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SÃO PAULO (RIBEIRÃO PRETO)
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TOCANTINS
emissaoto@affinityseguro.com.br
(62) 98146-1158

pergunte ao advogado

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 

Cuidado para não ser considerado um imigrante ile-
gal. As leis de cada país determinam em que condi-
ções um estrangeiro pode permanecer em seu terri-
tório, seja para estudar, trabalhar ou a passeio. Por 
isso que cidadãos brasileiros devem, sempre, obter o 
visto correto para o objetivo da viagem que preten-
dem fazer. Brasileiros que pretendem imigrar para 
outros países de forma definitiva deverão, necessa-
riamente, obter visto de permanência, que deixe sua 
situação migratória no país de destino de forma re-
gular. As consequências da imigração irregular em 
outros países podem ser extremamente severas. 

Em muitos países, por exemplo, imigrantes que tra-
balham sem estar cumprindo as exigências de visto 
de trabalho estão sujeitos a uma situação de grande 
vulnerabilidade. Inicialmente, porque se encontram 
totalmente desamparados com relação a direitos tra-
balhistas e previdenciários, ficando à mercê de indi-
víduos e empresas que os exploram por não disporem 
de meios legais para se defender. Em um segundo 
momento, porque podem ser presos por imigração 
irregular a qualquer momento - e embora alguns 
países possuam centros de detenção específicos para 
detidos por razões migratórias, em muitos casos, o 
imigrante brasileiro pode ficar detido em prisões co-
letivas, junto com delinquentes comuns. Em alguns 
outros países, a pena para imigração irregular é a 
deportação ao seu país de origem. 

No entanto, que essa deportação nem sempre é ime-
diata. Em diversos países, deve-se enfrentar, primeiro, 
um processo judicial; depois, deve-se esperar que o Go-
verno local tenha recursos para comprar a passagem 
de volta do deportado e também que haja vaga em 
voos para o Brasil. Por conta desses procedimentos, 
há casos em que o deportado aguarda, em detenção, 
vários meses antes ser mandado de volta ao Brasil. 

Em outros países, a pena para a imigração irregular 
refere-se à aplicação de multa ao imigrante. Nesses 
casos, os cidadãos brasileiros não poderão deixar 
aquele território até que tenham pago, com recursos 
próprios, os valores da multa. E não é possível que 
o consulado brasileiro assuma esse tipo de custo em 
nome de seus cidadãos, razão pela qual, caso não 
seja possível o pagamento da multa, o imigrante, 
não raro, será detido pelos oficiais de imigração. 

Por outro lado, independentemente de seus status 
migratório no país, os agentes consulares brasileiros 
prestarão assistência aos seus cidadãos no exterior.

Está pensando em se 
mudar para outros países?

Sol, praia, cruzeiros 
e novidades
Chegou o verão! A estação mais quente e aguardada do ano, pe-
ríodo de alta temporada nas viagens e época em que os olhos dos 
brasileiros se viram para as praias. E em época de (infelizmente) 
praias nacionais com óleo, é hora de arrumar as malas e embarcar 
para o Caribe. A Revista Affinity desse trimestre traz todos os deta-
lhes de Aruba, Curaçao, Punta Cana e Cancún, as ilhas mais procu-
radas por brasileiros no Caribe. A revista também traz um raio-x da 
temporada de cruzeiros no Brasil, que já começou e segue a todo 
vapor até abril - pela primeira vez ela se estenderá até a Páscoa! 
E dos cruzeiros, nossa revista segue para o Costão do Santinho, 
em Florianópolis, resort que sediou a 7ª Convenção Affinity. Foram 
muitas novidades e a principal é uma campanha que dará prêmios 
aos agentes de viagens e corretores de seguro. Todo mês serão 
sorteados 20 prêmios de R$ 1.500 e, no final da campanha, um 
grande prêmio de R$ 50 mil. Tudo isso e muito mais você encontra 
em nossa revista, que chega à sétima edição e marca o fim de 
2019, um ano repleto de conquistas e realizações; um ano de muito 
trabalho e celebrações. E um ano de muito conteúdo e dicas. 

Obrigado por estar com a gente esse ano. 
Nos vemos em 2020!
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EsportE & saúdE

Foco nas férias e nos exercícios físicos
Elas chegaram! Sim, depois de 
longos meses, as férias de ve-
rão chegaram! Natal, Reveillon 
e Carnaval. Esse talvez seja o 
período mais aguardado, épo-
ca em que as dietas ficam no 
segundo plano, em que os 
exercícios são deixados de lado 
e que nossa cabeça só está vol-
tada para relaxar, descansar e 
curtir! Mas toda regra tem ex-
ceção e tem aquelas pessoas 
que mesmo nas férias não 
abrem mão do exercício físico, 
do esporte e de cuidar do cor-
po. É como se fosse uma tera-
pia. E se você é dessas pessoas 
que não gostam de abandonar 
totalmente os cuidados com 
o corpo em dias de descanso, 
mesmo relaxando um pouco, é 
hora de seguir praticando exer-
cícios físicos. Se você vai viajar 
ou está planejando alguns dias 
de lazer e descanso, é bom in-

LEMBRAR SEMPRE DE 
SE HIDRATAR antes, durante 

e após o exercício. “Leve sempre 
uma garrafa de água ou bebida 

hidroeletrolítica”.

OBSERVE O HORÁRIO 
DA ATIVIDADE. “Em regiões 

de praia, pode ser mais 
desgastante se exercitar na areia 
em horários de sol muito forte”.

NÃO SE EMPOLGUE NAS 
FéRIAS. “As atividades durante 

esse período devem ser um 
pouco menor que na sua rotina, 

para conseguir relaxar e não 
levar o corpo à exaustão”.

