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Lazer e diversão
 Essa prolongada, cansativa e estressante
quarentena leva muita gente a sonhar com uns dias 
mais sossegados e felizes com a família. A quem 
alimenta esse desejo, então, a boa notícia: os resorts e 
hotéis de lazer do Brasil começam a reabrir!
 Com justo motivo, pois, a Matéria de Capa 
dessa edição trata da retomada das atividades nesses 
exclusivos endereços de convívio familiar.
 Espalhados por diversos estados,
empreendimentos de variados estilos propiciam 
contato com a natureza, gastronomia boa, estrutura de 
esportes e diversão, descanso, mordomias. E também 
estão ávidos por acolher novamente seus hóspedes.
 Entre as páginas 4 e 8, portanto, o caro leitor 
terá mais informações sobre esses estabelecimentos e 
também algumas sugestões para sua próxima
hospedagem.

   Boa leitura!

Leitores
 A propósito da revista de junho, em torno 
do Parque Estadual Pico do Marumbi, registrem-se, 
entre outras, as seguintes manifestações de leitores: A 
Abeoc-PR parabeniza a Panorama do Turismo pelo 
excelente conteúdo, Fábio Skraba (Curitiba-PR); 
Parabéns por mais uma edição, Fabiana de Meireles 
(São Paulo-SP); Agradecemos a publicação sobre 
nosso município, Jussara Carvalho e Carla
Marques (Tiradentes-MG); Parabéns, ficou ótima, 
Nelson Luiz Penteado Alves (Curitiba-PR);
Neste momento tão crítico estamos precisando dessas 
informações otimistas, Jonel Chede Filho (Curitiba-
-PR); Parabéns por manter vivas as nossas belezas 
naturais, Herbert Antonio Age José (Curitiba-PR); 
Que coisa fantástica!, Marta Rossi (Gramado-RS).
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Rafting nos
rios do Paraná

 Pelo território paranaense, existem diversos rios perfeitos 
para praticar rafting. Eles possuem trechos de descidas com
corredeiras convidativas, tanto para principiantes como para os 
mais experimentados no esporte.
 No estado, a OFC Rafting (www.raftingofc.com.br) e 
a Adventurous Friends (www.adventurousfriends.com.br) são 
duas empresas especializadas, entre outras, no atendimento de
esportistas com desejo de colocar conhecimentos à prova ou de
pessoas interessados em vivenciar experiências inéditas em belos 
cenários da natureza.
 A OFC tem base em Antonina e acena com roteiros em 
rios do Litoral. Já a Adventurous fica na cidade de Jaguariaíva e 
oferece programas de rafting na região dos Campos Gerais. Em 
ambas são disponibilizados equipamentos apropriados para a
prática do esporte (embarcações, coletes salva-vidas, capacetes 
etc.) e as equipes de acompanhamento contam com guias e
condutores qualificados. Ou seja, a segurança é um dos
diferenciais dos serviços, como, aliás, deve ser.
 Para quando a pandemia passar e a vida retornar à
normalidade, fazer rafting continuará sendo um programa legal!

A prática do
rafting, nos rios 

do Paraná,
 ainda revela

paisagens
naturais

encantadoras
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Começou a reabertura!
 Com esse prolongado
confinamento domiciliar, seguramente, 
está difícil conter aquela vontade de
mergulhar em uma cinematográfica
piscina, com borda infinita. Ou de se
defrontar, no café da manhã, com um 
bufê arrumado no capricho com mais de 
uma centena de itens, tentador convite 
à gula. Ou de colocar à prova as papilas 
gustativas com criações únicas de chefs 
estrelados. Ou, então, após um dia repleto 
de atividades com as crianças e a equipe 
de recreação, cair, à noite, em uma
gostosa cama ultra-big-king-size.
 Então, a boa notícia: esses 
desejos já podem ser realizados. Pois é, 
resorts e hotéis de lazer do Brasil estão 
reabrindo suas portas!
 Pelo país inteiro, a grande
maioria desses empreendimentos de boa 
hospedagem, gastronomia irresistível, 
lazer e diversão começou a receber
saudosos hóspedes nesse mês de julho.
 A volta às atividades, nem
poderia ser diferente, ocorre de forma 
gradual e dentro dos parâmetros de
segurança exigidos nesses tempos, ainda, 
sem vacina ou remédio capazes de
derrubar o tal do coronavírus.
 Por enquanto, esses endereços 
operam com capacidade reduzida, de 
modo a evitar aglomerações. Algumas 
atividades oferecidas precisam ser
agendadas. Nos locais de refeição é
exigido distanciamento entre os hóspedes. 
E máscaras e álcool em gel, agora, fazem 
parte do kit de férias.

As cadeiras vazias 
logo estarão

novamente
ocupadas.

