
Post blog em português: 
 
 

Rio de Janeiro – Por que essa cidade é tão especial? 
Por Tatiane Bertucci 
 
 
O Brasil é o maior país da América Latina e conta com destinos incríveis, com 
paisagens exuberantes, clima para todos os gostos e rico em cultura. 
 
Mas o destino que está no topo da preferência dos turistas, tanto a lazer quanto 
a negócios, é o Rio de Janeiro. 
 
O Rio de Janeiro possui clima tropical atlântico e tem uma geografia bastante 
interessante: planícies situadas entre montanhas e morros. Isso proporciona à 
cidade paisagens lindas muito procuradas para o turismo, como a Pedra da 
Gávea, Corcovado e Pão de Açúcar. 
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O litoral do Rio de Janeiro possui mais de 197km de extensão e a praia mais 
popular e mais visitada do Brasil, é a praia de Copacabana/RJ. 
 



Nessa praia acontecem os maiores eventos da cidade como shows, queima de 
fogos no Réveillon e até campeonatos mundiais de vôlei. A praia bateu o seu 
recorde de público em evento quando o Papa Francisco veio à cidade, chegando 
a mais de 3 milhões de participantes! 
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Além de lindas paisagens, o Rio de Janeiro é muito rico em cultura. A cidade 
lidera a produção cinematográfica no país e é sede da Rede Globo, maior canal 
da TV brasileira. O samba e a festa do Carnaval são conhecidos mundialmente 
e na cidade também acontece o Fashion Rio, um dos eventos de moda mais 
importantes do Brasil. 
 
Aproveite seus momentos de lazer cultural no cinema, teatro ou em um dos 
museus da cidade. O Museu Nacional de Belas Artes é um dos mais importantes 
museus de arte do Brasil, já o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, além de 
impressionar com sua beleza, recebe importantes artistas, orquestras e 
companhias de Balé. 
 



 
(Imagens: 1 / 2 / 3 / 4) 

 
Se você é fã de esporte e aventura, no Rio de Janeiro você pode encontrar 
trilhas, escalada, ciclovias, parapente e asa delta. 
 
Na praia você pode praticar futevôlei, vôlei de praia, mergulho, stand up paddle, 
surf e kitesurf. 
 
Sem dúvida, o esporte mais famoso do Brasil é o futebol e a cidade do Rio de 
Janeiro conta com diversos estádios. O mais famoso é o Estádio do Maracanã, 
que recebeu jogos na Copa do Mundo de 2014. 
 
E 2016 será o ano para quem gosta de esportes Olímpicos e Paraolímpicos, pois 
a cidade irá sediar esse grande evento mundial. 
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O Rio de Janeiro é uma cidade alegre e com pessoas simpáticas e receptivas. 
Você será muito bem tratado nessa cidade viva e cheia de cores. 
 
Para quem gosta de sair à noite, a cidade conta com diversas opções de bares 
e casas noturnas. 
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Encantador, não? Venha conhecer o Rio de Janeiro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post blog em inglês: 
 
 

Rio de Janeiro – Why is this city so special? 
By Tatiane Bertucci 
 
 
Brazil is the biggest country of Latin America and has amazing destinations, with 
incredible landscapes, climate for all tastes and rich in culture. 
 
But the destination that is on the top of the tourists preferences, for leisure as for 
business, is Rio de Janeiro. 
 
Rio de Janeiro has atlantic tropical climate and has an interesting geography: 
plains between mountains and hills. That provides to the city beautiful landscapes 
very seek for tourism, like the Pedra da Gavea, Corcovado and Pao de Açucar. 
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The Rio de Janeiro coast has more than 122mi of extension and the most famous 
and visited beach of the Brazil, is the Copacabana Beach. 
 



In this beach happens the biggest events of the city like shows, fireworks display 
on the New Year's Eve and also international volleyball championships. The 
beach beat the record of public in an event with the Pope Francis, exceeding 3 
million of participants! 
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Besides beautiful landscapes, the Rio de Janeiro is very rich in culture. The city 
leads the cinematography production in the country and seats the Rede Globo, 
the biggest brazilian TV channel. The Samba and Carnaval Party are known in 
the world and the city also seats the Fashion Rio, one of the most important 
fashion events from Brazil. 
 
Enjoy your cultural leisure moments in the movies, in the theater or in the 
museums of the city. The Museu Nacional de Belas Artes is one of the most 
important art museums from Brazil, and the Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 
besides of impress with its beauty, receives important artists, orchestras and 
Ballet companies. 
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If you are fan of sports and adventure, in the Rio de Janeiro you can find trails, 
scalings, bicycle paths, parasailing and hang-gliding. 
 
In the beach you can practice footvolley, beach volley, diving, stand up paddle 
and kite surfing. 
 
No doubt, the most popular sport in Brazil is the soccer and the city of Rio de 
Janeiro has many stadiums. The most famous is the Maracana Stadium, that 
received the World Cup games in 2014. 
 
And 2016 will be the year for who likes Olympics and Paralympics, because the 
city will be seat of this big worldwide event. 
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Rio de Janeiro is a joyful city and has friendly and receptive people. You will be 
very well treated in this alive city and full of colors. 
 
For people who enjoy going out at night, the city has many options of bars and 
night clubs. 
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Charming, isn't it? Come meet Rio de Janeiro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post Facebook em português: 
 
 
O Rio de Janeiro está no topo da lista das cidades mais visitadas por turistas 
estrangeiros. Mas o que faz essa cidade ser tão especial? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post Facebook em inglês: 
 
Rio de Janeiro is on the top list of the most visited cities for foreign tourists. But 
what makes this city so special? 
 

 


