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Viajando e trocando experiências
com projetos de empoderamento
feminino

O QUE É O
GIRA MUNDO
UM BLOG DE VIAGENS QUE FALA
DE EXPERIÊNCIAS FEMINISTAS,
SUSTENTÁVEIS E CULTURAIS

Do Rio de Janeiro, Brasil
Desde 2016

BLOG DE VIAGEM

Escrevemos e fotografamos
nossas experiências de
viagem de forma autoral,
no Brasil, no mundo e na
nossa cidade, o Rio de
Janeiro, compartilhando
tudo em nosso blog,
Instagram e no Jornal
Copacabana.

NÓS <3 BICICLETAS

Pedalamos como estilo de
vida. Nós sempre usamos
bicicletas em nossas viagens
e a Ursulla já fez uma
cicloviagem no México em
parceira com o projeto
@bikemyself e AIESEC. Além
disso, nós temos um passeio
de bike no AirBnB
Experiences, em que damos
um rolé de 16km do
Arpoador até a Praça
Mauá, no RJ.

ROTEIROS
PERSONALIZADOS

Nós planejamos viagens
para qualquer lugar do
mundo e para todos os tipos
de viajantes. Damos
consultoria e montamos o
roteiro sob medida. Quer
viajar e não saber por onde
começar? Fala com a gente!
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QUEM SOMOS
Ursulla Lodi é graduada em direito, com foco em Direitos
Humanos e Gênero. Atua como agente de mudança
através de ativismo e empreendedorismo no blog e como
cozinheira na @comabroto, em que o alimento é a
ferramenta para dialogar sobre sustentabilidade,
procurando caminhos alternativos ao sistema mais
conectados com suas paixões e com a natureza, sempre
fotografando.
Gabriela Mendes é pós-graduada em jornalismo cultural e
fotógrafa. Estudou como museus podem se integrar às
diferentes comunidades e públicos. Seja trabalhando ou
viajando, sempre procura conhecer pessoas e escutar suas
histórias. Acredita que viajar para grandes cidades é
interessante pelos encontros e possibilidades, mas não
consegue passar muito tempo sem ficar imersa na
natureza.

GIRA MUNDO NA ÍNDIA
OBJETIVO

Turismo sustentável, com troca cultural autêntica e
impacto social, visitando projetos de empoderamento
feminino pelo país. Ficaremos dois meses na Índia e
cinco dias em Londres, Reino Unido.

Gerar impacto através de trocas com comunidades
locais, contribuindo com a difusão de conceitos de
sustentabilidade e feminismo, focado nos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
sobretudo o ODS5, igualdade de gênero.

FOCO

O QUE
OFERECEMOS

Documentar os projetos e a viagem com foto,
texto e vídeo no nosso Blog, Instagram e nas
mídias sociais de nossos parceiros, que podem
utilizar o material produzido para sua própria
divulgação e trabalho, alinhando com os princípios
de sustentabilidade.

Suporte financeiro que ajude cobrir despesas de
hospedagem, alimentação e transporte para que
esta experiência possa ser ainda melhor.

CONTRA
PARTIDAS

bloggiramundo.com

Fale com
a gente!

contatobloggiramundo
@gmail.com
+ 55 21 99540-9318 • Gabriela
+ 55 21 8210-8325 • Ursulla

@bloggiramundo
/bloggiramundo

