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ALAGOAS
E-mail: goretti@affinityseguro.com.br

Telefone: (82) 99921-3824

AMAPá / AMAZONAS / PARá
E-mail: edson@affinityseguro.com.br

Telefone: (92) 98123-9895

BAHIA / SERGIPE
E-mail: emissaossa@affinityseguro.com.br

Telefones: (71) 3014-6761 / 3017-7015

CEARá / MARANHãO / PIAUí
E-mail: emissaoce@affinityseguro.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: gustavo.falchetto@affinityseguro.com.br

Telefone: (27) 99979-8643

GOIáS / TOCANTINS 
E-mail: emissaogo@affinityseguro.com.br

Telefones: (62) 99611-0942 / 98146-1158

MINAS GERAIS
E-mail: emissaomg@affinityseguro.com.br

Telefones: (31) 3047-3272 / 3047-3270

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

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

RIO DE JANEIRO
E-mail: emissao@affinityseguro.com.br 
Telefone: (21) 2531-1115

RIO GRANDE DO SUL
E-mail: emissaopoa@affinityseguro.com.br
Telefone: (51) 3085-2377
E-mail: atendimentopoa@affinityseguro.com.br
Telefone: (51) 3332-2117

SANTA CATARINA
E-mail: emissaosc@affinityseguro.com.br 
Telefones: (48) 3206-3706 / 3206-3579
 
SãO PAULO
E-mail: emissaosp@affinityseguro.com.br
Telefone: (11) 3122-9800

SãO PAULO (BAURU)
E-mail: gelder@affinityseguro.com.br 
Telefone: (14) 99121-3153 / 99793-3153

SãO PAULO (CAMPINAS)
E-mail: gustavo@affinityseguro.com.br
Telefone: (19) 3368-7615

SãO PAULO (RIBEIRãO PRETO)
E-mail: emissaorao@affinityseguro.com.br 
Telefone: (16) 3610-1032 / 3610-0165

pergunte Ao AdvogAdo

Viagens são uma ótima ocasião para relaxar e co-
nhecer novos lugares. E quando o destino é Orlando, 
nos Estados Unidos, nada melhor do que aproveitar 
com a família e amigos o mundo mágico da Disney 
e o paraíso dos outlets. Desfrute da Disney ao máxi-
mo, mas tome cuidado para não exagerar nas com-
pras, pois se o Mickey te encanta, a nossa Receita 
Federal estará de olho na bagagem! 

Para isso é importante que os viajantes estejam cien-
tes de que existem regras sobre bagagens, incluindo 
restrições e proibições de mercadorias e valores, para 
retornar ao Brasil.

Para evitar transtornos em viagens internacionais é 
importante saber que você pode trazer ao país, sem 
a necessidade de declarar para a alfândega brasilei-
ra, (i) livros, (ii) bens de uso pessoal, (iii) máquina 
fotográfica, relógio e telefone celular (apenas uma 
unidade de cada item e desde que estejam usados), 
(iv) compras feitas no exterior desde que o valor es-
teja abaixo de U$ 500,00 (se a viagem for aérea ou 
marítima) ou de U$ 300,00 (se for via terrestre). 

Também podem ingressar no país produtos por nú-
mero de unidades, como por exemplo, (i) bebidas 
alcoólicas com no máximo 12 litros no total, (ii) ci-
garros estrangeiros no limite de 10 maços no total, 
contendo cada um 20 unidades, além de (iii) bens 
de pequeno valor (variam de U$ 5,00 a U$ 10,00) até 
o limite de 20 unidades e desde que no máximo 10 
itens sejam idênticos. Se as mercadorias (iv) supera-
rem U$ 10,00 cada, só podem no máximo 03 itens 
idênticos e no limite máximo de 20 unidades.

Por outro lado, devem ser declarados ao fisco bra-
sileiro todas as compras que ultrapassem os limites 
de isenção de valor e de quantidade mencionados 
acima, além de valores em espécie, seja em real ou 
moeda estrangeira, acima de R$ 10 mil, e bens com 
destino comercial ou industrial, entre outras situa-
ções (ex: armas e munições).

A declaração é eletrônica e chama-se “e-DBV”. Nela 
você informa os bens e paga o imposto, caso seja 
gerado, e volta tranquilo ao Brasil com sua bagagem. 
Mas caso você não declare estará sujeito a pagar o 
imposto (que varia de acordo com o tipo de bem) e 
multa punitiva de 50% do valor excedente aos limi-
tes de isenção, além da dor de cabeça de ter que fi-
car se explicando para a alfândega. O Mickey, nesta 
hora, terá ficado muito distante...