Hotéis
de lazer em

centros
urbanos, em 

áreas de mata
ou no

melhor estilo
pés na areia

começaram a
retomada das

atividades
agora

no mês de juho
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Diversidade a escolher
 No contexto brasileiro, a diversidade de 
empreendimentos do gênero é bastante
significativa. Tem hotel de lazer em tradicionais 
destinos turísticos, em centros urbanos, no meio 
da mata e na faixa litorânea. Indiscutivelmente, as 
paisagens dos arredores contam pontos na hora de 
escolher o local das férias.
 Suas estruturas, da mesma forma,
disponibilizam variedade aos hóspedes. Alguns 
acenam com amplos espaços para atividades 
esportivas ou com Spa, outros com convidativos 
parques aquáticos abastecidos com águas termais 
e até com praia artificial – por falar nisso, talvez 
o elemento comum a todos seja o bar molhado, o 
cantinho preferido dentro da piscina para tomar 
uma bebida capaz de aplacar o calor ou bebericar 
o coquetel criado pelo barman de plantão.
 Nos resorts de maior porte, as famílias 
encontram multiplicidade de opções de lazer e 
diversão. Além das tradicionais canchas para 
prática de esportes como futsal, tênis e vôlei, os 
hóspedes têm à disposição atividades diferentes, a 
exemplo do arvorismo, cavalgada, arco e flecha e 
até boliche! Academia para exercícios,
igualmente, constitui elemento comum no
portfólio desses meios de hospedagem.
 A preocupação com os visitantes ainda 
fica evidente com a oferta de serviços de estética 
e de terapias diversas para o corpo e a mente. A 
propósito, alguns desses estabelecimentos
formam modelo em termos de instalações de Spa, 
em parceria com afamadas marcas de produtos do 
segmento.
 Resort e hotel de lazer, do mesmo modo, 
são sinônimos de boa gastronomia. Inclusive, em 
alguns deles residem chefs conceituados.
 A mesa farta e caprichada é característica 
marcante e usual, desde o café da manhã,
seguindo pelo almoço e jantar – existem
estabelecimentos onde os hóspedes ainda tem 
lanche da tarde ou, haja determinação para não 
sair do regime, bufê com comidinhas e bebidinhas 
à disposição o dia inteiro.

Uma piscina com borda infinita ou um lago plácido, entre
as opções de cenário nos resorts brasileiros
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 Nessas reaberturas sob 
o signo da pandemia, para ser 
coerente, o cotidiano dos resorts e 
hotéis de lazer igualmente mudou. 
Mas não a ponto de tirar-lhes o 
charme e, do outro lado, de anular 
as oportunidades de boas
experiências de férias para a 
clientela.
 As mudanças de normas 
de saúde e convivência, aliás, 
podem ser notadas já no momento 
de entrada ao hotel – em alguns 
estabelecimentos, o check-in é
realizado online e finalizado com 
o mínimo de contato com o
funcionário da portaria –, bem 
como na saída, com horário de 
check-out escalonado para evitar
aglomerações na recepção. Tem 
empreendimento providenciando, 
na chegada, até um profissional de 
saúde para checagem rápida nos 
sinais vitais dos hóspedes.
 Nos ambientes
reservados às refeições, os
cuidados são redobrados e
evidentes. O mobiliário está mais 
espaçado para evitar proximidade 
entre os frequentadores, os
produtos de bufê são oferecidos 
por um funcionário ou levados à 
mesa do hóspede ou o
atendimento ficou restrito ao
sistema à la carte. Ainda pode 
ocorrer agendamento dos horários 
de almoço ou jantar.
 Os serviços de quarto, 
com idênticas precauções,
acontecem em obediência aos
novos parâmetros de higiene. Em 
alguns estabelecimentos, a
ocupação de aposentos merecerá 
maior intervalo entre um e
outro ocupante, às vezes, de até
48 horas. 
 Outra situação geral: 
todos os endereços do gênero pelo 
Brasil inteiro estão funcionando 
com, no máximo, metade da
capacidade de atendimento ou só 
no fim de semana. E, sim, álcool 
em gel fica à disposição e é
necessáario o uso de máscara nos 
ambientes sociais.

Tarifas especiais
 Para motivar a volta dos 
hóspedes habituais ou seduzir 
nova clientela, vários hotéis de 

Esportes ao ar livre estão liberados. Já para utilizar a academia é preciso
marcar horário. Assim como para aproveitar