PRATICAR POR TEMPO CURTO, 
as vezes 20 a 30 minutos, 
é o suficiente para ter um 
gasto calórico e não deixar 
perder tanto o ritmo. “Assim 

sobra tempo e energia para a 
aproveitar o resto do dia”.

@tobias.teixeirasilva

tobiast4sports@gmail.com

www.t4sports.com.br
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cluir nesta sua nova rotina os 
exercícios. Aliás, casar ativida-
de esportiva com viagens está 
cada vez mais na moda. Cor-
ridas em Fernando de Noro-
nha, maratona em Buenos Ai-
res ou Santiago ou mesmo as 
corridas de rua de Nova York, 
Boston, Berlin e tantas outras 
cidades. E mesmo nesta época 
do ano de relaxamento é im-
portante seguir algumas regras 
básicas. Afinal, ninguém quer 
transformar as viagens de fé-
rias em dores de cabeça! Para 
isso, convidamos o professor e 
coach esportivo Tobias Teixeira 
para dar algumas dicas. “Nas 
viagem de férias você dificil-
mente conseguirá intensificar 
ou começar uma atividade fí-
sica, então não exagere para 
não ter nenhuma lesão ou ficar 
muito exausto e não conseguir 
aproveitar a viagem”, adianta!
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Qual destino combina mais com seu estilo?

“Vem chegando o verão, o calor no coração….”. 
A música cantada por Marina Lima combina muito bem com a estação 

mais quente do ano, quando as temperaturas elevadas fazem brotar um 
desejo incansável de estar deitado na areia curtindo uma praia deliciosa, 

sob a sombra de um potente guarda sol e bebendo drinks coloridos, 
enquanto a brisa do mar sopra levemente. E se você pudesse planejar 

sua viagem de férias rumo a uma região onde o sol brilha nos 365 dias 
do ano e o mar, independente do mês, está sempre com aquela tonalidade 

azul piscina? Acredite, assim é o Caribe! E antes de comprar sua passagem 
e arrumar as malas, veja aqui qual destino combina mais com seu estilo.

Caribe
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aruba
Aruba é aquele tipo de Caribe sem erro: está lon-
ge da rota de furação, o espanhol é entendido em 
toda ilha e as praias paradisíacas se espalham a 
perder de vista. Essa foi a descrição que eu ha-
via lido desta pequena ilha caribenha, vizinha à 
Venezuela e à Curaçao. Mas ao pousar no Aero-
porto Rainha Beatriz, identifiquei, ainda do avião, 
mais uma característica: as praias de Aruba 
têm muitas tonalidades que mesclam 
do azul ao verde. O calor abafado e 
vento quente dão as boas-vindas à 
ilha, que tem apelido de Happy 
Island (Ilha Feliz). Por ali, a fe-
licidade é geral e contagia. Há 
um clima diferente nessa ilha, 
que é embalada quase 100% 
por música latina. O clima de 
festa impera e, vamos combinar, 
nada combina melhor do que fé-
rias e festa! Aruba tem um quê es-
pecial em comparação às outras ilhas. 
As praias, claro, são as principais atrações, 
mas não são as únicas. Num roteiro de 5 dias na 
ilha você conseguirá passar 24h sem mergulhar no 
mar - embora quase ninguém cometa esse erro! 
Portanto vamos começar pelas praias!

Palm Beach ou eagle Beach
Provavelmente seu hotel ficará em uma dessas 
duas praias. Palm Beach é a mais famosa, cheia e 
onde estão os hotéis mais altos (prédios). O mar 

tem água quente e calma, mas a tonalidade não é 
tão transparente quanto do lado esquerdo da praia, 
por exemplo. Já em Eagle Beach estão os hotéis 
mais baixos, a praia é bem mais vazia, não tem 
tantos restaurantes e quiosques quanto Palm Bea-
ch e o mar segue sendo calmo e com água quente. 
Por aqui você encontra facilmente as Divi-divi, as 
árvores tortas e pequenas símbolo de Aruba e to-
talmente “instagramável” - use e abuse das fotos!

Aruba é uma das três ilhas conhecidas como 
ABC (Aruba, Bornéu e Curaçao), todas 

com influência holandesa. É também 
a mais bem preparada para o turis-
mo - tudo funciona ao estilo ame-
ricano. Mas isso não quer dizer 
que o transporte público seja 
eficiente. Por isso, alugar um 
carro pode se tornar necessário, 
principalmente se você estiver 

viajando com crianças pequenas. 
A melhor praia para os menores é 

sem dúvida a Baby Beach, no Sul da 
Ilha, e que oferece água parada, mor-

na e cristalina. Ainda na pegada com as 
crianças, uma dica bem legal é fazer o passeio com 
submarino Atlantis, uma experiência única poder 
observar diversos tipos de peixe em uma água tão 
limpa. O submarino vai até 45 metros de profun-
didade e comporta até 50 visitantes. Quer um pas-
seio de dia todo com a família? Visite o De Palm 
Island, um parque day-use com bebidas, comidas 
e atrações incluídas, entre eles mergulhar com es-
cafandro, snorkel e nadar com peixes coloridos.