Franquia de 
compras no exterior

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

Ciente e consiciente do nosso papel em prol da sustentabilidade, a Affinity 
Seguro Viagem decidiu iniciar uma série de ações que contribuem para 
diminuir o impacto negativo ao meio ambiente. A primeira medida é o fim 
da utilização de copos descartáveis em seus escritórios de todo o Brasil. Em 
maio, os colaboradores da nossa equipe, em todos os nossos escritórios, 
receberam uma caneca de porcelana para que possam usá-la no seu dia 
a dia, tanto para o cafezinho quanto para a água. O fim dos descartáveis 
em nossas instalações é apenas o pontapé inicial dessa luta em prol de um 
mundo mais sustentável. As sacolas de plástico que são distribuídas com 
material da empresa em breve serão substituídas por sacolas de material 
biodegradável. Até 2020 outras ações serão colocadas em prática. Temos 
que ser a via de transformação para o mundo que queremos. Ou seja, a 
primeira mudança deve começar por nós. Essa mudança de postura vem 
sendo pensada pela Affinnity desde o último ano e implementada gradual-
mente em nossos escritórios. O ano de 2019 também vem trazendo mais 
mudanças internas. Novos colaboradores chegaram e mais ações estão 
sendo realizadas, como as participações em grandes eventos ligados ao 
trade de turismo. Estivemos presentes na WTM-LA, maior feira de turismo 
B2B de São Paulo, e também participamos, com um estande, da Aviesp, 
feira de turismo do interior pauslista. Todas essas informações citadas você 
encontra em nossa revista, que chega a sua quinta edição ainda maior e 
melhor. Trazemos uma matéria especial sobre Jericoacoara, o paraíso no 
Ceará; tudo que você precisa saber para curtir a temporada de inverno na 
neve; e todas as novidades de Orlando, a cidade mais divertida do mundo. 
Ainda temos uma matéria especial com uma médica dermatologista que 
explica todos os cuidados com a pele e muito mais. Nas próximas páginas 
pode estar seu próximo destino de férias, portanto, boa leitura e boa viagem!
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MúSICA DE qUALIDADE
A Affinity já está no Spotify, a principal plataforma de 
streaming musical. E como música boa é regra na 
empresa, a Affinity já conta com 17 playlists. São op-
ções para ninguém colocar defeito. Você pode esco-
lher entre black music, jazz, sertanejo clássico, forró, 
músicas de Carnaval, reggae e até músicas zen para 
você encarar a segunda-feira com mais humor!

Classic Rock Flash Back Forró Latinas

Mix Carnaval Mix Nacional Reggae Relax

Rock Nacional Sertanejo Surf Music Zen

novidades

Viaje com segurança, qualidade, confiança e competência

Curiosidades e novidades na Affinity
Música de qualidade, sustentabilidade, participação em eventos e novos colaboradores na área. 

As novidades não param na Affinity. Inovação faz parte do DNA da empresa, que promete fazer de 2019 um de seus 
melhores anos. Reunimos aqui algumas das principais novidades para você ficar por dentro de tudo que acontece!

PARTICIPAçãO EM EVENTOS
O primeiro semestre do ano está sendo de muito 
trabalho na Affinity. Presente em todas as regiões 
do Brasil, a empresa está se consolidando como 
a grande parceira também dos agentes de via-
gens e prova disso foi o papel de destaque em 
duas das maiores feiras de turismo do Brasil: a 
WTM-LA, em São Paulo, e Aviesp, a principal feira 
do interior paulista.

SUSTENTABILIDADE
Ciente do seu papel em prol 
da sustentabilidade, a Affi-
nity decidiu iniciar uma sé-
rie de ações que contribuem 
para diminuir o impacto negativo ao meio ambiente. 
A primeira medida é o fim da utilização de copos 
descartáveis em seus escritórios no Brasil. Canecas 
personalizadas foram distribuídas aos funcionários.

HASHTAG
E a Affinity também quer ver suas fotos no insta-
gram e no Facebook. Tirou uma foto bonita da sua 
viagem? Curtiu aquele pôr do sol incrível ou des-
cobriu um novo atrativo turístico? Se você quiser 
aparecer e ter sua foto repostada nas redes so-
ciais da empresa é só postar usando a hashtag:

#viajanteaffinity

GENTE NOVA NA áREA
A Affinity não para de crescer! Novos funcionários chega-
ram para se juntar ao time e ocupar importantes cargos. 
Paulo Kurpan, com larga experiência na área, assumiu o 
posto de coordenador de Novos Negócios. Ricardo Astori-
no, com passagens por Carlson Wagonlit Travel, Maringá 
e Alatur, chegou para reforçar o time de São Paulo. Já 
Washington Marcilio é o novo gerente do interior de SP.

Paulo Kurpan Ricardo Astorino Washington Marcilio
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Água e alimentação saudável
“Beba no mínimo 2 litros de água por dia. 
Lembre-se: também perdemos água no in-
verno, nossa pele fica naturalmente mais res-
secada e tendemos a ingerir uma quantidade 
abaixo do normal diariamente.”

Banhos quentes e demorados
“Com o clima frio, a tendência é tomar ba-
nhos mais quentes e demorados. O problema 
é que isso resseca a pele e os cabelos, que fi-
cam frágeis. Por isso, leve um hidratante cor-
poral e um bom condicionador, além de dar 
preferência para a água morna no chuveiro.”

Filtro solar mesmo na neve
“Mesmo que tenha optado por viajar para local 
frio, valorize o filtro solar. O produto deve ser apli-
cado 15 minutos antes de sair do hotel e reapli-
cado a cada três horas. Atente-se para aplicação 
especialmente em áreas que ficam expostas, 
fora da cobertura de roupas e acessórios. Na 
altitude de uma estação de esqui há 20% mais 

radiação UV que na praia, e a neve reflete 85% 
dos raios. Ou seja, protetor solar é obrigatório!”

