer ao funcionário 
pode aumentar sua moral, estimular a 
lealdade e, em última análise, melhorar 
a produtividade. Para o diretor da con-
sultoria internacional Drum Cussac, 
Brandom Thompson, é preciso estar 
atento às políticas de viagem para evitar 
surpresa. Veja ao lado algumas dicas:

a nova tendência 
do turismo corporativo
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ATUALIZE SUA POLíTICA DE VIAGENS
Incluir o bleisure em sua política é uma ótima maneira de con-
quistar funcionários, promover o bem-estar e melhorar a pro-
dutividade. Porém, é preciso informar aos viajantes sobre as 
proteções que eles têm para que saibam se precisam de cober-
tura extra para a parte de lazer de uma viagem, por exemplo.

Dê LIMITES
Isso ajudará a mitigar os riscos associados às viagens de ne-
gócios. Seja claro sobre o número de dias que os funcionários 
podem adicionar; diga quais destinos ele pode ou não viajar le-
vando-se em conta riscos como violência, entre outras opções.

USE A TECNOLOGIA A SEU FAVOR
Garanta que eles tenham acesso a alertas de risco em tempo 
real, comunicações de emergência e software de rastreamento 
de pessoas.

ESCLAREçA AS LETRAS MIúDAS
Mais da metade de todos os viajantes bleisure convidará seus 
entes queridos para se juntarem a eles na parte de lazer de 
uma viagem. Embora a extensão das proteções de viagem seja 
um bom benefício para os funcionários, isso não deve, neces-
sariamente, incluir os acompanhantes. Portanto, deixe claro até 
que ponto os companheiros de viagem estão cobertos. Isso evi-
ta mal-entendidos e dá aos viajantes o tempo necessário para 
providenciar qualquer cobertura adicional que eles precisem.

novidades

www.affinityassistencia.com.br
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é um parque de diversões em forma de cidade. A com-
paração é um clichê, mas é pura verdade. E o ponto alto 
deste parque é a Strip, a avenida principal e onde estão 
os grandes hotéis e atrativos desta cidade que, sim, nun-
ca dorme. Cidade mais populosa de Nevada, Las Vegas 
começou a ganhar fama em 1945 com seu primeiro cas-
sino. A partir daí novos cassinos foram sendo construí-
dos, hotéis cada vez mais luxuosos ganharam vida e a 
então cidade localizada no meio do deserto se tornou 
um dos destinos mais procurados no mundo. Os cassi-
nos ainda são a grande atração, mas existem tantas ou-
tras opções de turismo que é possível viajar para Vegas 
sem gastar um centavo no jogo de azar. Nas próximas 
linhas revelamos algumas dicas do que fazer na cidade.

Las vegas
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o coração de Las vegas
À primeira vista a Strip impressiona. 

Se você chega em Las Vegas ao en-
tardecer ou à noite o impacto é ainda 

maior. A cidade parece não dormir. E 
não dorme. A Strip então… a principal rua 

está abarrotada de gente 24h por dia e quase 
todos são turistas. Quem não está familiarizado 
com a cidade pode até se surpreender. Afinal, 
em qual lugar do mundo a Torre Eiffel está a 
uma quadra da Estátua da Liberdade e a me-
nos de duas quadras de uma pirâmide do Egito, 
que por sua vez é observada de bem perto por 
uma esfinge. E no meio de tudo isso pessoas 
fantasiadas pela rua. Somente em Las Vegas!
Las Vegas ganhou fama por conta dos cassinos, 
mas hoje em dia é uma cidade que respira e vive 
do entretenimento. Conhecer Vegas e não entrar 
em um dos cassinos é tarefa árdua já que as prin-
cipais atrações da cidade ficam dentro de um ho-
tel-cassino. E opções não faltam.
O principal hotel é o Bellagio, que ganhou fama por 
conta de alguns filmes como “Se Beber Não Case” 
ou “11 Homens e Um Segredo”, além de chamar a 
atenção pelas suas fontes de águas e luzes. Somen-
te na Stripp há uma dezena de hotéis que cabem 
em todos os bolsos. Aqui vai uma dica: na hora 
de pesquisar onde ficar, não pense duas vezes em 
gastar um pouco mais e ficar bem localizado. u
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Confira algumas das atrações 
que acontecem regularmente 
nos hotéis de Las Vegas:

ü Backstreet Boys: Larger Than Life
 Planet Hollywood Resort & Casino
ü Blue Man Group

 Luxor Hotel and Casino
ü David Copperfield

 MGM Grand Hotel & Casino
ü Criss Angel Mindfreak Live!