Aruba, conhecida como a Ilha Feliz, têm praias com tonalidades que mesclam do azul ao verde e é onde voce encontra as famosas Divi-divi, árvores tortas e pequenas, símbolo da ilha
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Curaçao
Curaçao tem a receita de sucesso que todo 
mundo que vai viajar para o Caribe procura: 
praias paradisíacas, ilhas incríveis e mar crista-
lino. Somado a isso, tem uma cultura europeia 
influenciada pela Holanda, sua colonizadora, e 
está bem longe da rota de furacões, o que man-
tém sol e clima quente o ano todo. Todos esses 
ingredientes formam o bolo perfeito que colo-
ca Curaçao como um dos destinos mais procu-
rados por brasileiros no Caribe. Mas Curaçao 
vai muito além de uma receita de bolo. A ilha, 
a maior entre as ilhas ABC (Aruba, Bonaire e 
Curaçao), tem um astral diferente, praias per-
feitas para mergulho e uma pegada cultural que 
raramente se vê pelo Caribe. É um destino per-
feito, talvez isso explique o fato dos maiores 
cruzeiros marítimos pararem no pequeno porto 
de Willemstad, a capital.

entendendo curaçao
Curaçao é uma ilha grande, mas facilmente ex-
plorada. As praias são distantes uma das outras, 
portanto, o carro será muito útil. Se você chegar 
de avião vai pousar na capital Willemstad. As 
duas principais características da capital são as 
casas coloridas e a ponte que separa dois lados: 
Punda e Otrobanda. Essa ponte é pênsil e abre 
quando um cruzeiro ou uma embarcação maior 
passa por ela. Perto da ponte há bons hotéis, mas 
os grandes resorts ficam distantes e, geralmente, 

próximos às praias. Mais um motivo para você 
alugar um carro e poder conhecer mais dessa ilha.

Praias, Praias e mais Praias
Casas coloridas, ponte que levanta, resorts incrí-
veis. Tudo isso é lindo, mas o que se destaca mais 
nesta ilha são as praias. E nesse quesito Curaçao 
leva nota 10 com louvor. O estoque de praias é in-
terminável, escolher qual conhecer é uma tarefa 
inglória e aproveitá-las ao máximo é a regra oficial. 
Mas antes de enumerar as praias, vale uma ressal-
va. Algumas praias são privadas e cobram uma taxa 
de entrada. Não se assuste, é comum em algumas 
ilhas caribenhas. O valor também não é tão alto e 
a infraestrutura que eles entregam justifica o paga-
mento. Se você é daqueles que adora tirar fotos de 
paisagens e postar, aqui é o seu lugar. Os superlati-
vos são insuficientes para descrever algumas praias, 
como por exemplo Kenepa Grandi, que mais parece 
uma enorme piscina natural. Essa praia é pública 
e uma das preferidas dos locais, portanto, nos fi-
nais de semana, chegue cedo! Distante dali estão 
duas praias que vão fazer você querer morar em 
Curaçao. Porto Mari tem um acesso difícil, feito por 
uma estrada estreita, mas a viagem vale a pena. Ao 
chegar você se depara com uma praia sem ondas, 
a sombra das muitas árvores que ali estão e uma 
água morna, daquelas que nos convidam a mergu-
lhar e não mais sair. Próximo está Cas Abao, a me-
lhor praia para prática de snorkel. Quer ver peixes 
coloridos? Aqui é o seu lugar! Essas duas praias são 
particulares e tem uma taxa (US$ 3,00) de entrada.
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Curaçao se destaca pelas 
praias paradisíacas, ilhas 
incríveis e mar azul turquesa
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punta Cana
Coqueiros por toda a parte, uma areia branqui-
nha, o mar num tom especial de azul e drinks 
gelados: bem-vindos a Punta Cana! Esta cena é 
muito comum por lá, se repete durante toda a 
extensão da praia. O que muda é apenas o hotel 
escolhido. Portanto, se você ainda possuía algu-
ma dúvida sobre o que esperar de uma viagem a 
Punta Cana, a gente conta: conforto e mordomia 
bem pertinho das águas cristalinas do Caribe. 
Punta Cana não é capital da República Dominica-
na, mas é, sem dúvida, a cidade mais famosa do 
país. Além das praias, chama atenção a qualida-
de dos hotéis! Os grandes resorts atendem bem 
as famílias, e desenvolveram parques de entrete-
nimento para as crianças. Esse é o ponto alto de 
uma viagem para Punta Cana, não precisar sair 
do resort para nada, a não ser que você queira. 
E não, você não vai ficar cansado de estar ali por 
uma semana. Além da variedade gastronômica, 
já que cada hotel possui no mínimo uns três res-
taurantes diferentes, há também uma diversidade 
de shows para os hóspedes todas as noites, além 
de cassinos e discotecas em suas instalações.
Durante o dia, as praias – de areia branca, 
cheias de palmeiras e abençoadas por um céu 
azul – são o principal atrativo. Você pode prati-
car snorkeling, surfe, kitesurfe, windsurfe, SUP 
(Stand Up Paddle) ou apenas se deitar nas es-
preguiçadeiras montadas pelo seu hotel e ob-
servar o ir e vir das pessoas enquanto bebe um 
drink especialmente preparado para você.
As praias de Punta Cana têm a mesma caracte-
rística - e não encare isso como algo ruim! Pelo 
contrário, independente do hotel escolhido você 
terá uma excelente praia para chamar de sua! E 
além disso, tem um passeio que é quase unâni-
me por lá: visitar a Ilha Saona. Por lá você vai 
encontrar pessoas que tentarão te convencer que 
parte das filmagens de “Lagoa Azul” foi feita ali, 
o que não é verdade, apesar da beleza do lugar! 
Você certamente vai conseguir encher suas redes 
sociais com imagens capazes de arrancar suspi-
ros – e muitos likes! O tempo ali é suficiente para 
dar mergulhos nas águas cristalinas do local. O 
almoço está incluso no pacote, mas realmente 
está longe de ser o ponto alto do dia. É suficiente 
para não te deixar faminto. Leve snorkel e apro-
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Punta Cana oferece 
resorts para todos os gostos

Revista Affinity_07.indd   8 27/11/2019   16:45:20



2019 - 2020  |  Edição 7  |  Revista Affinity  |  9

veite o mar em toda a sua plenitude. Na volta, o 
trajeto é mais curto e feito em lanchas rápidas, 
que param em bancos de areia no alto mar. Ali, 
todos mergulham e as gigantes estrelas do mar 
são as grandes atrações, lindas e ao seu alcance.