Escolha o filtro solar certo
“Analise as especificações do rótulo do filtro 
solar. Procure produtos que protejam sua pele 
dos dois tipos de raio, o UVA e o UVB, pois o 
raio UVA é capaz de provocar o envelhecimento 
precoce e o UVB pode provocar câncer de pele. 
Para saber qual é o fator de proteção solar (FPS) 
indicado para sua pele, consulte um dermato-
logista e faça a escolha de um protetor que te-
nha FPS 30 ou superior. Além disso, atente-se 
para o veículo do filtro: em viagens para locais 
frios, a versão em creme do protetor solar é 
mais adequada para impedir a desidratação.”

Rachadura labial
“Se os lábios estiverem rachados, as reco-
mendações são outras. Nesse caso, o correto 
é usar apenas um hidratante labial que seja 
reestruturador.  Se surgir alguma infecção 
decorrente da rachadura, a pessoa deve con-

sultar um dermatologista para prescrição de 
pomada adequada.”

Cuidado com os olhos
“O vento e o frio ressecam muito os olhos, 
principalmente se você usa lentes de contato. 
Tenha sempre um colírio em mãos e aplique 
sempre que sentir necessidade.”

Óculos de sol
“O sol de inverno pode ser um vilão para nos-
sos olhos, principalmente em lugares com 
neve, onde os raios solares são refletidos.”
 
Hidrate a pele
“Abuse da hidratação e dê preferência para 
produtos com atividades calmantes e anti-in-
flamatórias. Uma dica para potencializar a hi-
dratação é aplicar o creme logo após o banho. 
Uma das funções do hidratante é reter água na 
pele e ao aplicá-lo com o corpo úmido, a água 
permanece entre a camada de hidratante e a 
pele, amplificando a sua potência.”

O inverno está chegando! Calma, não estamos falando de Game of Thrones e sim da estação mais 
fria do ano. Se você vai viajar para o Sul do Brasil ou em área de montanha, o frio é ainda mais 
intenso. Sem falar, é claro, em cidades onde há neve! E para ajudar você a cuidar melhor da sua 
pele e do seu cabelo nesse período, conversamos com a dermatologista Renata Bertino. Pegamos 
recomendações que podem ser muito úteis na sua próxima viagem, entre elas beber bastante 
água, ter uma alimentação saudável e usar protetor solar e labial. “Os lábios possuem uma pele 
mais fina e, no inverno, transpiramos menos. Ou seja, quando a região está ressecada, a pele 
perde elasticidade e, com a movimentação constante, pode apresentar fissuras, rachaduras e 
até mesmo soltar pedacinhos”, explica a médica que é professora de dermatologia e membro da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Confira algumas dicas passadas pela especialista:

dicas

www.affinityseguro.com.br
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um destino para se apaixonar
Jericoacoara ganhou fama em 1987. Até en-
tão procurada apenas por cearenses e por 
poucos turistas, Jeri (que na época nem 
tinha esse apelido) ficou famosa após 
se tornar matéria do Washington 
Post sobre praias exóticas e des-
conhecidas. E como quem conta 
um conto aumenta um ponto, a 
história ganhou proporções no 
Brasil e chegou às grandes mí-
dias como “jornal norte-america-
no elege praia do Ceará como uma 
das mais bonitas do mundo”. Não 
houve ranking algum, mas toda essa 
história deixou Jeri como um dos des-
tinos mais procurados no Brasil. A fama 
elevou o número de turistas e o desenvol-
vimento chegou a Jericoacoara, cidade que 
fica a 300 km de Fortaleza numa viagem que, 
feita de carro, demora em média 5h. A vila, 
que não tinha orelhão há poucos anos, já tem 
até aeroporto com wifi (e voos diretos de São 
Paulo). Acha que é só? Jeri já tem pousadas 
de luxo e hotéis boutiques. E o pagamento 
com cartões já é uma realidade há uns 10 
anos. Mas apesar do desenvolvimento, ainda 
guarda aquele ar que fez fama na década de 
80 e 90 e mantém intacta as belezas naturais 
que deram fama ao lugar.

Jericoacoara

Visitar a Pedra Furada na 
praia da Malhada, passear de 

buggy pelas dunas e relaxar nas 
redes à beira mar são algumas 
das opções para desfrutar Jeri
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SERVIçO

qUANDO IR
De julho a dezembro é época da seca 
e praticamente não chove. Portanto, melhor período. 

ONDE FICAR
O jeito mais fácil é ir de avião. Já há voos diretos 
e diários para o destino. Caso opte por ir de carro 
de Fortaleza, são aproximadamente 5h de viagem.

ONDE FICAR
Já há opções de hospedagem para todos 
os bolsos, desde campings até resorts e hotéis boutiques. 
A variedade é grande, mas na alta temporada (julho) 
os hotéis costumam ter 100% de ocupação.