os serviços oferecidos onde existem Spas
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promocionais, com parcelamento no 
valor dos pacotes, com noites extras
gratuitas e também com regras de
cancelamento de reserva mais flexíveis. 
 O mapa do Brasil aponta a 
existência desses empreendimentos em 
praticamente todos os estados. Nessa 
lista figuram, entre outros, Complexo 
Costa do Sauípe, Catussaba Resort Hotel, 
Transamerica Comandatuba, Vila Angalu 
Eco Resort (Bahia), Beach Park Acqua 
Resort, Dom Pedro Laguna (Ceará),Serhs 
Natal Grand Hotel (Rio Grande do
Norte),  Rio Quente Resorts (Goiânia), 
Club Med Rio das Pedras (Rio de
Janeiro), Royal Palm Plaza Resort
Campinas, Bourbon Atibaia Spa e Resort 
(São Paulo), Mabu Thermas Resort,
Jurema Águas Quentes, Recanto
Cataratas Thermas Resort, Cainã Fazenda 
Hotel, Bourbon Cataratas Resort,
Pousada Fazenda Ribeirão das Flores, 
Plaza Capivari Ecoresort (Paraná),
Costão do Santinho Resort, Infinity Blue, 
Itá Thermas Resort, Thermas Piratuba 
Park Hotel (Santa Catarina), Nannai 
Resort e também a Pousada Praia dos 
Carneiros (Pernambuco). Para descobrir 
mais detalhes de cada um vale uma
pesquisa via Google.
 A propósito, no site da
Associação Brasileira de Resorts (www.
resortsbrasil.com.br) está à disposição 
para consulta um rol de empreendimentos 
associados. Essa navegação revela
outros endereços da categoria e pode
ajudar na escolha da sua próxima
experiência de boa hospedagem. 
 A propósito, em um momento 
ainda de incertezas sobre contágio,
verifica-se uma certa preferência por
hotéis mais distantes de centros urbanos.

Depois de tanto tempo de confinamento, nada como vivenciar
um resort com cenários naturais vibrantes. Ou com

piscina abastecida com água quente
E, à noite, encontrar uma caminha macia para recuperar as energias
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PANORÂMICAS

Comtur
 O Conselho
Municipal de Turismo da 
cidade paranaense de Foz do 
Iguaçu começou esse mês 
de julho sob novo comando. 
Substituindo o hoteleiro
Carlos Silva, assumiu a 
presidência do Comtur, eleito 
por aclamação, o empresário 
Paulo Angeli, diretor da De 
Angeli Feiras e Eventos e 
idealizador do Festival de 
Turismo das Cataratas.
 “Nosso trabalho
deverá ser intenso e
inovador, pois o turismo 
precisa ser reinventado com 
muita tecnologia e inovação”, 
pondera o novo presidente. 
E ele reconhece: “Se hoje o 
Comtur é forte e respeitado, 
o crédito vai para a gestão 
liderada por Carlos Silva e 
Licério Santos, nos últimos 
dois anos”.
 Em breve balanço 
de despedida, Carlos Silva, 
destacou no âmbito da sua 
gestão “a implementação da 
Lei Municipal de Eventos, o 
resgate do Observatório do 
Turismo de Foz do Iguaçu e 
a realização da Conferência 
Municipal do Turismo”.

Caraça, reaberto

 Destino de fé, cultura, turismo e ecologia localizado em Minas Gerais, o 
Santuário do Caraça voltou a receber turistas, após 90 dias todo fechado. A reabertura 
é gradual: num primeiro momento, somente hóspedes da pousada do complexo terão 
acesso ao local. Visitantes de apenas um dia precisarão aguardar mais um pouco.
 Em média, o Santuário do Caraça recebe 70.000 visitantes por ano. Esse 
fluxo de turistas e peregrinos evidencia a importância dessa unidade de conservação 
ambiental mineira. Nesse particular, o destino acena com inúmeras trilhas pela mata, 
cachoeiras, tanques e piscinas naturais, antigas construções, grutas e picos com
deslumbrantes vistas.
 Saiba mais acessando o site www.santuariodocaraca.com.br.

Destino múltiplo de Minas Gerais
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Destinos sem visto para turismo
 Conforme sondagens sobre expectativas de
retomada das viagens, os destinos mais próximos deverão 
ser os primeiros escolhidos por turistas determinados a
recuperar o tempo perdido durante a quarentena. Portanto, os 
brasileiros também priorizarão o turismo regional.
 Contudo, se alguém pretender já reiniciar as viagens 
com esticadas mais distantes, vale lembrar: ao redor do
planeta, pelos menos 100 países não exigem visto de
entrada para brasileiros com passaporte comum. Nesse 
contexto inserem-se, por exemplo, a África do Sul, Aruba, 
Bulgária, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Hungria,
Islândia, Jamaica, México, Noruega, República Tcheca, 
Suíça e Turquia.
 Os vizinhos Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela, 
além de dispensar a formalidade do visto, ainda permitem o 
ingresso apenas com a cédula de identidade, o RG.
 Para descobrir quais destinos internacionais
dispensam a apresentação do visto de turismo – bem como 
encontrar muitas informações sobre o objeto de desejo, a 
exemplo de moeda, restrições, vacinas, infraestrutura
turística e recomendações –, uma dica é navegar no site do 
Ministério de Relações Exteriores, no endereço
www.portalconsular.itamaraty.gov.br Vinhedos do Chile, país estrangeiro