Passeios de Barco
Fazer um passeio de barco em Punta Cana pode 
ser uma opção muito divertida, além de possibi-
litar conhecer ilhas e praias mais distantes. Ao 
subir na embarcação é só festa! Muita música e 
dançarinas vestidas a caráter bailam ao som da 
salsa e merengue, tentando convencer os turistas 
a fazer o mesmo. A equipe de fotos e filmagem do 
passeio registra tudo para vender no final do dia.

CanCún
No seu imaginário de uma praia per-
feita você já deve ter sonhado com 
Cancún, na Riviera Maya mexicana. 
E ao sobrevoar o destino você con-
segue entender que sim, Cancún é 
tudo aquilo que você imaginou. Ao 
chegar no seu hotel, a beira-mar, e 
sentir a brisa batendo, a areia fofa e 
branca e o mar azul cristalino, você 
percebe que Cancún é “tudo aquilo 
e muito mais”. Afinal, nenhuma foto-
grafia de revista consegue reproduzir 
a beleza deste local, o que expli-
ca os quase 4 milhões de gringos 
que visitam a região anualmente. 
O primeiro impacto impressiona, 
mas já acostumado você começa a 

notar muita influência dos Estados Unidos, que 
está bem perto de Cancún. Portanto, vá esperando 
aquela organização, inclusive nos hotéis, que são 
a maioria all inclusive, cada um com sua carac-
terística: jardins bem cuidados, piscinas com sol 
durante todo dia, quartos com vista mar e uma in-
finidade de atrações, que vão desde baladas priva-
das a shows de Cirque du Solei. O que você quiser 
para as suas férias, Cancún tem!
Os resorts all inclusive se concentram lado a lado 
no Boulevard Kukulcán, de frente para o mar do 
Caribe, na chamada “Zona Hotelera”. A infraes-
trutura oferecida por eles também impressiona e 
satisfaz. A maioria possui cerca de cinco restau-
rantes, com dois no estilo self-service e os demais 
- no modelo à la carte – exigindo agendamento, 
mas de forma gratuita. Vale a pena tirar alguns 
dias para curtir o resort, aproveitar as piscinas, 

caminhar pela areia e curtir todo o conforto 
das espreguiçadeiras com serviço de 

garçom na praia, a poucos passos 
do seu quarto. Mas a agitação de 
Cancún parece te convidar a ex-
plorar a cidade e, nesse caso, você 

poderá escolher entre diferentes 
passeios que, na maioria das 
vezes, vão durar o dia inteiro. 

Todos podem ser comprados nas 
agências de turismo que ficam lo-
calizadas dentro do próprio resort.
Alguns deles são praticamente 
obrigatórios, como os parques 
Xcaret e Xel-Há, os dois princi-
pais parques temáticos do Mé-
xico e onde é possível praticar 

Cancún, na Riviera Maya mexicana, tem praias de areia branca e mar cristalino
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SERVIÇO

COMO CHEGAR
A Gol (www.voegol.com.br) tem voos diretos de São Paulo para 
Punta Cana. A Latam (www.latam.com) e a Aeromexico (www.ae-
romexico.com) voam de São Paulo direto para Cidade do México, 
um dos melhores hubs desta região. Outras empresas que fazem 
voos do Brasil com conexões no Caribe são: Avianca Internacional 
(www.avianca.com), American Airlines (www.aa.com), Copa Airli-
nes (www.copaair.com), Delta (www.pt.delta.com), United Airlines 
(www.united.com) e Taca (www.taca.com).

QUANDO IR
No Caribe faz sol o ano todo e a temperatura está sempre elevada. 
Porém, há períodos de chuva e furacões. A temporada de furacão e 
chuva vai de julho a novembro, portanto evite Cancun e Punta Cana 
nesta época. Já Aruba e Curaçao estão bem ao sul e não recebem 
furacão e as chuvas são escassas. A alta temporada nestas ilhas 
vai de janeiro a fevereiro. A melhor época para ir é em abril e maio.

SEGURO VIAGEM
Os gastos com saúde costumam ser altos no Caribe, principalmen-
te em Punta Cana! Na hora de viajar não hesite em contratar um 
seguro viagem. Nessas ilhas o seguro não é obrigatório, mas alta-
mente recomendado.

DOCUMENTO
É obrigatório a apresentação do passaporte nas quatro ilhas citadas 
na matéria! Certifique-se que a validade do seu passaporte não irá 
expirar nos próximos 6 meses.

VISTO
Brasileiros não precisam de visto para entrar em nenhuma das qua-
tro ilhas. Mas se seu voo fizer conexão/escala nos Estados Unidos 
será exigido o visto norte-americano.

HOSPEDAGEM
Nas quatro ilhas citadas há uma variedade grande de hotéis, desde 
pousadas simples a resorts all inclusive. Em destinos como Cancún 
e Punta Cana os resorts all inclusive dominam a preferência, mas 
você consegue encontrar boas opções fora deste estilo. Nem todas 
as diárias incluem café da manhã, então cheque a informação an-
tes da reserva.