o que esperar
A fama chegou, é verdade, mas a essência con-
tinua a mesma: praias paradisíacas, ruas peque-
nas e aconchegantes e uma brisa que insiste em 
soprar todos os dias. Muita coisa pode ter mu-
dado nessas três décadas de descoberta, mas o 
principal cartão postal segue sendo majestoso: as 
dunas do pôr do sol. Sentar na areia e admirar o 
astro rei se despedindo depois de brilhar por ho-
ras em Jeri é um exercício diário. E daqueles que 
nos deixam viciados e com gosto de quero mais!
Mas Jeri também é praia. Afinal, o Ceará respira 
mar e no paraíso não seria diferente. Nesse que-
sito as duas principais são: Praia de Jeri, que tem 
melhor infraestrutura e ideal para os amantes de 
kitesurf e windsurf (já viu que venta muito, né). 
Já do outro lado fica a Praia da Malhada, também 
de beleza singular e que dá acesso à Pedra Furada, 
outro cartão postal de Jeri. Quem busca relaxar 
nas areias brancas pode dar um pulinho por ali 
ou continuar andando com destino à Pedra Fura-
da, já que no caminho há inúmeras praias bonitas 
e desertas. Seguindo na rota das praias, a próxima 
é a da Vila, que tem faixa de areia que encur-
ta e alarga de acordo com o vai e vem da maré.
Mas nem só de praia “vive” Jericoacoara. As 
lagoas não podem ficar de fora do roteiro. As 
famosas fotos de turistas deitados nas redes são 
feitas aqui, portanto, prepare a máquina e ca-
priche na pose. O resto a natureza faz por você!

No paraíso, nem tudo são flores
Os mochileiros que ajudaram na fama do local ainda 
estão lá. Mas já não estão mais só. Hoje a cidade 
recebe desde aventureiros a esportistas e casais em 
lua de mel, até grupo de famílias e amigos. Jeri se 
abriu e está eclética. E depois de “sofrer” com turis-
mo de massa, a cidade passou a cobrar uma taxa 
para seus visitantes. Outras medidas como proibição 
de carros e motos na beira mar também foram ado-
tadas para que a cidade sentisse menos o fluxo de 
turistas. Pequenas medidas que fazem este grande 
destino manter a merecida fama!
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um mundo de novidades te espera aqui
Se é de um motivo que você precisa para visitar 
(ou voltar) para Orlando, nos Estados Unidos, o 
ano de 2019 está te dando vários. A cidade mais 
feliz do mundo não para de se reinventar. A cada 
ano, uma novidade surge. Uma não, várias. Algu-
mas, inclusive, já estão em pleno vapor, mas a 
grande maioria começa a funcionar no verão do 
hemisfério norte. Ou seja, se você está planejan-
do uma viagem para o segundo semestre, se pre-
pare para ver algumas das novas atrações. Guer-

ra nas Estrelas, Mickey and Minnie’s Runaway 
Railway, NBA Experience, Harry Potter e novos 
shows fazem parte do hall de novidades que vão 
ser inauguradas este ano! Para ajudar (como se 
precisasse) a convencer você a ir para Orlando, 
fizemos uma seleção com as principais novida-
des na Terra do Mickey. As novas atrações estão 
espalhadas pelos parques da Disney, Universal e 
do SeaWorld. Confira os principais lançamentos 
desta temporada:
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STAR WARS: Galaxy’s Edge
Começamos pela principal novidade da Disney esse 
ano! E o parque escolhido foi o Hollywood Studios. 
O Star Wars: Galaxy’s Edge chega para animar os 
milhares de fãs de Guerra nas Estrelas. Essa, aliás, 
é uma atração que vai agradar muito mais os adul-
tos que as crianças! Esta é a maior abertura desde 
Pandora, a área do Avatar, no Animal Kingdom. E 
acontecerá nos dois parques da Disney nos Esta-
dos Unidos - Califórnia e Orlando. Na Disneyland 
(Anaheim) a atração acaba de sair do forno - sua 
inauguração foi dia 31 de maio. Em Orlando, a atra-
ção abre em 29 de agosto. Na primeira fase, será 

possível assumir os controles da nave Millennium 
Falcon, experimentar alimentos e bebidas galácti-
cas e aproveitar as lojas. Para a segunda fase, que 
será inaugurada ainda este ano, haverá o Star Wars: 
Rise of the Resistance, que colocará os visitantes no 
meio de uma batalha épica entre a Resistência e a 
Primeira Ordem. A Disney não deu muitas informa-
ções, mas o que se sabe é que os visitantes poderão 
participar de uma oficina para construir e persona-
lizar os próprios sabres de luz. quem quiser visitar 
a nova atração na Califórnia tem que fazer uma 
reserva através do site oficial da Disney. Se chegar 
na hora e tentar entrar na atração não conseguirá!

Mickey and Minnie’s Runaway Railway
O Hollywood Studios foi novamente escolhido para ser palco de uma nova 
atração da Disney. E o melhor, a primeira dedicada exclusivamente ao Mickey 
e a Minnie. A ideia era inaugurá-la no segundo semestre desse ano, mas 
sua abertura foi confirmada para início de 2020. A nova atração vai levar os 
visitantes pra dentro dos desenhos do Mickey, e vai trazer uma trilha sonora 
original sendo composta especialmente pra ela. Depois de ver um trecho do 
desenho, os visitantes vão entrar num trem conduzido pelo Pateta. Nesse mo-
mento, o trem vai entrar dentro do desenho daquele jeito bem Pateta de ser.

disneY
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EPCOT FOREVER
Neste ano vamos dar adeus 
para o “Illuminations: Reflec-
tions of Earth”, o show noturno 
que acontece há anos no Epcot. 
Em seu lugar, a Disney promete 
um show tão (ou mais) épico 
quanto. Mas enquanto não di-
vulga mais detalhes, a Disney 
preparou o “Epcot Forever”, um 
show provisório que vai cele-
brar às músicas mais icônicas 
do parque. Um “revival” do que 
você viu ao longo do seu dia 
brincando no Epcot, mas com 
aquele “selo” Disney de quali-
dade que a gente só encontra 
nos parques! A última apresen-
tação do Illuminations é em 30 
de setembro de 2019, e o Ep-
cot Forever começa em 1º de 
outubro de 2019. 

