
melhor

Aproveite o tempo livre
Com a vida nas grandes cidades cada vez mais atribulada, os raros momentos de lazer devem ser
aproveitados ao máximo. As férias são um tempo precioso, ideais para sair da rotina e esquecer os
problemas do dia-a-dia. Com a estabilidade econômica, viajar ficou mais fácil e barato. Confira a

experiência das colegas que trocam tudo por uma boa viagem.
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Denise e a Golden
Gate, em São
Francisco

Economizar um pouco
para viajar sempre

D
enise Palmer Baeta da Costa, da Secre-
taria de Planejamento e Desenvolvi-

mento Institucional, economiza sempre com
intenção de viajar. Ela e o marido, Elton
Mattos, gostam de viver aventuras emoci-
onantes. "Em 1989, meu marido e eu fize-
mos uma viagem inesquecível. Conhece-
mos várias cidades do Sul do Brasil e par-
timos para os países da América Latina. Do
Uruguai fomos de barco até a Argentina",
conta Denise.

Ela se enquadra no perfil dos viajantes
curiosos. "Gosto de colocar a mochila nas
costas e sair explorando o desconhecido",
afimà. Com este espírito aventureiro, já
conheceu muitos estados do Brasil, mais de
dez países da Europa e os Estados Unidos.
Para ela, cada viagem é uma experiência
nova. "Não é só pelo fato de ver paisagens
di(erentes. Conhecer outras culturas é emo-
cionante", comenta.
Contraste - O maior choque, na sua opi-
nião, é o cultural. "Quando retornamos ao
Brasil, percebemos a diferença entre o
Primeiro e o Terceiro Mundo. Os hábitos
e os costumes são marcantes". Mesmo as-
sim, Denise não trocaria o Brasil por ne-
nhum país que já conheceu. "Apesar de
passar sérias dificuldades financeiras com o
alto custo de vida do País, o melhor lugar
para viver continua sendo aqui", afirma,

Ricardo durante um feriado em Ouro Preto

Sítio e cidades
históricas são opções

V
iajar é sempre um ótimo programa.
Esta é a opinião de Ricardo Ferreira

Barrione, encarregado do almoxarifado da
Gráfica. Ele e a esposa, a professora de
balé Helena Sávio Barrione, não abrem
mão de viajar nas férias e, para isso, eco-
nomizam bastante durante o ano. "Sempre
que podemos, viajamos. Nos finais de se-
mana, costumam ir para um sítio, na região
de Brumadinho, ou para alguma
cidade histórica próxima de Belo Ho-
rizonte. "Nos feriados prolongados, gosto
de ir para o litoral capixaba ou carioca.
O mais engraçado é que Helena e eu va-
mos de repente, na maioria das vezes sem
planejar", comenta.

Ricardo diz que as viagens de férias
são programadas antecipadamente, por ser
um passeio longo. "Consultamos uma
agência de viagens e financiamos um paco-
te com passagens e hospedagens em con-
ta. Neste esquema, já conhecemos al-
guns estados do Nordeste e agora vamos
explorar o Sul do País. O Brasil possui re-
giões belíssimas que conhecemos pela TV
ou por foto nas revistas. Precisamos
contemplá-las in /oco ", afirma o servidor.
A próxima viagem que Ricardo e Helena
pretendem fazer, nas férias, é para Santa
Catarina.

DICAS PARA
DIMINUIR O CUSTO
DA VIAGEM

• Sempre que possivel,
explore as épocas de babe
temporada

• Procure se informar sobre
lugares em que a entrada é
franca

• Leve sempre um manual de
turismo, específico do lugar
a ser visitado

• Faça uma pesquisa de preços
minuciosa em relação a
hospedagem, passagem.
etc.

• Leve somente o essencial na
bagagem

• Não se esqueça de levar
analgésicos e remédios que
tem costume de tomar
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