GORJETA
No Caribe a gorjeta varia de 15% a 20% o valor da conta. Não é 
obrigatório, mas é de praxe dar gorjeta nos restaurantes e bares.

snorkeling em seus rios subterrâneos. Umas das 
principais atrações diurnas do Parque Xcaret é 
a “Caleta”, onde você pode fazer mergulho li-
vre e apreciar, com bastante clareza, coloridos 
peixes ao seu redor. Já o Xel-Há é mais barato 
que o Xcaret e ainda por cima é all inclusive, 
contudo, possui uma quantidade menor de ati-
vidades quando comparado ao parque anterior. 
É ideal para mergulhar de snorkel e admirar 
centenas de espécies ou ainda praticar ativida-
des de aventura, como saltos e tirolesa.

tulum
Para conhecer a Zona Arqueológica de Tulum, lo-
calizada a 130 km de Cancún, com sua cidade 
murada de frente para o oceano, é preciso sair 
cedo do hotel. O parque que guarda muito do que 
restou da civilização Maia, com ruínas intactas, 
abre 8h e ao longo do dia vai ficando cada vez 
mais cheio. Tulum foi uma fortaleza Maia que 
viveu seus momentos de glória no final do perío-
do clássico (por volta do ano 1000 d.C.). A mais 
icônica das estruturas, chamada “O Castelo”, en-
contra-se na beira de um escarpado de onde po-
dem ser apreciadas as águas cor turquesa do mar. 
Este é, sem dúvida, o canto mais fotografado da 
região. Se você preferir evitar as aglomerações, 
a melhor opção é ir numa terça-feira de manhã.

Os parques Xcaret e Xel-Há, e a pirâmide de Chichén Itzá, são opções de passeio em Cancún
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Está abErta a tEmporada dE cruzEiros! 
É hora dE navEgar pEla costa brasilEira

U
m resort flutuante. Daqueles 
do estilo all inclusive! Assim 
pode ser definido um cruzei-
ro marítimo. E no Brasil este 
“resort” tem ainda mais in-

gredientes: festas 24h, cassinos liberados e 
bebida à vontade. Se você ainda não repa-
rou, já começou a temporada de cruzeiros 
pelo Brasil. Até abril, oito transatlânticos 
vão navegar por águas brasileiras regular-
mente, além de outros navios que virão 
para cá em períodos sazonais, como Ré-
veillon ou Carnaval, por exemplo! Não há 
mais dúvidas, né? Viajar de navio caiu no 
gosto do brasileiro. A expectativa é de que 
500 mil viajantes embarquem em um dos 
grandes transatlânticos nesta temporada. 
Os portos de Santos e Rio são os princi-
pais, mas há paradas em Santa Catarina e 

Nordeste. Com 928 dias de navegação, os 
itinerários passarão por destinos como Rio 
de Janeiro, Santos, Búzios, Salvador, Ilha 
Grande e Ilhabela, Balneário Camboriú, 
Portobello, Cabo Frio, Recife e Angra dos 
Reis, além de Maceió, Ubatuba, Fortaleza e 
Itajaí. Todas essas cidades serão visitadas 
por oito navios: MSC Seaview, MSC Sin-
fonia, MSC Fantasia, MSC Musica e MSC 
Poesia, da MSC Cruzeiros; Costa Pacifica 
e Costa Fascinosa, da Costa Cruzeiros; e 
Pullmantur Soberano, fretado pela CVC 
Corp. A temporada termina com o Costa 
Fascinosa em 14 de abril. Ou seja, pela 
primeira vez no país, haverá navegação 
turística na Páscoa. Para entender melhor 
como será a temporada e por onde nave-
gar, veja agora detalhes de cada um dos 
oito navios que estão navegando por aqui!

um rEsort Em alto mar
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COSTA FASCINOSA
CAPACIDADE: 3,8 MIL PASSAGEIROS
Com embarques em Santos, o transatlântico visitará as 
cidades de Salvador, Rio de Janeiro, Balneário Cambo-
riú, Porto Belo, Ilhabela, Ubatuba, Ilha Grande, Búzios e 
as capitais argentina e uruguaia em viagens de três a 
oito noites. A temática do Costa Fascinosa é baseada 
nos filmes clássicos e seus protagonistas. A área exter-
na, por exemplo, é dedicada ao filme “E o Vento Levou”. 
O cassino leva o nome “The Millionaire Casino”, em 
homenagem ao filme “Quem Quer Ser um Milionário”. 
O transatlântico conta com cinema 4D, simulador de 
Grand Prix, Samsara Spa, quatro piscinas, cinco restau-
rantes, 13 bares, teatro, Squok Club, toboágua e cassino.

COSTA PACIFICA
CAPACIDADE: 3,780 MIL PASSAGEIROS
O Costa Pacifica volta à América do Sul para cruzeiros 
de oito noites pela região do Prata, com embarques 
do Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montevidéu. O itine-
rário do navio também inclui escalas em Búzios, Ilha 
Grande e Ilhabela. Inspirado na música, cada área do 
navio tem um nome e conta com trilha sonora exclusi-
va criada pelo maestro italiano Mauro Pagani. O tran-
satlântico reúne o Samsara Spa, academia, quatro pis-
cinas, cinco jacuzzis, área de realidade virtual, espaço 
para crianças com piscina, 13 bares e cinco restau-
rantes, teatro, cassino, discoteca e área de compras.