preferencial de brasileiros
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Praias seguras, em Pernambuco
 Com a determinação de acolher turistas em busca 
de férias seguras no litoral de Pernambuco, os cinco 
municípios do Consórcio Intermunicipal Portal da Mata 
Sul – Barreiros, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, 
Sirinhaém e Tamandaré – estão implementando ações de 
prevenção e controle do coronavírus.
 Para a retomada da atividade econômica na
Região Turística Histórica, Arrecifes e Manguezais, 
técnicos do consórcio, através dos núcleos de Saúde e do 
Turismo, construíram um protocolo focado na Covid-19. 
E também desenvolveram o selo Turismo Ambiente
Seguro, para propiciar aos visitantes a identificação de
empreendimentos sintonizados com regras sanitárias.
 Distribuído virtualmente e disponível para
download no site do Portal da Mata Sul, o protocolo 
contempla uma série de orientações de boas práticas e 
medidas de biossegurança.
 "Desenvolvemos o material com a colaboração 
da sociedade civil e o apoio de todos os municípios
participantes do consórcio. Assim, todos cuidam da saúde 
e podemos mostrar aos turistas e veranistas a segurança 
existente em nossos destinos", pondera a superintendente 
da Instância de Governança Turística Histórica, Arrecifes 
e Manguezais, Lizete Maioli.
 Fazem parte dessas ações a distribuição em toda 
a região de 5.000 cartazes com orientações sobre
segurança de saúde e capacitações e qualificações para 
pousadeiros, barraqueiros, ambulantes, bugueiros e outros 
profissionais da cadeia produtiva do turismo.

Praia dos Carneiros, em Tamandaré, um dos
destinos do consórcio

 Conhecido pelas suas grandes quedas d’água e 
pela forte presença de ucranianos em sua formação, o 
município de Prudentópolis, no centro-sul do Paraná, 
poderá ganhar o primeiro geoparque paranaense.
 Apesar da denominação, o termo não se refere a 
um parque, mas a uma área com limites bem definidos, 
onde locais e paisagens de grande relevância geológica, 
aliadas aos outros bens naturais e culturais, são
integrados em estratégias de desenvolvimento da região.
 À frente da iniciativa está o Instituto Água e
Terra, organismo vinculado à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, tendo ainda 
parceria do Instituto PR-Turismo, Secretaria de Estado da
Comunicação Social e da Cultura, Universidade Estadual 
de Ponta Grossa e da Prefeitura de Prudentópolis.
 Um geoparque constitui uma atração turística 
internacional com cunho científico, por ser uma área de 
interesse arqueológico e onde está protegida a história da 
formação da Terra e das suas transformações ao longo de 
bilhões de anos. As estratégias envolvem a conservação 
da natureza, a educação e a promoção do fomento
econômico sustentável das comunidades locais.

Prudentópolis
terá geoparque
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Notícias do setor

 Para quem gosta do noticiário da área turística, uma 
dica é acessar o site Panorama do Turismo. Esse exclusivo 
espaço de informação na web reúne muitas notícias de
hotelaria, destinos, agenciamento, gastronomia, eventos, 
entre outros setores da cadeia produtiva.
 Para conferir, basta acessar o endereço
www.panoramadoturismo.com.br. O conteúdo editorial do 
site merece atualização diariamente.
 As principais notícias do site ainda ganham
repercussão na mídias sociais Panorama do Turismo, mais 
especificamente, no Twitter, Facebook e Instagram. 

Informação positiva todo dia
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Hora de inovação
 Empresas brasileiras com soluções
tecnológicas capazes de alavancar a retomada do
mercado de viagens no pós-pandemia poderão se
inscrever, até o dia 2 de setembro próximo, no 1º
Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo.
 O certame proposto às startups nacionais 
traduz parceria entre o Ministério do Turismo e a firma 
Wakalua Innovation Hub. E conta com a colaboração 
da Organização Mundial do Turismo-OMT.
 Aos participantes estão lançados duas
categorias de desafio: Reativar o Turismo, com foco 
em soluções imediatas, e Construir o Turismo do
Futuro, voltada a ações de efeito prolongado.
 Os dez projetos mais bem colocados vão se 
classificar para a semifinal da terceira edição de disputa 
global de startups de turismo da OMT, além de
disputar uma viagem à Espanha, para participar de 
treinamento e acompanhar a Feira Internacional de 
Turismo de Madri-Fitur.
 Para saber mais e também se inscrever visite o 
site www.startups.turismo.gov.br.
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Estação renovada
 Dos mais representativos prédios históricos da 
cidade paranaense de Paranaguá, a antiga estação
ferroviária local está nova mais uma vez. Através de 
investimento federal de R$ 1,7 milhão, ela
experimentou projeto de restauração respeitando seus 
traços arquitetônicos originais e propiciando
adaptações para torná-la acessível a pessoas com
dificuldades de locomoção. 
 Inaugurada em 1883, a estação é tombada pelo 
Patrimônio Histórico e Cultural do Paraná e representa 
o marco zero da ferrovia Paranaguá-Curitiba.
 Entre as obras previstas, houve completa
reconstrução do telhado, reabertura de um arco
fechado em intervenção anterior, restauração da
bilheteria central e do biombo de anteparo visual da 
entrada dos banheiros e foram implantadas rampas de 
acesso e sanitários adaptados.
 Conforme a Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo, todo o acervo com peças do período de 
construção da estação, bem como da estrada de ferro, 
está em exposição no edifício. São inúmeros objetos 
originais da antiga Rede Ferroviária Federal.

