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Conheça 6 dicas para organizar a sua mala de mão

Janeiro de 2020 – Planejamento é tudo quando a tão sonhada viagem se aproxima,
e na hora de arrumar as malas – principalmente a bagagem de mão - não pode ser
diferente, sendo necessário redobrar a organização e a atenção. Afinal, ninguém quer
enfrentar uma longa viagem sem ter itens necessários à disposição.
Pensando nisso, o gerente de Marketing Management da Allianz Travel, Renato Rotta,
preparou uma lista com dicas importantes para evitar alguns desconfortos. Confira:
1. Tamanho da bagagem de mão
Em alguns aeroportos do Brasil, malas de mão com dimensões superiores a 55cm de
altura x 35cm de largura x 25cm de profundidade são barradas em voos nacionais.
Por isso, ao arrumar a bagagem, é preciso ter um modelo dentro dessas
características e não ocupar em excesso os bolsos frontais.
Além disso, outra atenção é com o peso, que pode variar de 8 a 16kg para voos
internacionais ou ter no máximo 10kg para voos nacionais. A orientação é que antes
da viagem, o turista acesse o site da companhia aérea e se certifique de todas as
especificações necessárias.
2. Nécessaires com itens básicos de higiene e medicamentos
Para ganhar espaço, opte por nécessaires de materiais mais maleáveis e leves. É
indicado incluir escova e pasta de dente, álcool gel, sabonete e absorvente, bem
como itens básicos, como o hidratante labial e o creme de mão – já que a boca e a
pele costumam ficar ressecadas durante o voo. Além disso, carregue seus remédios
de uso contínuo, em uma quantidade acima da necessária para os dias de viagem,
acompanhados das receitas atualizadas. Em algumas regiões pode ser difícil
encontrar o mesmo tipo de medicamento ou até mesmo identificar o nome correto
para o produto.
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Para quem viaja com crianças, é relevante levar na mala de mão antitérmicos e
analgésicos, entre outros medicamentos de uso pediátrico. A indicação é que você
consulte um clínico geral ou pediatra antes de viajar e atualize as receitas dos
medicamentos.
Lembre-se: em voos internacionais, líquidos devem estar em frascos de até 100ml.
Por outro lado, nos voos nacionais não há essa exigência, mas embalagens pequenas
economizam espaço.
3. Documentos
Deixe guardado em um único lugar todos os documentos, cópia de passagens,
reservas de hotel, endereços dos locais onde está indo, telefones úteis e, dependendo
do destino, o passaporte. Lembre-se que crianças também precisam de documentos
atualizados, como: passaporte e RG. A falta de documentação pode impedir o
embarque. Entre outras formas de organizar a papelada, há as tradicionais pastas
físicas de plástico ou também pastas virtuais em tablets, celular, kindle, quando
possível a apresentação dos referidos documentos em formato digital.
4. Eletrônicos
Carregador do celular, bateria portátil, adaptador universal e fone de ouvido são itens
importantes para uma viagem. Você nunca sabe se precisará utilizá-los numa escala
entre voos, por exemplo.
5. Seguro Viagem
Um item indispensável para viagens de navio, ônibus e avião é o Seguro Viagem.
Com ele, você estará prevenido em situações que necessitem de atendimento médico
ou odontológico e, também, no acompanhamento de bagagens extraviadas, além de
possuir uma série de outras coberturas oferecidas para eventuais imprevistos. Em
alguns destinos o atendimento médico é caro e pode surpreender viajantes
desprevenidos financeiramente. Lembre-se, a contratação do seguro deve ser
realizada antes do início da viagem ocorrer.
6. Muda de roupa
A bagagem de mão pode ser uma excelente aliada caso a mala despachada seja
extraviada e demore para chegar. O ideal é levar uma muda de roupas limpas com
peças íntimas e um casaco ou uma pequena manta, que o ajudará a se aquecer
durante a viagem.
Sobre a Allianz Travel
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A Allianz Travel é uma das marcas comerciais da Allianz Partners, empresa dedicada
a garantir proteção e cuidado mundialmente, que pertence ao Grupo Allianz SE, e é
líder B2B2C em soluções de assistência de seguros nas seguintes áreas de
especialização: assistência global, saúde e vida internacional, automóvel e viagem.
Com operações em 78 países, a Allianz Partners oferece soluções globais que estão
redefinindo o significado de ajuda, indo além do seguro tradicional para ajudar e
proteger os clientes onde quer que eles estejam e sempre que precisarem. Com
inovação, os especialistas fornecem produtos e serviços prontos para o futuro, de
alta tecnologia e de alto impacto por meio de cinco marcas comerciais: Allianz
Assistance, Allianz Care, Allianz Automotive, Allianz Travel e Mondial Assistance. Os
21.500 colaboradores globais lidam com mais de 54 milhões de casos por ano, com
foco no esforço para ajudar e proteger clientes em todo o mundo. No Brasil, a Allianz
Partners tem mais de 20 anos de atuação, com cerca de 1.500 profissionais, uma
célula médica com equipe trilíngue e 12.000 prestadores de serviços que vivem para
ajudar.
Sobre a Allianz Seguros
No Brasil, há 115 anos, a Allianz Seguros atua nos ramos de seguros de Ramos
Elementares e Saúde e está presente em todo o território nacional com mais de 1.000
funcionários, 48 filiais e aproximadamente 15.000 corretores de seguros, nossos
principais parceiros de negócios. Com a premissa de desenvolver ações de longo
prazo, tanto em nosso negócio quanto na área social, há 25 anos um grupo de
colaboradores criou a ABA - Associação Beneficente dos Funcionários da Allianz
Seguros. Nesse período, mais de 7.000 crianças e adolescentes da Comunidade
Santa Rita foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à
educação formal, como artes, esporte e inclusão digital. A Allianz Seguros empresta
seu nome ao Allianz Parque, a mais moderna arena multiuso do país. Desde seu
lançamento, em novembro de 2014, já recebeu mais de 6,5 milhões de pessoas.
Informações à Imprensa
Race Comunicação | (11) 2548-0720 | 2894-5607
Evelyn Spada | (11) 99780-3314
Ana Luiza | (11) 95785-0207
allianztravel.press@agenciarace.com.br