 Luxor Hotel & Casino
ü Le Rêve - The Dream

 Wynn Las Vegas
ü Lionel Richie

 Planet Hollywood Resort & Casino
ü Michael Jackson ONE

 Mandalay Bay Resort & Casino
ü Mystere - by Cirque du Soleil

 Treasure Island - TI
ü O™ by Cirque du Soleil

 Bellagio
ü The Australian Bee Gees Show

 Excalibur Hotel & Casino
ü The Beatles LOVE - 

 by Cirque du Soleil
 The Mirage Hotel & Casino
ü Willie Nelson & Family

 The Cosmopolitan of Las Vegas
ü Zero Gravity - (Zero G)

 Mccarran International Airport
ü Zumanity

 New York-New York Hotel & Casino

Cassinos: muito mais do que um jogo de azar
Las Vegas vai mudar sua concepção sobre cassinos. Se no Brasil ainda 
se discute a legalização ou não desses estabelecimentos, Las Vegas 
nos ensina que dá pra atrair milhares de turistas exatamente por con-
ta deles, que na cidade são muito mais um complexo de entreteni-
mento do que um jogo de azar. A programação de Vegas é intensa e 
variada. Você pode num dia assistir ao show dos Black Street Boys ou 
Brittney Spears e no outro assistir a uma apresentação do ilusionista 
David Copperfield. Se preferir pode ter uma experiência gastronômica 
em um restaurante 3 estrelas Michellin ou viver momentos de aven-
tura numa montanha-russa que sai das fronteiras do hotel e percorre 
a Strip. Acha pouco? Que tal assistir uma apresentação do Cirque du 
Soleil ou ver Vegas de cima em uma roda gigante de tirar o fôlego! u

A roda gigante High Roller e os cassinos são apenas alguns dos atrativos encontrados em Vegas
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Lista dos melhores 
hotéis em Las Vegas

ü ARIA Resort & Casino
ü Bellagio
ü Caesars Palace
ü Delano Las Vegas
ü Encore at Wynn Las Vegas
ü Four Seasons Hotel Las Vegas
ü Luxor Hotel and Casino
ü Mandalay Bay Resort & Casino
ü MGM Grand Hotel & Casino
ü New York-New York Hotel & Casino
ü Nobu Hotel at Caesars Palace
ü Paris Las Vegas
ü Plaza Hotel & Casino
ü Stratosphere Casino & Hotel
ü The Cosmopolitan of Las Vegas
ü The Linq Hotel & Casino
ü The Mirage Hotel & Casino
ü The Palazzo Resort Hotel & Casino
ü The Signature at MGM Grand
ü The Venetian Resort Hotel Casino
ü Vdara Hotel & Spa
ü Waldorf Astoria Las Vegas
ü Wynn Las Vegas

um destino corporativo e de incentivos
Além de ser um dos principais destinos de lazer do mundo, Vegas ga-
nhou, nos últimos anos, novos status e passou a ser também um dos 
melhores lugares para viagem de negócios ou de incentivo. Os centros de 
convenções da cidade estão entre os melhores do mundo e a cidade já é a 
número 1 em eventos internacionais. E tudo isso se deve ao fato da cida-
de ter uma agenda cultural e de entretenimento que funciona 24h por dia.
“O destino não tem limites. O que você imaginar, pode ser feito aqui. 
Temos muitas experiências diferentes, seja na Las Vegas Strip ou fora, 
como o passeio no Grand Canyon”, conta o gerente do Las Vegas Con-
vention and Visitors Authority, Jim McMichael. Para uma viagem de in-
centivo, as opções são inúmeras, desde dirigir um carro esportivo em 
uma auto-estrada, até passeios de helicóptero pelo Grand Canyon, pas-
sando por um tour gastronômico. Outro ponto que faz de Vegas um des-
tino excelente para o corporativo é a quantidade excessiva de bons hotéis 
na cidade. Com o altíssimo volume de quartos (cerca de 150 mil), a sele-
ção de hotéis na cidade é de alto nível, onde até mesmo os de quatro ou 
três estrelas podem ser equivalentes aos de cinco em muitas cidades. u

