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1 JANEIRO

< VOLTAR

TERCEIRA VOLTA AO
MUNDO CHEGA À AUSTRÁLIA
Quem disse que aventura não está no DNA? A terceira
geração da Família Schurmann, conhecida por jogar-se ao
mundo em um veleiro, começou o ano chegando a Cairns,
cidade que dá acesso à Grande Barreira de Corais, na
Austrália.
A visita é uma das paradas de sua terceira volta ao
mundo, durante a chamada Expedição Oriente, que está
no mar desde 2013 e é inspirada na Teoria 1421, que
defende que os chineses teriam descoberto a América 71
anos antes de Cristóvão Colombo.

> MERGULHE NA AUSTRÁLIA
FONTE: http://www.expedicaooriente.com.br/

2 FEVEREIRO

< VOLTAR

CONEXÃO DAS ALTURAS
O primeiro balão do Projeto Loon do Google, que visa
fornecer internet desde a estratosfera, entra no espaço
aéreo do Sri Lanka. Serão usados 13 destes balões para
conectar todo o país!
Você já pode explorar até os cantos mais escondidos da
ilha – e enviar fotos em tempo real para todos os seus
grupos do whatsapp! ;)

> VOE PELO SRI LANKA
FONTE: https://tecnologia.terra.com.br/

3 MARÇO

< VOLTAR

NASCIMENTO
DA FLORESTA REAL
Para celebrar o nascimento do pequeno príncipe butanês,
milhares de moradores e voluntários se reuniram para
plantar 108.000 mudas de árvores por todo o país. Elas
representam o desejo de que o menino cresça saudável,
forte, sábio e com compaixão.
A vinda do bebê-príncipe também levou à inauguração do
“Jardim da Felicidade”, em Thimpu. Ali todos os turistas
são bem-vindos para deixar sua marca plantando uma
árvore, representando seu país e celebrando a paz
mundial. E aí, mãos à terra?

> RESPIRE OS
ARES PURO DO BUTÃO
FONTE: http://thegreenestpost.bol.uol.com.br

4 ABRIL

< VOLTAR

SEGREDOS
DESVENDADOS NO PERU
Nossos “exploradores” passaram 10 dias descobrindo os
segredos do lado B do Peru, pelas lentes da moda,
gastronomia, música e design. De lugares consagrados
como Lima, Cusco, Machu Picchu e Vale Sagrado ao
pouquíssimo explorado Vale de Lares. Uma verdadeira
viagem de imersão pelas raízes peruanas.
Você pode se inspirar para visitar o país sob outra ótica e
explorar a cena criativa mais contemporânea. Partiu Peru
em 2017?

> CONHEÇA O LADO
CRIATIVO DO PERU

5 MAIO

< VOLTAR

EXERCÍCIOS QUE TE
DEIXAM DE MALAS PRONTAS
E se quanto mais você praticasse atividades físicas, mais
pudesse viajar? É possível, acredite! A plataforma Mova
Mais, que já há um tempo troca seu “suor” por pontos no
programa Multiplus, lançou esse ano um aplicativo para
facilitar ainda mais esse superincentivo, que funciona por
meio da integração com programas próprios para
rastreamento de exercícios.
A velha e boa promessa “No próximo ano, vou me
exercitar mais” tem tudo para sair do papel!

> PERCORRA O MUNDO
FONTE: FONTE: http://exame.abril.com.br/tecnologia/

6 JUNHO

< VOLTAR

ERUPÇÃO MUSICAL
Bora pra uma festinha dentro de um vulcão? Só na
Islândia mesmo! Na capital Reykjavík aconteceu pela
primeira vez no mundo um festival de música dentro de
um vulcão, o Thrihnukagigur (mais difícil que conseguir
um dos 20 únicos ingressos é conseguir pronunciar o
nome do lugar da festa!).
O festival de solstício islandês celebra o dia mais longo do
ano – chegando a 24 horas sem sinal de escuridão.
Que tal ir se preparando para a festa do ano que vem?