PULLMANTUR SOBERANO
CAPACIDADE: 2,7 MIL PASSAGEIROS
O navio da Pullmantur, fretado pela CVC, terá embar-
que em Santos e Rio de Janeiro durante a temporada. 
Os minicruzeiros praticamente dominam a temporada 
do Soberano com dois roteiros que incluem as cidades 
de Santos, Rio de Janeiro, Búzios e Balneário Cambo-
riú. O navio conta com piscinas externas, parede de 
escalada, pista de footing e pista de pádel, além de wifi 
gratuito, academia, spa, diversos restaurantes e bares, 
cassino, teatro e longe. Há ainda uma área dedicada 
aos passageiros que buscam exclusividade.
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MSC FANTASIA
CAPACIDADE: 4,3 MIL PASSAGEIROS
Com embarques no Rio de Janeiro e Salvador, ele fará 
minicruzeiros, de três e quatro noites, pelo litoral sul e su-
deste, com escalas alternadas em Porto Belo, Balneário 
Camboriú, Búzios, Ilha Grande, Ubatuba e Ilhabela. Já nos 
itinerários de cinco a oito noites, o navio seguirá rumo ao 
nordeste, incluindo escalas alternadas em Ilhabela, Ubatu-
ba, Ilha Grande, Búzios, Ilhéus e Salvador. O navio fará ainda 
roteiros de oito noites rumo aos países vizinhos, Argentina 
e Uruguai, com escalas em Ilhabela, Buenos Aires e Punta 
del Este. O MSC Fantasia conta com cinco piscinas, 12 
hidromassagens, tobogã, teatro, 18 bares e lounges, dis-
coteca, cinema 4D, simulador de Fórmula 1, diversas lojas, 
cinco restaurantes, espaços dedicados às crianças e aos 
adolescentes. O transatlântico ainda oferece quadra polies-
portiva, quadra de squash, academia e o MSC Aurea SPA.

MSC SINFONIA 
CAPACIDADE: 2,6 MIL PASSAGEIROS
O Sinfonia oferecerá embarques em Santos e, de forma 
inédita, em Itajaí. Ele fará um itinerário de sete noites que 
incluirá escalas em Montevidéu, Uruguai e em Buenos 
Aires, na Argentina. Esse navio oferece 11 bares e loun-
ges, quatro restaurantes e diversas lojas. O navio também 
conta com instalações desportivas que incluem minigolfe, 
quadra poliesportiva. Se a ideia for curtir os dias ao sol, o 
MSC Sinfonia tem hidromassagens, três piscinas e um par-
que aquático. O navio possui ainda um teatro e discoteca.

MSC POESIA
CAPACIDADE: 3,2 MIL PASSAGEIROS
O MSC Poesia brilhará nos itinerários de sete noites rumo à 
Bacia do Rio da Prata, com embarques em Santos e escalas 
em Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este. O Poesia 
possui uma infraestrutura completa. Para descansar e curtir 
o sol, há três piscinas e uma gigante tela de cinema à beira 
mar. Ele conta ainda com um teatro, discoteca, mais de 10 ba-
res e lounges, quatro restaurantes, diversas lojas, área para 
crianças e adolescentes além de spa e academia. Na área de 
esportes o navio apresenta quadra poliesportiva e minigolf.

MSC SEAVIEW
CAPACIDADE: 5,3 MIL PASSAGEIROS
O MSC Seaview terá embarques em Santos e Salvador e rea-
lizará minicruzeiros de três e quatro noites, alternando escalas 
em Porto Belo, Balneário Camboriú e Búzios, além de roteiros 
de seis a oito noites pelo sudeste e nordeste, alternando es-
calas em Ilhabela, Búzios, Ilha Grande, Ilhéus e Salvador. Esse 
navio foi inspirado nos condomínios de praia de Miami e ofe-
rece uma experiência mais próxima ao mar. Ele possui uma 
promenade externa de 360°, além de amplas áreas de lazer 
como parque aquático para as crianças, cinco piscinas e 13 
hidromassagens, duas tirolesas com 105 metros de compri-
mento, a Ponte dos Suspiros (uma passarela com piso de vi-
dro a 40 metros de altura) toboáguas, 17 bares e lounges, bo-
liche, cinema XD, simulador de Fórmula 1, teatro com shows 
ao estilo Broadway, discoteca, espaços exclusivos para crian-
ças, além de academia, diversas lojas, e o MSC Aurea SPA.
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temporada de CruzeiroS: 
escolha o seguro viagem correto
Dores de cabeça, enjoo, tontura! Esses 
sintomas são os mais comuns para quem 
está viajando de cruzeiro pelo nosso lito-
ral. Mas não são os únicos. Neste tipo de 
viagem muita coisa pode acontecer, desde 
beber água da piscina até comer algo que 
esteja fora da validade, além de torcer o 
pé enquanto desce escadas ou dança no 
salão. E quando se está embarcado não 
há muitas opções a bordo, por isso, ter um 
seguro viagem é essencial. Portanto, antes 
de fazer as malas e embarcar, saiba qual 
tipo de seguro é ideal para esta viagem. 
Tem dúvidas? A gente ajuda a esclarecer.

Cruzeiros normalmente são compra-
dos com antecedência. Caso o passa-
geiro não possa embarcar por algum 
motivo o seguro pode ajudar? O se-
guro viagem irá resguardar o passageiro 
sobre os eventos que ocorrerem entre a 
data da compra do seguro e o início da 
vigência da viagem, através do benefício 
“Cancelamento de Viagem Plus”. 

Após o início da viagem quais são 
os principais motivos que levam ao 
acionamento da central? Os sinistros 
mais frequentes estão relacionados a 

dor de cabeça, gastroenterite, pequenos 
acidentes e pressão arterial.
 
Como funciona o atendimento médico 
nos navios?  Os navios possuem equipe 
médica. Portanto, o viajante deverá avisar 
um tripulante para que esta equipe seja 
acionada e preste o primeiro atendi-
mento para estabilização do quadro 
clínico. Em casos mais graves, 
quando o passageiro necessitar 
de hospitalização, na próxima pa-
rada do navio ele será transferido 
para um hospital.