Vista aérea de tirar o fôlego do Grand Canyon, opção de passeio indicado para viagens de incentivo
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a viagem dos sonhos...

Existem lugares que surpreendem até mes-
mo quem já vai com muita expectativa. Fer-
nando de Noronha é um desses destinos. E 
surpreende por conta das incontáveis praias 
espetaculares. E você vai concordar que praia 
bonita não falta no Brasil, país com mais de 7 
mil km de litoral. Mas Noronha é “diferencia-
da”. E é isso que a torna tão especial. Loca-
lizada no meio do Atlântico, o arquipélago de 
Fernando de Noronha está a aproximadamen-
te 350 km da costa brasileira e conta com 21 
ilhas - a maior delas leva o nome do arquipé-

lago. Essa distância torna ainda mais exclu-
sivo este destino, considerado um dos mais 
caros do Brasil e, atualmente, queridinho dos 
artistas. Aliás, superlativos (e adjetivos) não 
faltam para este paraíso, que conta com as 
três praias mais bonitas do Brasil, segundo o 
TripAdvisor. E não são só das praias que você 
sentirá falta quando voltar deste arquipélago: 
o inesquecível pôr do sol, o balé dos golfinhos 
e o vai e vem das tartarugas e arraias esta-
rão por muito tempo na sua memória e vão 
te ajudar a querer voltar logo para Noronha!

Fernando de Noronha
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Fernando de Noronha não deve ser um destino total-
mente desconhecido para você. Ainda que não tenha 
ido, já deve ter lido ou visto algo a respeito e sabe, 
por exemplo, que a Praia do Sancho é incrivelmen-
te perfeita e que merece sua visita. Essa praia, junto 
com a Baía dos Porcos, formam a dupla perfeita, mas 
Noronha vai muito além disso.
Uma viagem completa para este arquipélago requer, 
ao menos, quatro dias na ilha. Entretanto vale res-
saltar que Noronha não é um destino barato - os ho-
téis, mesmo os mais simples, têm preços salgados, os 
restaurantes e passeios também, mas vale a pena. E 
somado a isso ainda tem a taxa de preservação (veja 
box na próxima página). Tudo isso se torna secundá-
rio diante da beleza deste lugar.
Noronha merece ser contemplada devagar, como se 
degusta um vinho. Sem pressa, sentindo todos os 
aromas. E para isso não deixe de observar este ar-
quipélago de dentro d’água. Um passeio de barco é 
imprescindível para se ter real noção de quão aben-
çoado é este lugar. Por dia vários tours saem do píer 
principal, mas é recomendável agendar com antece-

dência o passeio. Se você for mergulhar de cilindro o 
tour precisa ser agendado com 24h de antecedência.
Comece sua jornada pelo arquipélago fazendo um pas-
seio de barco. É a melhor maneira de se conhecer a 
ilha e, depois, fazer a difícil escolha do seu lugar prefe-
rido. Coloque na sua lista de “o que fazer” um passeio 
de prancha submarina e um mergulho livre (com más-
cara e snorkel) na Baía do Sueste para ver tartarugas 
e pequenos tubarões. Se você preferir o mergulho de 
cilindro, há vários pontos indicados para este tipo de 
atividade, mas a decisão final de onde mergulhar aca-
ba sendo da operadora, que decide no dia, de acordo 
com os ventos e maré, onde ir. Independente da esco-
lha, vá e aproveite, a sensação é incrível.
No roteiro das praias, além das já conhecidas Sancho 
e Baía dos Porcos, não deixe de visitar a Praia do Leão 
e a central Conceição, além da Sueste. As empresas 
de turismo oferecem este passeio pelas praias, mas 
há quem prefira alugar um buggy e ter autonomia de 
escolher quais visitar. Outras opções para explorar as 
praias mais distantes são alugando uma bicicleta (é 
preciso disposição) ou agendando táxis. u