NOVO SKYLINER
Se você vai se hospedar no 
Caribbean Beach, Art of Ani-
mation, Pop Century ou Dis-
ney’s Riviera Resort, todos 
da Disney, atenção! No final 
do ano haverá uma nova 
maneira de você chegar aos 
parques: um teleférico! Ele 
será inaugurado no outono 
norte-americano (entre se-
tembro e dezembro), no for-
mato de gôndola, e vai ligar 
esses hotéis ao Hollywood 
Studios e Epcot.

DISNEY’S RIVIERA RESORT
O Disney’s Riviera Resort será o 15º hotel do Disney Vacation 
Club. O hotel contará com 300 quartos e será da categoria luxo. 
O Riviera Resort ficará próximo ao Caribbean Beach Resort e será 
uma das paradas do Disney Skyliner. A Disney ainda prometeu um 
restaurante sofisticado na cobertura com vista privilegiada para 
o Epcot e para o Hollywood Studios! A Disney não informou uma 
data de abertura, mas adiantou que será no outono americano. 
Ou seja, entre setembro e novembro, após a alta temporada.

NBA ExPERIENCE 
E se você acha que as novidades estão restritas apenas aos par-
ques, você se enganou! As surpresas também estão no Disney 
Springs. A grande área terá o NBA Experience, um espaço inte-
rativo que vai ocupar a área do antigo Disneyquest e trará uma 
experiência tecnológica com jogos e competições interativas e 
imersivas. Tudo isso inspirado, é claro, na arenas e jogos da NBA, 
a liga norte-americana de basquete. Esta área está prevista para 
ser inaugurada em 12 de agosto, bem no verão norte-americano, 
dois meses antes do início da temporada de basquete.
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HARRY POTTER
A Universal está se tornando espe-
cialista em fazer grandes aberturas. 
E 2019 promete ser um daqueles 
anos inesquecíveis para o parque de 
Orlando. O grupo irá abrir a Hagrid’s 
Magical Creatures Motorbike Adventu-
re, uma montanha-russa que lembra-
rá a moto usada por Hagrid, fazendo 
um passeio radical na floresta. E pelo 
caminho, é claro, vão aparecer algumas 
criaturas mágicas que fizeram parte 
da saga Harry Potter. A nova atração 
substituirá a Dragon Challenge, monta-
nha-russa que existia desde a inaugu-
ração da área temática Wizarding World 
of Harry Potter — Hogsmeade. A nova 
atração será aberta no dia 13 de junho.

UniversaL
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BIGFIRE
Um restaurante novo e ou-
sado está chegando ao Uni-
versal CityWalk, a área de 
entretenimento da Universal 
Orlando. O Bigfire terá uma 
cozinha aberta e será espe-
cializado na alta gastronomia 
americana, incluindo pratos 
com carnes e peixes de água 
doce. Do lado de fora, você 
encontrará o ambiente rústico 
com mesas ao ar livre, foguei-
ra e jogos no pátio. Esse res-
taurante é a aposta do parque 
para você repor as energias 
depois de passar horas e ho-
ras brincando e se divertindo.

STRANGER THINGS
A série de sucesso da Netflix, Stran-
ger Things, que pertence à Universal, 
será tema do Halloween Horror Nights, 
principal evento de Dia das Bruxas nos 
parques temáticos. O sucesso da casa 
mal-assombrada inspirada na série foi 
tão grande no último ano, que a Uni-
versal resolveu não só repetir a dose, 
mas trazer novas surpresas! Neste 
ano, a atração trará novos labirintos e 
cenários que fazem parte da segunda e 
terceira temporadas (essa última será 
lançada em julho), onde os visitantes 
junto com Will, Mike e Eleven serão 
perseguidos por Demogorgon. Em 2019, o Hallo-
ween Horror Nights começa no dia 6 de setembro 
e seus atrativos devem permanecer até meados 

de novembro. Outras atrações especiais também 
acontecem durante o período e os ingressos para o 
evento já pode ser comprados no site da Universal.

Universal’s Endless Summer Resort
A Universal também terá um novo hotel nesta temporada, mas di-
ferente da Disney, esse será um hotel da categoria econômica. O 
Universal’s Endless Summer Resort está previsto para ser aberto no 
dia 1º de agosto. Neste mês será inaugurada a primeira parte do 
Endless Summer Resort, o Surfside Inn and Suites, com quartos sim-
ples e apartamentos onde dormem até 6 pessoas! O hotel terá todo 
um clima praiano, contando com os benefícios dos outros hotéis da 
Universal Orlando, como transporte gratuito para os parques da Uni-
versal e horas extras nos parques. A segunda parte do Endless Sum-
mer Resort, Dockside Inn and Suites, vai ser inaugurada em 2020.

