
A cada ano, cresce o núme-
ro de pessoas que buscam fa-
zer intercâmbio ou que op-
tam por enviar os filhos para
morar um tempo no exterior.
Isso é reflexo do interesse em
aprender outros idiomas e ex-
pandir a visão de mundo, que
é cada vez maior. Acompa-
nhando esse movimento cres-
cente dos últimos anos, Livia
Cassel, sócia de Cleverson Cas-
sel na empresa CambioReal –
especializada em remessas in-
ternacionais, criada e dirigida
por empresários brasileiros –,
elaborou sete dicas que vão
ajudar os interessados a se
preparar para esta que pode
ser uma das viagens mais es-
peradas e desejadas da vida:

■ Defina a sua hospedagem
antes de sair do Brasil: antes
de qualquer viagem, é fun-
damental pesquisar muito
bem o local da hospedagem.
No caso do intercâmbio, via-
gem para estágio e similares,
isso se torna ainda mais im-
portante, já que a estada na
cidade é por um período
maior. Vale a pena verificar
se algum familiar ou amigo
mora no novo país, por
exemplo, reduzindo, assim,
os custos e ficando em um
local de confiança.

■ Economia com alimentação:
por se tratar de uma necessida-
de, a alimentação pode pesar
muito no bolso, mas não preci-
sa ser assim. O ideal é pesquisar
bem os pontos de alimentação
ecomernosmesmoslugaresde
quem mora na cidade há mais
tempo. Afinal, eles conhecem o
lugar melhor do que qualquer
estrangeiro, não é mesmo?

■ Baixa temporada: se possí-
vel, opte por viajar fora da al-
ta temporada de turismo no
país, pois esse fator aumenta
drasticamente os gastos que
serão investidos durante a

sua estada. É interessante
também buscar países fora
do senso comum, que te-
nham demanda menor de es-
tudantes, já que, geralmente,
países menos procurados
oferecem menores preços.

■ Estágio + intercâmbio: al-
guns países oferecem a opção
para o aluno estagiar durante
o intercâmbio, ajudando nos
gastos gerais, além de iniciar a
carreira fora do país. Esse é
um dos motivos que tornam
a Irlanda, por exemplo, tão
atraente para pessoas do
mundo todo.

■Descontos e gratuidades: fi-
que atento às gratuidades em
atrações locais, além de verifi-
car os descontos especiais pa-
ra estudantes, como meia-en-
trada em eventos ou cinemas,
e, é claro, passagem gratuita
em transporte público ofere-
cida por algumas cidades.

■ Pacotes: depois de definir
o destino e a hospedagem, é
interessante pesquisar e es-
tudar os pacotes oferecidos
por empresas especializadas
em intercâmbio.

■ Finanças pessoais: agora
que você já sabe como se pre-
parar, basta fazer as malas. E
não deixe de organizar suas
finanças também antes de
viajar. Levar um Cambiocard
(cartão pré-pago de viagem)
pode ser uma ótima opção e,
se tiver um responsável que
poderá enviar dinheiro para
você durante sua viagem, co-
nheça as opções de remessas
internacionais. No site da
CambioReal oferecemos uma
simulação gratuita do servi-
ço. Então, é só aproveitar a
maior viagem da sua vida!

Mais informações:

www.cambioreal .com.br
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Milharesdebrasileirosjáestarãosepreparandoparaviajardu-
rante o feriado de carnaval. Esta comemoração também será in-
tensa na capital mineira, onde a empresa de turismo da capital,
Belotur,estimaqueseráamaiordahistóriadacidade.Aexpecta-
tiva é de que a folia mobilize 2,4 milhões de pessoas, dos quais
500 mil são turistas.

Data é marcada pela alegria dos foliões, mas requer
cautela daqueles que pretendem participar da maior fes-
ta popular em nosso país.

Esta coluna compartilha algumas dicas fornecidas pela Polí-
ciaMilitardeMinasGeraisparaaquelesquepretendemaprovei-
tar o carnaval:

–Aoobservartumultodepessoas,nãoseaproximee,casoocor-
raalgumpróximoavocê,afaste-secomcautela,semcorreria;

– Ao encontrar alguém caído no chão, informe a um agente
público de segurança;

– Com exceção da
CNH, procure portar có-
pias reprográficas auten-
ticadas dos documentos;

– Tenha dinheiro se-
parado para pequenas
despesas; evite levar para
o circuito cartões de cré-
ditoetodootalãodeche-
ques; não ostente joias
nem porte grande quan-
tia de dinheiro;

– Não aceite bebida al-
coólica de pessoas que

você não conhece; beba de forma consciente; evite os excessos e
não dirija depois de sua ingestão;

–Nuncadeixederegistrarqualquerocorrênciaemumadele-
gacia policial e, se testemunhar um ato delituoso, procure infor-
mar rapidamente à Polícia Militar utilizando o 190;

–Casosejanecessárioestacionaremviapública,atenteparaa
sinalização, evite os locais ermos e não permaneça por muito
tempo no interior do veículo;

– Evite acessar lugares altos (caminhões, árvores, telhados e
muros etc.);

– Mantenha especial atenção com crianças; identifique as cri-
ançascomcartões,mesmoquejásaibamfalar,especificandono-
me, filiação, endereço e telefone para contato, pois, em casos de
estresse, elas não conseguem se comunicar;

– Ao encontrar uma criança perdida, leve-a até um agente
público de segurança (policial militar, bombeiro militar, guar-
da municipal);

Mais informações no site: https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/dicas.action

CARNAVAL COM
RESPONSABILIDADE: DICAS

DE SEGURANÇA

DATA É MARCADA PELA
ALEGRIA DOS FOLIÕES, MAS
REQUER CAUTELA DAQUELES
QUE PRETENDEM PARTICIPAR
DA MAIOR FESTA POPULAR
EM NOSSO PAÍS

Envie sua pergunta para viajelegal.mg@diariosassociados.com.br
Acesse também o site www.uai.com.br/turismo
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Advogada especialista em direito do consumidor

Empresária de BH, que mora nos EUA, indica como
se organizar para esta importante viagem

INTERCÂMBIO E ESTÁGIO
SEM GASTAR MUITO

MARI HART/DIVULGAÇÃO

Com o sócio Cleverson Cassel, a mineira Lívia Cassel
atua há quatro anos na CambioReal