Fernando de Noronha

Localizado na praia Cacimba do Padre e cercado por águas cristalinas, o Morro Dois Irmãos é um dos cartões postais de Fernando de Noronha 
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trilhas e mais trilhas
Em um roteiro por Fernando de Noronha reserve um 
dia para explorar as praias, outro para passear de 
barco e mais um ou dois dias de caminhada. E se 
prepare, porque há muitas trilhas. E se você gosta de 
caminhar, aqui vai nossa primeira dica. Assim que 
desembarcar no arquipélago corra para a sede do 
ICMBio, que fica ao lado do Projeto Tamar, e agende 
as suas trilhas - o acesso é controlado e dependendo 
da época do ano pode não haver vagas.
São várias trilhas, com diferentes níveis e algumas 
com necessidade (ou não) de guias autorizados. Por-
tanto, pesquise qual trilha vai querer fazer. A mais 
buscada é a trilha do Atalaia, que pode ser feita com 
guia (a trilha mais longa) ou sem (a trilha mais cur-
ta). E isso pode variar de acordo com a maré. A 
trilha completa passa por três piscinas naturais e é 
recomendável levar consigo água e algo para comer, 
além de máscara e snorkel.
Uma alternativa para quem não quer encarar a Tri-
lha do Atalaia é desbravar a Trilha dos Abreus. Essa 
trilha é mais contemplativa e termina em um con-
junto de piscinas naturais. Essa também precisa ser 
agendada, mas não é necessário guia e costuma ser 
menos disputada. Outras trilhas mais comerciais 
também podem ser feitas, como a Trilha Costa dos 
Mirantes, passando pelo mirante dos golfinhos e 
pelo mirante Dois Irmãos até a descida ao Sancho. uAs trilhas são a melhor opção para circular pela ilha e admirar as praias paradisíacas
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TAXA AMBIENTAL
Paga-se uma taxa única no ICMBio de R$ 97,00 
pelo acesso, durante 10 dias, às praias do Parque 
Nacional Marinho (Sancho, Baía dos Porcos, Sues-
te, Leão, Atalaia e trilhas agendadas). É preciso 
também pagar uma taxa de preservação ambien-
tal por dia de permanência: 1 dia custa R$ 70,66. 
Essas taxas podem ser pagar no site do ICMBio e 
de Fernando de Noronha.

SERVIçO

Por ser um arquipélago e estar longe do continente, os preços 
em Noronha são elevados. Tanto nos serviços quanto nos hotéis, 
prepare-se para pagar acima do que você está acostumado. 

ONDE FICAR
É possível encontrar de tudo na vasta rede hoteleira 
de Noronha, desde hotéis simples a confortáveis e luxuosas 
pousadas. Em comum os preços inflacionados. A maioria conta 
com TV, frigobar e ar-condicionado e servem café da manhã. 
Ficar próximo à Vila dos Remédios é uma boa alternativa.

Entre as hospedagens mais famosas estão Pousada Zé Maria, 
que após ter passado por reformas ganhou uma nova cara; 
Pousada Maravilha, com decoração luxuosa de madeira, 
sacada com rede e banheira hidromassagem; e Pousada Maria 
Bonita, dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

COMO CHEGAR
Chega-se de avião. A Azul e Gol contam com voos 
diários para a Ilha saindo de Recife (1h20) e Natal (1h10). 
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Para conseguir listar tudo que Noronha tem de bom precisaríamos de 100 melhores passeios, mas preferimos listar o Top 8 da Ilha

os 8 meLhores passeios de Fernando de noronha

Aquasub (pranchinha)
Esse passeio virou moda em Noronha e é muito gostoso 
de fazer. Uma lancha de puxa enquanto você , usando 
uma máscara e snorkel, observa toda beleza do fundo 
do mar. Se você tem problemas em mergulhar de garrafa 
esta é uma boa alternativa para enxergar os tesouros que 
estão no fundo do mar em Noronha.