Revista Affinity_05.indd   12 16/05/2019   09:05:13



2019  |  Edição 5  |  Revista Affinity  |  13

KAREKARE CURL
Quando o assunto é atração com água, 
é difícil algum parque bater o Aquati-
ca, do grupo SeaWorld. Para esse ano 
a novidade será o toboágua KareKare 
Curl. Uma mesma boia poderá levar dois 
passageiros a bordo de uma experiência 
regada a muita adrenalina. Não foram 
divulgados muitos detalhes sobre a atra-
ção, mas espera-se que seja inaugurada 
durante a primavera para pegar a alta 
temporada de verão.

SESAME STREET LAND
Essa é aquela atração que promete agra-
dar tanto os pais quanto as crianças! O 
SeaWorld vai recriar, em uma rua do par-
que, a vizinhança da Vila Sésamo. Previs-
ta para ser inaugurada nesta primavera, 
a nova área do SeaWorld contará com 
espaços interativos, atrações molhadas 
e secas e um desfile diário. As estrelas 
serão alguns personagens conhecidos, 
como Elmo, Big Bird e Cookie Monster.

LEGO MOVIE WORLD
Essa atração é ideal para as crianças! O univer-
so das pecinhas coloridas de montar ganhará 
expansões durante a primavera de 2019 e a 
inspiração da nova área serão os personagens 
da franquia de filmes Lego. Dentre as atrações, 
destacam-se o Lego Movie Masters of Flights, 
de simulação de movimentos; o Unikitty’s Disco 
Drop, um “radical” elevador de queda; e o Battle 
of Bricksburg, um passeio de barco.

ISLAND H2O LIVE!
Orlando ganhará nesta temporada um novo 
parque aquático. Localizado no Margaritavil-
le Resort, o Island H2O Live! promete ser um 
parque aquático emocionante, com 9 atrações 
de tirar o fôlego, além de um lazy river para 
boias que passam por cavernas, piscina de 
ondas, área infantil com ampla infraestrutu-
ra e um rafting que estará aberto para todos 
os visitantes. A nova atração abre as portas 
nesta primavera. Ou seja, até final de junho 
já deverá ter sido inaugurado. Os ingres-
sos já estão sendo vendidos online e terão 
preços variados, a partir de US$ 42 dólares.

TIGRIS ROLLER COASTER
É adrenalina que você quer? Então prepare-se 
porque a atração mais radical de 2019 já foi 
inaugurada. O Busch Gardens, em Tampa Bay, 
abriu recentemente a Tigris, nova montanha
-russa inspirada nos movimentos e na agilidade 
do tigre. Esta é a mais alta montanha-russa da 
Flórida, com até 45 metros de altura e atingindo 
velocidade de 96 Km/h. A Tigris tem movimentos 
para frente e para trás logo no seu início. A partir 
daí é só velocidade. E no caminho, que dura apro-
ximadamente 50 segundos, diversos loopings e 
giros no próprio eixo. Nessa aventura, os visi-
tantes percorrem 550 metros de trilhos de aço.
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VAI COMEçAR! A partir de junho as temperaturas começam a cair ver-
tiginosamente e é hora de tirar os casacos do armário, 

separar a segunda pele, pegar as luvas e se preparar para mais uma temporada de esqui na 
América do Sul! Como não temos neve no Brasil para a prática do esporte, nos resta viajar e 
Argentina e Chile seguem sendo os dois principais destinos por aqui. Bariloche, na Argentina, e 
Valle Nevado, no Chile, são os dois principais destinos, mas estão longe de serem os únicos. Os 
nossos vizinhos “cresceram”, aumentaram suas infraestruturas e se preparam para receber mi-
lhares de visitantes, entre eles muitos brasileiros que foram “picados” pelo bichinho da neve. Ao 
todo são 9 grandes estações de esqui, sendo 4 na Argentina e 5 no Chile. Se você está de olho 
em se aventurar na neve, é hora de escolher quando ir e onde esquiar. E independentemente de 
onde você vá, não se esqueça: a Affinity Seguro Viagem tem a assistência perfeita para tornar sua 
viagem ainda melhor! Não deixe de viajar segurado e garantir mais tranquilidade às suas férias!

ArgentinA e Chile
se preparam para Temporada de Neve
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Bariloche
Apelidada de “Brasiloche”, Bariloche é a mais brasi-
leira das estações de esqui. E não encare isso de for-
ma pejorativa. É a mais bem preparada e estruturada 
estação da Argentina, ideal tanto para quem tem ex-
periência quanto para iniciantes. Bariloche tem mais 
predicados: é o maior complexo de esqui da América 
do Sul com incríveis 120 km de pistas. O tamanho 
é muito maior do que algumas das principais esta-
ções europeias. E por ser tão grande e completa, tem 
se tornado reduto das famílias. Para as crianças há 
atividades como “esquibunda” ou “tubing” (descida 
com boia); para os mais radicais há diversos níveis de 
pistas, algumas bem radicais! A estação de Bariloche 
chama-se Cerro Catedral e fica há 20 min do centro 
da cidade. Vale a pena ficar no centro, principalmente 
se você for fazer alguma outra atividade além de es-
quiar, como visitar as fábricas de chocolate; visitar as 
cervejarias artesanais; fazer o circuito do Chico, com 
visita a parte alta do Cerro Otto e Cerro Campanário; 
além do tour cênico pelo lago Nahuel Huapi. (no iní-
cio de julho todas as pistas já devem estar abertas). u