Edificação histórica
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Socorro, destino romântico
 Um dos municípios do roteiro de estâncias 
hidrominerais de São Paulo, Socorro se apresenta como 
destino cativante para casais apaixonados e famílias com 
filhos pequenos. Situada aos pés da Serra da
Mantiqueira, a cidade oferece muitos programas de
ecoturismo e aventura.
 Agora nos meses mais frios do ano, Socorro é 
particularmente indicada para uma viagem romântica a 
dois. Os hotéis e pousadas locais são aconchegantes e em 
alguns desses endereços dá para curtir a boa companhia 
em torno da lareira e sorvendo um bom vinho.
 Contemplar sem pressa o pôr do sol em um dos 
mirantes da localidade também vale a pena. Mas se o 
casal quiser emoção, Socorro propicia práticas de boia 
cross, canoagem, cavalgada, escalada, rafting, rapel,
caminhadas, trekking, voo livre e tirolesa. Para saber 
mais sobre o destino é só acessar www.socorro.tur.br. Cair da tarde, visto do Mirante Pedra da Bela Vista

 No dia 6 de agosto, a PromPeru – Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –, 
vai promover, através do seu escritório no Brasil, um
pioneiro evento de capacitação pela internet. O tema será 
Peru: destino turístico próximo de você. Destinado a
agentes de viagens com desejo de aperfeiçoar
conhecimentos sobre atrações turísticas peruanas, o evento 
terá como palestrantes Luiz Alvarez e Milagros Ochoa.

Peru, capacitaçãoOktoberfest adiada
 Considerada uma das mais antigas festividades 
do gênero no Brasil, a Oktoberfest do município
gaúcho de Igrejinha precisou mudar a data de realização 
da sua 33ª edição. Em função das restrições decorrentes 
do coronavírus, o evento de 2020 acontecerá apenas no 
próximo ano, entre os dias 15 a 24 de outubro.
 “Em qualquer formato a festa geraria
aglomerações, e sempre reforçamos estarem em
primeiro lugar a saúde e a segurança dos nossos
visitantes ", pondera Tiago Itamar Petry, presidente da 
Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha, para 
explicar a difícil decisão de cancelar a festa nesse ano.
 A Oktoberfest é operada em quase sua totalidade 
pela força do trabalho voluntário e, por isso, em um
cenário de pandemia, também não seria possível
assegurar a presença de todos e, tampouco, garantir a 
segurança. O impacto financeiro também influenciou na 
tomada de decisão: “Identificamos a diminuição da
capacidade econômica dos visitantes e tradicionais
patrocinadores sinalizaram com eventuais
cancelamentos ou reduções de verba”, complementa o 
presidente da entidade organizadora da festividade.

Novos sócios
 Um dos mais visitados atrativos turísticos da
cidade de Canela, na região serrana do Rio Grande do 
Sul, já contabilizando 29 anos de história, o Parque
Temático Mundo a Vapor tem novos sócios.
 Agora, a original proprietária Lazzari & Urbani 
Participações compartilha composição societária do
empreendimento com o Grupo Pianura, sediado na
capital do Paraná.
 Para comemorar o início da nova sociedade, os 
novos administradores do Parque Temático Mundo a 
Vapor resolveram doar, através da Associação Comercial 
e Industrial de Canela, a importância de R$ 30.000,00 ao 
Hospital de Caridade de Canela. Esse valor será utilizado 
na compra de equipamentos para novas UTIs,
contribuindo no atendimento aos casos do Covid-19.
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Além das Cataratas
 "O turismo de compras será um chamariz para
recuperarmos ainda mais rapidamente o movimento
perdido para a pandemia”, afirma o secretário de
Turismo de Foz do Iguaçu. Gilmar Piolla faz essa previsão 
ao comentar a autorização, por parte da Receita Federal, 
para abertura de free shops na cidade, conhecida pelas 
Cataratas do Iguaçu.
 A instalação de lojas de produtos nacionais e 
importados livres de impostos na paranaense Foz do
Iguaçu deverá ser realidade até o final do ano. Com 600 
metros quadrados, o Duty Free Liberty, no Shopping 
Cataratas JL, tem inauguração programada para a primeira 
quinzena de novembro. Na sequência, o Grupo Cell
Motion, dono da Cellshop, no Paraguai, vai abrir um 
empreendimento de 2.000 metros quadrados no Shopping 
Catuaí Palladium.
 Ainda conforme liberação da Receita Federal, 
nessas free shops de Foz do Iguaçu, moradores e turistas 
poderão gastar até 300 dólares por mês em compras, por 
CPF. E também terão cota complementar de 500 dólares 
para adquirir produtos em lojas vizinhas da Argentina e do 
Paraguai.