Restaurante do Zé Maria
Esse talvez seja o mais famoso dos restaurantes em No-
ronha e pertence ao folclórico Zé Maria, que tem a pousa-
da de mesmo nome. E é ele quem comanda diariamente 
o jantar, que na verdade é um festival de comida. Servem 
de tudo e você pode comer a vontade, basta pagar para 
isso - e não é barato. A comida é boa e o lugar é bem 
aconchegante, portanto vale a experiência.

Praia do Sueste
A Praia do Sueste fica um pouco afastada e é muito pro-
curada por mergulhadores que vão para lá fazer snorkel. 
Se você gosta de ver tartarugas e arraias, precisa ir até lá. 
Também é possível ver alguns pequenos tubarões, mas 
para isso precisa ter um pouco de sorte.

Mergulho de cilindro
Para os amantes da vida marinha esse passeio é espeta-
cular. A vida marinha em Noronha é algo inimaginável e 
admirar toda sua beleza subaquática é um passeio e tanto. 
Há vários spots de mergulho no arquipélago e eles variam 
de acordo com a maré. Se você já é um mergulhador expe-
riente, o tour se torna ainda melhor. Se você está iniciando 
na atividade fará o mergulho acompanhado de um instrutor.

É simplesmente espetacular. Mas chegar até ali dá um 
pequeno trabalho que, claro, é super recompensado com 
a clareza da água e a beleza da praia. Encare os 208 de-
graus até chegar na areia. O início é um pouco mais ten-
so, mas depois a escadaria ganha espaço e fica tranquilo 
descer e subir. Depois de descer não hesite em andar até 
o final da praia, lá forma uma piscina natural deliciosa.

Termine seu dia no Forte de São Pedro do Boldró com um 
maravilhoso pôr do sol. Todo dia, no final da tarde, uma 
música ao vivo embala o balé do sol que se despede ao 
encontrar com o mar. É sem dúvida um momento para 
contemplar, agradecer e repetir sempre que puder.

Por do sol do Boldró

Baía dos Porcos é pequena, tem 100 metros de extensão. 
E para chegar até lá precisa fazer uma trilha. Mas tudo vale 
a pena quando chega-se ao paraíso. Uma pequena baía de 
águas calmas e transparente, com vários opções de mergu-
lho. É bom ir na parte da manhã por conta da inclinação do sol.

Baía dos Porcos

Praia do Sancho

Passeio de barco
Esse passeio é obrigatório. É tão clichê quanto ir a Roma 
e não ver o Papa, por exemplo. Existem vários passeios 
saindo diariamente da ilha, basta escolher sua operadora 
e partir. Há passeios em barcos maiores, menores, pri-
vativos e até mesmo em canoas. Independente da sua 
escolha, você não pode deixar de fazer esse tour.
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Em uma viagem de férias você espera de 
tudo, menos que um problema de saúde 
possa acontecer, mas às vezes acontece, e 
você precisa estar preparado para isso. A 
melhor maneira de enfrentar um problema 
desse tipo é viajar com um seguro viagem. 
Mas você sabe o que é isso? Segundo o mé-
dico José Maria Sallovitz, especializado 
em medicina do viajante, muitos ainda 
não tem consciência que seguro viagem 
não é plano de saúde. “É preciso des-
construir essa ideia”, garante o doutor.
Criado para ajudar o viajante numa de-
terminada área não coberta pelo plano 
de saúde, o seguro viagem é feito 
para atender urgências e emer-
gências no período da viagem. 
No entanto, o médico ressalta 
que muitos brasileiros acham 
que “porque pagaram pelo 
seguro” podem exigir qual-
quer coisa. “Na prática não 
funciona assim. O seguro 
viagem não te dá direito a 
regalias e os sistemas de 
saúde dos países são di-
ferentes do sistema bra-
sileiro”, lembra.
Entre as diferenças pon-
tuadas por Sallovitz está 
o uso de médicos espe-
cializados. No Brasil, as 
pessoas com plano de saú-
de já vão direto ao médico 
especialista, enquanto que 
no exterior a figura do clini-
co geral é primordial. E, se 
necessário for, o paciente é 
encaminhado ao profissional 
especializado. “Resumindo, o 
primeiro passo da assistência 
médica no exterior é o clíni-
co geral, não adianta insistir”. 