Cerro Castor
Cerro Castor fica vizinha a Ushuaia, portanto estamos 
falando da estação de esqui mais austral do mundo. 
Isso garante neve em ótimas condições até mais tar-
de. Enquanto as outras estações costumam fechar em 
setembro, esta daqui mantém neve “esquiável” até 
começo de outubro. E por ser uma estação mais isola-
da, conta com uma infraestrutura completa: são mais 
de 30 pistas - para todos os níveis. Há diversos restau-
rantes e wifi cobrindo toda estação. Para a criançada 
ainda tem um snowpark completo. Nesta região não 
há grandes montanhas, então nada de sofrer com alti-
tudes. Pelo contrário, aproveite a neve fofa para brin-

car e muito nesta estação! (a abertura da temporada 
está prevista para 28 de junho). u

Chapelco
Se Bariloche e Las Leñas têm perfil mais família, Cha-
pelco é mais romântica. E o cenário, tendo o lago 
Lácar como imagem de fundo, contribui para o título. 
O clima “in love” é tanto que Chapelco ganhou por 
duas vezes o título de estação mais charmosa da Ar-
gentina. Além dos esquis e snowboards, é possível 
aproveitar a montanha fazendo snowmobile (moto 
de neve) ou trenós puxado por cães. Para os esquia-
dores, há cerca de dez paradores de montanhas para 
comer e se aquecer, ideal para dar uma parada entre 
uma esquiada e outra. Uma dica de Chapelco é ficar 
em San Martin de Los Andes, uma cidade bem pe-
quena e charmosa a 20 quilômetros da estação. Vale 
muito a pena ficar na cidade se você não quer esquiar 
todos os dias. Inclusive é possível pegar um transfer 
aqui para passeios ao lago Lácar. (a temporada come-
ça em 22 de junho). u

Las Leñas
Diferente de Bariloche, Las Leñas é bem menor e to-
das as suas atrações ficam concentradas na montanha 
ou aos pés dela. Portanto, não será necessário fazer 
grandes deslocamentos - alugar carro aqui se torna 
superficial. Esta estação também é bastante indicada 
para quem viaja em família. As crianças podem se 
divertir brincando de “tubing”, aluguel de trenó e até 
mesmo tirolesa. Já os mais aventureiros podem ca-
minhar pela montanha com as raquetes (canopy). A 
base da montanha está a quase 2.500 metros de alti-
tude e por conta disso costuma nevar cedo, já no iní-
cio de junho é possível ver toda montanha bem bran-
quinha. (a temporada começa em 22 de junho). u

Preferida pelos brasileiros, Bariloche tem o maior complexo de esqui da América do Sul com 120 km de pistas além de atrações para todas as idades

arGenTina
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Chillán
Se Valle Nevado é a estação mais alta da América do 
Sul, Chillán tem uma das menores altitudes - veja 
isso como algo positivo. E embora não esteja tão alta, 
sua posição mais ao sul do Chile, portanto próxima 
da Patagônia, faz com que a temporada de neve co-
mece mais cedo. Além de encarar a montanha com 
esquis e snowboard, você pode fazer o clássico pas-
seio com trenós puxados por cães ou caminhar com 
raquete nos pés pelos bosques. Esta é, sem dúvida, 
uma estação que contempla belas montanhas e uma 
linda paisagem cercada por árvores e lagos. Portan-
to é uma boa pedida caminhar pelas árvores e ver 
uma paisagem diferente da que estamos acostuma-
dos no Brasil. E fora do circuito esqui / snowboard, 
você pode passar o tempo no Parque de Águas Termal 
- ideal se seu hotel não tiver piscina. (a temporada 
deve começar dia 26 de junho). u

Corralco
Corralco é a mais nova estação de esqui do Chile, abriu 
suas portas em 2013 e por isso ainda recebe um número 
muito pequeno de brasileiros - não espere ouvir portu-
guês por lá! Localizado dentro de uma reserva ambien-
tal, tem 29 km de pistas - não é muito grande compa-
rado com outras estações e também não há grandes 
montanhas. Esta é uma boa opção para quem busca um 
destino novo e, principalmente, praticidade: os princi-
pais hotéis são ski in / ski out - você já sai do hotel es-
quiando. (a temporada começa no dia 22 de junho). u

portillo
Portillo é ideal para quem sabe e gosta de esquiar. E 
também para quem tem equipamento próprio. Loca-
lizada entre Mendoza (Argentina) e Santiago (Chi-
le), Portillo é um complexo de neve composto por 
um grande hotel (ski in/ski out), localizado no alto 
da montanha. Por conta da qualidade das pistas, é 
comum ver atletas olímpicos do hemisfério norte 
treinando no meio do ano - quando as temperaturas 
estão elevadas no lado de lá do hemisfério. Como 
todas as atividades estão concentradas em torno do 
hotel, não há muito o que fazer se não esquiar e con-
templar a vista. Uma opção é experimentar o chur-
rasco chileno no restaurante do Tio Boby’s, locali-
zado na parte alta da montanha. O local está aberto 
a não esquiadores e é uma ótima pedida apreciar a 
vista. (a temporada começa no dia 22 de junho). u