> CELEBRE OS DIAS NA ISLÂNDIA
FONTE: http://jornaldeboasnoticias.com.br/

7 JULHO

< VOLTAR

ESCRITÓRIO
EM ALTO MAR
Cansado de trabalhar fechado em um escritório, entre
paredes e sem janelas? Falta poesia? Então calma! O
Coboat vai te salvar. O barco tem a proposta de ser um
coworking ao ar livre. Esse ano passou por uma reforma
que o tornou ainda mais legal: seu abastecimento será
feito por energia solar e também conta com
dessalinização da água do mar.
São 20 lugares por saída. Difícil vai ser trabalhar no ar
condicionado quando voltar!

> NAVEGUE PELA EUROPA
FONTE: http://thegreenestpost.bol.uol.com.br/

8 AGOSTO

< VOLTAR

VENDO DAS NUVENS
OS CONTORNO DO DESERTO
Nem Capadócia nem Mianmar! Passeio cênico de
balão agora é possível também no nosso vizinho
Atacama, sim senhor! Se as paisagens já são de
outro planeta vistas do solo, imagina só quando
vistas do alto?
Está aí sonhando em assistir ao clássico pôr do
sol no Vale da Lua das alturas, né? Então
adivinha só quem pode organizar isso para você?
Nós mesminhos!

> VIAJE PELOS CÉUS DO ATACAMA

9 SETEMBRO

< VOLTAR

FOFURA
FORA DE PERIGO
O panda gigante está vencendo! Essa fofura havia
entrado para a lista das espécies em perigo de extinção
em 1990 e esse ano, graças a um conjunto de esforços, o
urso asiático passou para a classificação “vulnerável”,
tendo um aumento de 17% da sua população na última
década.
A China é o único país no qual eles sobrevivem. Por lá, 67
reservas têm garantido a proteção desses bichinhos.

> CONHEÇA OS ENCANTO DA CHINA
FONTE: http://jornaldeboasnoticias.com.br/

10 OUTUBRO

< VOLTAR

AMARELO,
A NOVA COR DA PAZ
Amarelo é a mais nova cor do Quênia! Igrejas e mesquitas por
todo o país têm sido coloridas com a cor do sol por uma
instituição não-governamental, a Colours in Faith. A
intervenção artística visa unir as comunidades religiosas por
uma coisa em comum: a cor de seus espaços sagrados. E o
mais legal: mulçumanos e cristãos fazem uma força tarefa
para pintá-los juntos, simbolizando a unidade e a paz entre as
religiões.

> VEJA O SOL BRILHAR NO QUÊNIA
FONTE: http://edition.cnn.com/

11 NOVEMBRO

< VOLTAR

TROFÉUS À
IDENTIDADE AFRICANA
Uma respeitada fundação literária infantil da África, a
Golden Baobah, visa dar à criançada do continente voz de
representação legítima e autoreconhecimento através do
incentivo a autores e ilustradores locais.
Anualmente são premiados 4 autores, buscando a
valorização da produção e do consumo locais de histórias
sobre a África. Esse ano, em sua 7ª edição, o prêmio foi
dado a 2 escritoras sul-africanas.
Por um 2017 com mais disseminação e incentivo à
cultura africana!

> DESCUBRA A CULTURA AFRICANA
FONTE: http://www.expedicaooriente.com.br/

12 DEZEMBRO

< VOLTAR

MULHERADA
CONQUISTANDO O PLANETA
Sonha em dar uma volta ao mundo? Pois a americana
Cassandra De Pecol está prestes a cruzar a linha de
chegada e ser a primeira mulher da história a visitar todos
os países do planeta. Com o pé na estrada desde julho de
2015, Cassandra viaja como Embaixadora pela Paz a
convite do Instituto Internacional da Paz pelo Turismo.

> CONQUISTE OS 4
CANTOS DO MUNDO
FONTE: hhttp://www.boredpanda.com/

E AGORA? PLANEJE
O SEU PRÓXIMO ANO
> CLIQUE AQUI OU LIGUE (11) 3060.5800
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