Por mar e rio
 Para quem tem tempo e boa poupança, além de 
gostar de cruzeiros, uma dica: em março de 2021 o navio 
Marina, da Oceania Cruises, zarpará do Rio de Janeiro 
rumo a Miami, com direito a um passeio pelo Rio
Amazonas. Serão 21 dias de viagem.
 O roteiro desse cruzeiro marítimo e fluvial
começará no dia 19 de março e terminará em 9 de abril. 
O passeio ainda revelará aos passageiros Maceió, Recife, 
Alter do Chão, Boca da Valéria, Manaus, Parintins,
Santarém, Castries (St Lucia) e Gustavia (St Barts).
 O suntuoso Marina possui capacidade para 1.250 
hóspedes e acena com muito conforto, luxo e mordomia 
a bordo. Para quem pretende garantir vaga nesse passeio, 
vale visitar o site www.oceaniacruises.com.

Manaus, no roteiro da viagem

Expo Turismo
 A direção da secional paranaense da Associação 
Brasileira de Agências de Viagens (Abav-PR) tentou por 
duas vezes realizar a edição 2020 da Expo Turismo
Paraná, mas precisou adiá-la para o próximo ano.
 O cancelamento do feira comercial da Abav-PR 
foi provocado pela crise econômica resultante da
pandemia e ainda segue recomendações de órgãos de 
vigilância sanitária. “Para transferir o evento para os dias 
16 e 17 de abril de 2021 também consultamos significativa 
parte dos expositores, participantes e apoiadores”,
comenta Antonio Azevedo, presidente da entidade.
 O evento conta com a chancela, parceria e apoio 
de importantes órgãos turísticos, entidades do setor e
destinos nacionais, regionais e internacionais, além de 
várias empresas do turismo.

LiGuia-PR
 No contexto institucional paranaense, a novidade 
é a criação da Liga Independente dos Guias de Turismo do 
Paraná (LiGuia-PR).
 A entidade surgiu diante do forte desejo de um 
grupo de guias de Curitiba de atuar na luta pelas
demandas da categoria e do segmento, além de
consolidar, na capital e no estado, o guiamento de turismo.
 A primeira diretoria da instituição reúne Ieda M. 
Souza (presidente), Leandro A. Mura (vice-presidente), 
Maria Lúcia Daldegan, Maurício J. Machado, Patrícia 
R. Batista, Beatriz Pereira, Ana Paula da Cruz, Viviane 
Vignoli (respectivamente, diretora secretária, tesoureiro, 
conselheira, conselheira/2ª secretária e conselheiras),
Maria de Fátima da Cruz, Rita Martins e Flávia S. Suzuki 
(as três, no conselho fiscal).
 Já de início a LiGuia-PR conta com mais de 
noventa associados de Curitiba e Região Metropolitana,  
todos capacitados e credenciados pelo Ministério
do Turismo.
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GASTRONOMIA

Mustang Sally e feijoada
 Esse mês de julho marcou a estreia da feijoada de sábado no 
restaurante curitibano Mustang Sally (Rua Coronel Dulcídio, 517 – 
telefone 41|3018-8118). Agora, é possível conferir no dia nacional da 
iguaria o Rock'N'Beans – recriação do mais famoso prato da culinária 
brasileira, com a pegada da picância tex-mex característica da casa.
 De entrada, tem caldinho de feijão, torresmo fininho crocante 
e crispy de couve. Em porção individual, servida à mesa, chegam o 
arroz, couve refogada, torresmo e laranja, mais mandioca na manteiga, 
banana da terra, linguiça petisco e milho tostado.
 A estrela do almoço continua sendo a tradicional cumbuca de 
feijoada com carne seca, lombo, costelinha defumada, bacon, linguiça 
calabresa e paio. Para ressaltar a mistura de sabores, o Rock'N'Beans 
traz ainda costelinha na tábua, ao estilo texano.

A feijoada
completa,

como chega à
mesa do

cliente

Prato do chef

 No paulistano Hotel Pullman 
Ibirapuera (Rua Joinville, 515 – telefone 
11|5088-4000) já é possível saborear
receitas exclusivas do chef Jean Christophe 
em um apartamento privativo.
 Esse programa, com atendimento 
de um garçom exclusivo, está disponivel 
nas noites de sextas-feiras e sábados. E tem
opção de serviço com harmonização. De 
um ou outro jeito, é necessário fazer
reserva com antecedência de 24 horas.
 Para oferecer a novidade, a
direção do hotel adaptou alguns aposentos, 
retirando as camas. E cada semana
prepara um menu diferente, com entrada, 
prato principal e sobremesa.

Menus com criações exclusivas
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Doce endereço
 Turista em passeio a pé pelo centro da capital
paranaense, além de várias edificações relacionadas 
com a história da cidade, encontra também tradicionais 
endereços gastronômicos. Um deles é a Confeitaria das 
Família.
 Localizado no pioneiro calçadão da área central 
da cidade, o estabelecimento (Rua XV de Novembro, 
374 – telefone 41|3223-0313) mantém trajetória de
sucesso de muitas décadas, adocicando o paladar de 
várias gerações de curitibanos e também surpreendendo 
os visitantes de fora.
 O leque de doces da Confeitaria das Famílias 
é dos mais amplos, reunindo delícias como as bombas, 
canudinhos, quindins, camafeus...