Montanhas nevadas de tirar o fôlego, um vulcão ativo, 
circuitos de esqui e snowboard e ainda um parque de águas termais, 
são atrações encontradas na temporada de inverno no Chile

cHiLe
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valle nevado
Valle Nevado é uma versão chilena de Bariloche 
quando o assunto é estrutura para esqui e sno-
wboard. Agora se o assunto é diversão (bares, festas 
animadas, shows), Valle Nevado está mais para Las 
Vegas. É, definitivamente, uma boa estação para via-
jar com grupo de amigos. E tem “rivalizado” anual-
mente com Bariloche na preferência dos brasileiros. 
As pistas são bem sinalizadas e contam com excelen-
te infraestrutura. Para os mais experientes, as pistas 
preta e vermelha são bem desafiadoras, mas nada 
que se compare ao “heliski”, onde você é levado de 
helicóptero a uma área de neve intocada e de lá des-
ce “ribanceira” a abaixo. Uma outra característica de 
Valle Nevado é que é a estação de esqui mais alta, 
com três mil metros de altitude. Portanto, recomen-
da-se começar a esquiar depois de descansar de 12h 
a 24h - tempo para se aclimatar à altitude. Uma dica é 
tentar reservar os dias de esqui para durante semana, 

já que nos finais de semana, devido à proximidade 
com Santiago, a estação costuma ficar muito cheia. 
(a temporada começa dia 21 de junho). u

pucón
Tudo em Pucón gira em torno do vulcão Villarica, que 
fica a 20 min de carro do centro da cidade. É lá onde 
está a estação de esqui e por lá que você irá se divertir 
caso escolha esta estação! Pucón não tem a estrutu-
ra de Valle Nevado, Portillo e Chillan, mas não enca-
re isso como sendo ruim! Se você gosta de esquiar e 
fazer snowboard, prepare-se para encontrar descidas 
incríveis sem muitos praticantes do seu lado! Da en-
costa do vulcão é possível ter uma vista privilegiada 
dos parques da região de Araucanía. Mas, claro, quem 
domina a paisagem é o vulcão. E não se espante se ver 
fumaça saindo do topo, ele é um dos mais ativos da 
América do Sul! (a temporada começa em junho, sem 
data prevista - depende das condições climáticas). u
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Ajudar pessoas em situação de 
abandono na rua! Seja com uma 
palavra doce, alimentos ou mesmo 
roupas para os dias frios. Esse é o 
trabalho da Fraternidade Aliança 
Toca de Assis, que em 2019 comple-
ta 25 anos ajudando pessoas pelo 
Brasil e em cidades da América La-
tina. Formada pelas congregações 
religiosas Filhos da Pobreza e Filhas 
da Pobreza, com apoio dos voluntá-
rios, a instituição já ajudou milhares 
de pessoas ao longo desses anos.
Presente em sete estados do Brasil 
(Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte 
e São Paulo), além de Quito, no 
Equador, a entidade conta com 
apoio dos voluntários para seguir 
fazendo seu trabalho de acolhi-
mento e ajudando quem precisa. 
No Rio, onde mantém uma sede no 
bairro do Cosme Velho, a Toca de 
Assis tem uma agenda bem inten-
sa: às quartas-feiras servem almoço 
e oferecem banho na casa de apos-
tulado, em Benfica; aos domingos 
levam à Candelária, no Centro, um 
pouco de oração, música, conversa 
e reza. E de 15 em 15 dias fazem 
saídas noturnas para servir alimen-
tos aos que precisam de comida.
“O mais importante, no entan-
to, é poder conversar com essas 
pessoas. Levar uma palavra de 

carinho e também ouvi-los. Essa 
conversa é fundamental. As vezes 
encontramos pessoas em situa-
ção de rua com algum problema 
pessoal e, apenas com a nossa 
palavra, ou mesmo servindo para 
ouvi-lo, a gente consegue encon-
trar uma solução e tornar a vida 
deles menos dolorosa”, salienta o 
Irmão Justino, um dos membros 
mais antigos e ativos da Toca de 
Assis do Rio de Janeiro.
Além destas ações, a entidade ain-
da faz um trabalho de acolhimento 
na casa de Cosme Velho. “Abrimos 
nossa casa para que pessoas em 
situação de rua possam fazer de 
passagem. Não abrimos para mo-
radia, mas fazemos uma triagem e 
aqueles que são selecionados po-
dem pernoitar por um breve perío-
do de tempo”, complementa.
Embora seja uma instituição perto 
de completar 30 anos, ela ainda de-
pende do apoio dos voluntários para 
seguir fazendo seu trabalho. Há 
duas formas de ajudar: participando 
das ações de voluntariado, doando 
seu tempo; ou doando alimentos, 
bebidas, roupas, cobertores e brin-
quedos. Quem também quiser pode 
fazer qualquer tipo de doação finan-
ceira para poder ajudar nas despe-
sas da casa e na compra de material 
de limpeza, higiene e alimentos.

FrAnCisCo de Assis

especial

ajudando aqueles que mais precisam

COMO DOAR: Banco Bradesco  l  Agência: 0468-5  l  C/C: 197.498-0  l  ACESSE: tocadeassis.org.br

Revista Affinity_05.indd   18 16/05/2019   09:05:27



2019  |  Edição 5  |  Revista Affinity  |  19

Revista Affinity_05.indd   19 16/05/2019   09:05:31



20  |  Revista Affinity  |  Edição 5  |  2019

Revista Affinity_05.indd   20 16/05/2019   09:05:34