seguro viagem
não é plano de saúde

“Muitos ainda não 
tem consciência que 

SEGURO VIAGEM não é 
PLANO DE SAúDE, é preciso 

desconstruir essa ideia”.

seguro viagem

www.affinityassistencia.com.br
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Um levantamento realizado ano passa-
do apontou que 4 milhões de crianças 
moram em favelas no Brasil. O estu-
do revela ainda que 17,5% das ado-
lescentes foram mães antes dos 19 
anos. Todos esses dados compõem a 
edição do “Cenário da Infância e da 
Adolescência no Brasil”, estudo feito 
pela Associação Brasileira dos Fabri-
cantes de Brinquedos (Abrinq). Cria-
da por um grupo de empresários do 
setor de brinquedos no final dos anos 
80, a Abrinq se tornou uma das ins-
tituições mais respeitadas do terceiro 
setor. Sua luta é para promover a de-

fesa dos direitos e o exercício da cida-
dania de crianças e adolescentes. E nessas quase 
três décadas de trabalho, a ONG já contabiliza 
um total de 8 milhões de crianças que tiveram 
algum tipo de assistência. Hoje presente em todo 
Brasill, a Fundação Abrinq trabalha várias áreas, 
entre elas a educação, um direito de toda criança. 
A Fundação Abrinq abre vagas para que crian-
ças pequenas possam ir para creches e recebam 
cuidados necessários para o desenvolvimento. A 
ONG também atua para estimular que empresas 
e governos invistam nesses espaços equipando 
com livros, móveis e brinquedos adequados. u

especial

Luta em prol 
das crianças e 
adolescentes
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os pilares da abrinq
Não é só educação que as crianças 
precisam ter direito. Saúde é um 
item essencial e a Fundação Abrinq 
mobiliza médicos, dentistas e nu-
tricionistas, além de oftalmologista 
e psicólogos que atendem voluntaria-
mente crianças e adolescentes em todo 
Brasil. Também desenvolve projetos que ajudam 
a melhorar os hábitos alimentares das crianças, 
além de ações para reduzir a mortalidade infan-
til. O terceiro pilar é a proteção, quando seus 
direitos já foram violados. Na prática é lutar 
contra o trabalho infantil e violência doméstica 
e sexual. Profissionais são capacitados para que 
possam atuar junto de crianças que sofrem al-
gum tipo de violência. u

Como atua?
A fórmula é simples. A Fundação Abrinq é uma 
ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de 
ajuda. De um lado estão os doadores: empresas, 
pessoas físicas, famílias e instituições. Do outro 
lado estão organizações sociais, conselhos de 
empresas, prefeituras e governos que trabalham 
defendendo o direito das crianças. u

POR QUE DOAR?

� 122 crianças com menos de 5 anos 
 morrem por dia no Brasil*
� Atualmente 3,3 milhões de pessoas 
 de 5 a 17 anos trabalham no Brasil** 
� 72,9% das crianças de 0 a 3 anos não 
 conseguem vaga em creche no Brasil***

COMO DOAR

É possível doar de diversas formas. Para quem 
deseja fazer doação única, pode efetuar o paga-
mento com cartão de crédito, débito em conta 
ou boleto. Também é possível fazer doações re-
correntes, como pessoa física ou jurídica. Mais 
informações em: relacionamento@fadc.org.br 
ou (11) 3848-4872.

DIREITO à PROTEçãO

DIREITO à EDUCAçãO

DIREITO à SAúDE

*(MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 2014)
**(IBGE/Pnad 2014)
***(Ministério da Educação – Inep 2015/Estimativas Populacionais – Datasus 2012) 
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