Sabores
com 

clientela
cativa
desde 

meados
do século

passado

Boa mesa, a bordo
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Culinária assinada por chefs estrelados no Michelin

 Com o coronavírus começando a arrefecer, o 
serviço de bordo da Air France volta, gradualmente, a 
oferecer as melhores experiências também no quesito 
gastronomia. Assim, passageiros de rotas de
longa-distância contam com mais alternativas de comes 
e bebes.
 Na cabine business, são opções de boas-vindas 
água, suco ou champanhe. A refeição principal na classe 
executiva tem quatro sugestões de pratos quentes.
 E nas cabines economy e premium economy
continua o serviço completo de almoço ou jantar, com 
um prato quente e bebidas quentes e frias. 
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Carlos Fernando Schrappe Borges

HONDA CIVIC EXL
 O mercado de sedans no Brasil já viveu épocas melhores, 
mas nem por isso está acomodado. Além de manter boa parte dos 
clientes que não migraram para os Suvs, ainda cativa novos com 
constantes atualizações e avanços mecânico tecnológicos. 
 No caso do Honda Civic EXL da 10ª geração, que testamos, 
o resultado foi surpreendente. Destaco o robusto e eficiente motor 
2.0 16V SOHC i-VTEC de 155cv e torque de 19,5kgmf, que na 
contramão do mercado não fez o downsizing e mesmo assim
consegue proporcionar um rodar vigoroso e relativamente
econômico, levando em conta o porte avantajado do carro. Para 
isso, na cidade é recomendável ativar o modo ECO, pois a
condução e dirigibilidade praticamente não são alteradas.
 Seu design, geração a geração, foi mudando
radicalmente. Os contornos dão a impressão de ser maior do que
realmente é, agora com 4,641 m de comprimento, 1,799 m de
largura e 1,433 m de altura. A frente ganhou um para-choque 
redesenhado com alguns cromados a mais deixando-a mais sóbria 
e a traseira que conta com lanternas mistas em led com lâmpadas 
normais, ganhou uma barra cromada na linha 2020.
 O interior é amplo, confortável e muito bem-acabado com 
revestimento em couro de boa qualidade que também reveste os 
painéis almofadados das portas. O painel é amplo, traz mostradores 
digitais com ótima leitura e conteúdo. Aspecto positivo é manter o 
para-brisa degrade, um importante item de conforto abandonado por 
muitas montadoras. 
 A central multimídia tem tela de 7”, navegador GPS nativo 
com condições de trânsito (RDS), Wi-Fi e função Turn-by-turn 
(navegação assistida por voz). além de compatibilidade com Apple 
CarPlay e Android Auto.
 O sistema de climatização é digital e independente para
motorista e passageiro. Conta com saídas de ar para o banco
traseiro. O porta-malas com capacidade de 519 litros é totalmente 
revestido, inclusive suas alças da tampa. Abriga estepe temporário e 
puxadores para rebater o banco em 1/3 e 2/3.
 Seu rodar destaca-se pelo silêncio a bordo. Mérito para o 
excelente isolamento acústico tanto do motor, quanto do vento

e da rodagem.
 Custando nesta versão prata platinum 
metálico R$ 119.000, faltam alguns itens
importantes, como detector de ponto cego, 
piloto automático adaptativo, alerta de colisão 
e frenagem automática.
 Rodamos neste teste 346,1 km e
fizemos a média de 7,9 km/l na cidade e de 
15,7 km/l na estrada, sempre com gasolina.

Nessa versão, para-choque
redesenhado, motor robusto e eficiente e
elegantes lanternas
traseiras de led e lâmpadas normais
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HOTELARIA

Energia sustentável
 Na marca dos seus 39 anos e referência da
hotelaria de Santa Catarina, localizado na cidade de
Fraiburgo, o Hotel Renar (Avenida Beira Lago, 150 –
telefone 49|99977-5236) aproveitou o período da
pandemia para obras de atualização e melhorias.
 A principal novidade é a garagem sustentável, 
cuja cobertura suporta um conjunto de painéis
fotovoltaicos para geração de energia – a expectativa é de 
uma economia de 25 a 30% na conta de luz. Entre as 32 
vagas, uma disponibiliza tomada apropriada para
abastecimento de veículos híbridos ou elétricos.
 O Renar também está com cardápio renovado e 
lançou pacote de hospedagem com pensão completa e 
parcelamento em seis vezes; Para saber mais basta
acessar www.hotelrenar.com.br.

Vaga com tomada para carros elétricos
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Hotel reaberto
 Localizado em Trancoso, privilegiado cenário do 
município baiano de Porto Seguro, o Etnia Casa Hotel 
reabriu as portas dia 15 desse mês. Logicamente,
observando os novos protocolos sanitários e recente
decreto de autorização emitido pela prefeitura local.
 Em operação desde dezembro de 2001, o
Etnia Casa Hotel é composto por sete villas residenciais, 
construídas em um amplo bosque. Situado a 15 minutos 
da praia, ainda oferta piscina, sala de estar e serviços de 
concièrge e governança.
 Saiba mais em www.etniabrasil.com.br.