O que é importante o pas-
sageiro saber antes de es-
colher o plano de seguro 
ideal?  Não é indicado planos 
com coberturas baixas (DMH), 
já que os valores de atendi-
mento no navio são caros e 
cobrados em dólares. Também 
é importante que o passageiro 
atendido no navio solicite o rela-
tório médico, normalmente o aten-
dimento se dará por reembolso e o 
RM é fundamental para o processo de 
ressarcimento ao passageiro.

sEguro viagEm

14  |  Revista Affinity  |  Edição 7  |  2019 - 2020

Revista Affinity_07.indd   14 27/11/2019   16:46:05



2019 - 2020  |  Edição 7  |  Revista Affinity  |  15

sEguro viagEm

o que Fazer
Acione a Central de Atendimento 24h 
Affinity, que coordenará o seu aten-
dimento. O telefone está indicado 
em seu Bilhete de Seguro. Tenha em 
mãos o nome do segurado, o número 
do bilhete de seguro ou voucher, CPF, 
lugar onde se encontra e o serviço 
que necessita.

atendimento na Central
de atendimento 24h
O atendimento é feito sempre em 
português, mas os atendentes são 
bilíngues e podem auxiliar no que for 
preciso. Um atendimento completo 
pode levar de 30 minutos a 3 horas 
em média e o segurado será enca-
minhado para clínicas ou hospitais 
próximos e, dependendo da situação 
ou local, poderá ser organizado o 

atendimento pelo médico domiciliar, 
que chamamos de “home care”. A no-
vidade apresentada pelo Affinity para 
os Estados Unidos é o atendimento 
por telemedicina, disponível somente 
para protocolos específicos. A teleme-
dicina realiza o atendimento por uma 
chamada de vídeo, verifica o problema 
e indica a farmácia que o passageiro 
pode retirar o remédio, trazendo mais 
conforto para o passageiro seguir a 
sua programação de viagem.

importante
Em casos onde o passageiro não pos-
sa aguardar a organização do aten-
dimento, devido a gravidade em que 
se encontra, ele poderá providenciar 
o atendimento no Hospital mais pró-
ximo e solicitar o reembolso posterior, 
porém não poderá esquecer do re-

latório médico, documento funda-
mental para a análise e liberação 
do valor do reembolso.

atendimento direto 
(reembolSo)
É garantido ao passageiro através da 
Normativa 315 da Susep, o atendi-
mento por conta própria e solicitação 
de reembolso posterior. Porém para 
validar este direito, o passageiro deve-
rá apresentar o relatório médico, com 
descrição do ocorrido, detalhamento 
do caso e CID. Esta medida se torna 
necessária, devido às limitações e pa-
râmetros de coberturas existentes no 
Seguro Viagem. Todas as regras, direi-
tos e obrigações dos passageiros estão 
listados nas Condições Gerais, dispo-
nibilizadas no Bilhete de Seguro Via-
gem Affinity e no website da empresa.

você sabe 
como acionar 
a Central de 
atendimento?

Além das opções abaixo, caso o passageiro esteja em um dos países 
ao lado, poderá ligar para o número correspondente sem nenhum custo.

VIAGENS NACIONAIS: 0800 038 0621 ou (11) 3132-9308 / (11) 3957-1021
VIAGENS INTERNACIONAIS A COBRAR: 1 954 306 0622
WHATSAPP: + 57 317 303 4545 (somente por mensagem de texto)
SKYPE: affinity.assistencia
E-MAIL: assistencia@affinityseguro.com.br

Em casos de emergências ou urgências durante o período de sua viagem, você sabe como acionar a central de 
atendimento? A resposta é fácil, mas na hora da urgência nem sempre a gente consegue achar o telefone ou a 
informação de como ligar. Para deixar de forma ainda mais fácil e simplificada, confira nosso tutorial!

Alemanha 0800 723 7978

Argentina 0800 222 0581

Brasil 0800 038 0621

Chile 562 2938 1552

Espanha 900 804 697

França 0805 080421

Atenção: O funcionamento depende de fatores externos incluindo a própria telefonia do país 
onde o passageiro está localizado. Diante disse, disponibilizamos outras alternativas de contato:

Itália 800 876 390

Peru 511 708 6273

Portugal 800 180 177

Reino Unido 808 234 1431

USA 1 866 764 7904

www.affinityseguro.com.br
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Show de prêmioS e muito maiS

Entre os dias 13 a 17 de novembro 
toda a equipe da Affinity Seguro Via-
gem esteve reunida no Costão do San-
tinho, em Santa Catarina, para parti-
cipar da 7ª Convenção da empresa. 
Mais uma vez o evento contou com a 
participação das áreas administrativa 

e comercial, totalizando 
mais de 100 funcioná-
rios. O grande desta-
que apresentado foi a 
campanha Show de 
Prêmios, que vai dis-
tribuir 100 prêmios de 
R$ 1.500 (20 por mês 
durante 5 meses) e um 
prêmio final de R$ 50 
mil. Serão ao todo R$ 
200 mil em premiação 
aos agentes de via-
gens e corretores de 
seguro. “Nosso intui-
to é prestigiar esses 
profissionais que são 
tão importantes para 
nossa empresa. Vi-
vemos integralmente 

do B2B, portanto os agentes e corre-
tores são peça fundamental na engre-
nagem do nosso trabalho”, explica do 
CEO da empresa, Marilberto França. 
A ação teve início em 1º de dezem-
bro e se estende até 31 de maio de 
2020. A cada R$ 150 em vendas Af-
finity o agente/corretor receberá dois 
números da sorte (um para concorrer 
aos sorteios semanais e outro para o 
sorteio final). Os sorteios de R$ 1.500 
vão acontecer nos meses de fevereiro, 
março, abril, maio e junho. Já o gran-
de prêmio de R$ 50.000 será sortea-
do em 04 de julho do próximo ano. Os 
resultados da Loteria Federal poderão 
ser acompanhados em qualquer Casa 
Lotérica ou no site www.loterias.caixa.
gov/wps/portal/loterias. Para facilitar, 
a Affinity vai divulgar a lista de sortea-
dos semanalmente, sempre às segun-
das-feiras, no Blog do Affinity (www.
blogdoaffinity.com.br). Os agentes e 
corretores que ainda não são parceiros 
da Affinity, mas tenham interesse em 
vender os planos da Affinity devem en-
trar em contato com a empresa.

