
TWISTER MOTO CLUB – “Livres para Rodar” Informativo 004 

VIAGENS, O QUE LEVAR: 

Não é nossa intenção aqui te aconselhar a encher sua bagagem com todas as possíveis 
coisas que você possa precisar em uma viagem, nem estamos falando em cruzar o deserto 
num Rally Paris – Dakar, mas com muitos anos de estrada podemos aconselhar alguns itens 
básicos que podem facilitar sua vida no caso de uma pane ou imprevisto. 

Estamos baseando esta lista numa viagem pelas estradas brasileiras e com boas 
condições de tráfego. 

Vamos dividir a lista em dois grupos que chamaremos: Necessários e aconselháveis. 

ITENS NECESSÁRIOS: 

 Algum dinheiro em espécie (o suficiente para abastecer ou comer em algum lugar que 
não aceite cheque ou cartão).  

 Um telefone celular com cobertura na área de sua viagem.  
 Ferramentas (normalmente o kit que vem na moto é suficiente para pequenos reparos).  
 Kit de reparo de pneus (espátula, remendo e bomba de encher) ou um desses produtos 

de reparo rápido tipo.  

ITENS ACONSELHÁVEIS: 

 Roupa impermeável para chuva (uma calça já ajuda bastante).  
 Mapa da estrada com localização de postos de gasolina e restaurantes (Internet).  
 Lista com alguns telefones úteis.  
 Bandana para colocar por baixo do capacete (evita que o suor deixe o capacete com 

cheiro desagradável).  
 Óculos escuros.  
 Kit de primeiros socorros (o Kit que deveria ser obrigatório é suficiente para pequenas 

emergências).  
 Lanterna.  
 Lenços de papel.  

ROUPAS E ACESSÓRIOS PESSOAIS: 

 Casaco de couro, se possível com protetores em Kevlar.  
 Luvas de couro.  
 Botas.  
 Calça de couro ou jeans.  
 Capacete (integral para viagens).  
 Lenço para o pescoço.  

Para a maioria dos motociclistas, estas dicas não são novidades, mas podem ajudar 
quem está começando a se aventurar pelas estradas. Deixamos claro que estes são apenas 
conselhos baseados nas experiências de motociclistas experientes e colaboradores. Não 
podemos nos responsabilizar por qualquer incidente que venha a acontecer durante uma 
viagem. No mais pense primeiro na sua segurança e boa viagem. 