veja tudo que 
foi destaque na 

7ª Convenção 
da Affinity

ConvEnção
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Desde sua criação, há 
seis anos, o faturamento 
da Affinity cresceu mais 
de 500%. Os números 
foram apresentados pelo 
CEO Marilberto França e 
revelam o potencial da 
empresa. O objetivo da 
diretoria é alcançar a li-
derança do mercado de 
seguro viagem no Bra-
sil dentro dos próximos 
anos. “Hoje temos bases 
e profissionais atendendo 
em todo o Brasil. Somen-
te em 2019 fizemos 14 
novas contratações para 
suprir uma demanda 
crescente. Isso tudo nos 
comprova que estamos 
no caminho certo”, avalia 
José Carlos de Menezes.

blaCk Friday até 31 de janeiro
Outra novidade revelada durante a Convenção foi a prorroga-
ção das tarifas especiais da Black Friday – com descontos de 
até 35%. A empresa antecipou as ofertas, disponibilizando-as 
para o mercado em 22 de outubro. O sucesso foi tanto, com 
crescimento de vendas de até 338% nesses dias iniciais, que 
a ação será ampliada. Agentes de viagens poderão comerciali-
zar os planos com preços reduzidos até o dia 31 de janeiro de 
2020. “Essa é mais uma oportunidade para o agente de viagem. 
Desta forma ele conseguirá incrementar suas vendas, alcançan-
do melhores resultados ao final de cada mês. Estamos sempre 
pensando em formas de fortalecer nosso relacionamento com 
nossos parceiros comerciais e, ao mesmo tempo, oferecer um 
serviço de qualidade ao consumidor que adquire nossos pla-
nos”, explica José Carlos de Menezes, diretor geral da Affinity. 

Clube de vantagenS
Imagine oferecer para o passageiro que adquire um seguro viagem algumas van-
tagens adicionais? É isso que propõe a Affinity através das ações do seu Depar-
tamento de Marketing e Eventos. A empresa anunciou durante a Convenção a 
criação uma espécie de “Clube de Vantagens”, ainda sem nome definido, mas 
com uma proposta clara: conseguir descontos e parcerias estratégicas para o 
consumidor. A primeira delas, com a Simon Shopping Destinations, que admi-
nistra os principais outlets dos EUA, já foi fechada. A partir do próximo ano os 
clientes viajando com a proteção do Affinity ganharão um 
voucher que poderá ser trocado por um livro de descontos 
nos outlets da Simon. Outras negociações já estão em 
andamento e devem ser reveladas nos próximos meses.

CresCimento
aCelerado

www.affinityseguro.com.br

ConvEnção
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Diretoria com o modelo do cheque do Show de Prêmios Time completo apoiando a causa do Novembro Azul

Parte do Administrativo da Matriz (RJ) Todos juntos, Comercial e Administrativo

Time do Administrativo Brasil chegando para completar o encontro Elisandra Morel com o Time Canal Corretor Brasil

Erick Lorga com o Time Comercial RJ José Carlos Menezes e Wilson Ramos com o Time Comercial SP

ConvEnção
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Uma instituição criada para 
ajudar crianças que estudavam 
meio período e precisavam de 
um espaço para ficar enquanto 
seus responsáveis trabalhavam. 
Assim nasceu o Projeto Gira 
Sol, uma instituição que come-
çou em parceria com a Igreja 
Batista Bom Retiro há 17 anos e 
logo depois ganhou perna pró-
pria! Localizado no Engenho 
Novo, Zona Norte do Rio de Ja-
neiro, o Projeto Gira Sol atende 
atualmente 85 crianças entre 4 
e 10 anos no contra turno es-
colar - estudam meio período e 
no outro vão para a instituição. 
“Buscamos e levamos as crian-
ças para escola e projeto”, ex-
plica Jane Romualdo da Silva, 
coordenadora do projeto.
Atualmente o projeto oferece 
quatro refeições ao dia e uma 
série de atividades, entre elas 
oficina de arte, dança, aula de 

EspECiaL

Sol: a energia que move as crianças do projeto gira Sol
costura, capoeira, teatro, dese-
nho, esporte recreativo, além 
de reforço escolar. Os respon-
sáveis pelas crianças contri-
buem de forma simbólica, seja 
com pequenas quantias até 
com trabalho solidário.
“O projeto nasceu da necessi-
dade de ficar com as crianças 
enquanto os pais trabalham. 
Primeiro elas ficavam na igreja, 
mas nosso trabalho foi crescen-
do até que tivemos a necessi-
dade de um espaço maior. E 
o nome é uma celebração ao 
Sol, que tem uma energia tão 
grande quanto a das crianças. 
Durante o dia toda essa energia 
está com a gente e a noite, as-
sim como o sol, as crianças vão 
descansar em suas casas”, ex-
plica a coordenadora do projeto.
Hoje além de doações dos pais, 
o projeto sobrevive graças a 
ajuda de pessoas que doam de 

forma direta ou através de ou-
tras entidades e instituições. 
Uma dessas doadoras foi a ar-
tista plástica francesa Carolina 
Spielman, que fez um desenho 
no muro da Instituição e agora 
as crianças finalizam pintando 
a arte. O Gira Sol também par-
ticipa de eventos em busca de 
doações e mantém sua agenda 
sempre atualizada nas redes so-
ciais: @girasolprojeto.
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Você também pode doar fazendo 
um depósito na conta da instituição: 

Banco Bradesco
AG: 1790-6 / CC: 33306-9

Instituto Restaurante 
CNPJ: 08.918.594/0001-26

Ação dia das Crianças com o grupo @bondedobemcaridade
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