Parte das villas do empreendimento

No top five
 Em plena Patagônia chilena, logo na entrada do 
Parque Nacional Torres del Paine, o Tierra Patagonia
acaba de ser eleito o quinto melhor resort da América do 
Sul.
 O título refere-se à edição 2020 do World's Best 
Awards, distinção outorgada pela Travel + Leisure, uma 
das maiores publicações de viagem dos Estados Unidos. 
E traduz votação realizada com seus leitores.
 Descubra mais sobre o estabelecimento no
endereço www.tierrahotels.com/patagonia.
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Vista deslumbrante, a partir da piscina interna



PANORAMA DO TURISMO | JULHO 2020 | 17

Fo
to

 P
an

or
am

a 
do

 T
ur

is
m

o

Único do Brasil
 O rol dos melhores novos meios de hospedagens 
de 2020 da Town & Country, conceituada revista
norte-americana, relaciona 65 hotéis e resorts ao redor do 
planeta e, nessa lista, apenas um endereço localizado no 
Brasil. Trata-se da Pousada Trijunção, na divisa entre os 
estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia.
 Para elaborar esse inventário, representantes da 
publicação avaliaram 140 empreendimentos da Europa, 
Américas, África, Oriente Médio, Ásia e região do
Oceano Índico. 
 Mais informações sobre a Pousada Trijunção no 
site www.pousadatrijuncao.com.br.

Uma das suìtes da pousada
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 Histórico e charmoso endereço de hospedagem 
da cidade catarinense de São Bento do Sul, o Hotel Stelter 
(Avenida Nereu Ramos, 446 – telefone 47|3634-1182) está 
novamente recebendo hóspedes.
 Localizado na área central, ele acena com
aconchegantes aposentos, ambiente do café da manhã, 
salas de jogos, de vídeo e de leitura e estacionamento.
 No café da manhã, os hóspedes encontram farto e 
tentador bufê europeu, reunindo salgados, doces e bebidas.  
 Para saber mais sobre o Stelter e fazer reservas 
basta acessar o site www.hotelstelter.com.br.
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A primeira ala do hotel data de 1919

Boa hospedagem

 Situado na Pituba, bairro dos mais tradicionais da 
capital baiana, de frente para o mar, o Real Classic Bahia 
Hotel (Rua Fernando Menezes de Góes, 165 – telefone 
71|3028-1600) constitui alternativa legal de hospedagem 
em Salvador. O endereço recebe hóspedes em viagem de 
turismo, lazer ou negócios.
 O hotel disponibiliza 136 apartamentos,
restaurante, academia, salão de jogos, business center 
e piscina. E ele oferece serviços de coffee break, jantar, 
almoço, coquetel e room service 24 horas.
 Para saber mais sobre o hotel vale navegar pelo 
site www.realclassicbahiahotel.com.br.

Em Salvador

Boa localização na capital baiana
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PRIMEIRA CLASSE

3

4

1 2

5

6 7 8

1 Empresário e idealizador do Festival das Cataratas, Paulo Angeli assumiu nesse mês de julho a presidência do Conselho 
Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu  2 Bruna Apolinário é a nova gerente geral da Aviva Vacation Club (leia-se Rio 
Quente, Costa do Sauípe e Hot Park)  3 Roberto Bacovis comemora agora em julho, ao lado da esposa Vivian, os 25 anos 
da Rottero Viagens Programadas  4 Carlos Solera e Eleni Vieira foram distinguidos com o Título de Cidadania Honorária 
de Urupema. A entrega da honraria, em sessão solene com lideranças desse município catarinense, acontecerá quando a 
pandemia for ultrapassada  5 Michael Thamm, CEO do Grupo Costa & Carnival Ásia, assume também o cargo de
presidente da Costa Cruzeiros e Mario Zanetti é nomeado a Chief Commercial Office da operadora marítima 
6 Alfredo Stefani está no comando da gerência geral do Vila Angatu Eco Resort & Spa  7 Alexandre Marcílio, diretor 
geral do Transamerica Expo Center, comanda o processo de integração do espaço com o Hotel Transamerica SP  8 Luís 
Araújo, presidente do Turismo de Portugal, confirmou presença no Festuris Connection, em agosto, na cidade de Gramado 
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O Paraná é irresistível!
Ve n h a !
 Praias, montanhas, cachoeiras, cidades 

cativantes, monumentos históricos, destinos 
religiosos, águas termais, parques naturais, 

festas temáticas, diversidade cultural,
gastronomia saborosa.

E hotéis confortáveis, bons aeroportos,
ampla malha rodoviária,

trilhas no meio da mata, observação de
pássaros, esportes de aventura,

gente hospitaleira.
 O Paraná é tudo isso e muito mais!
 Quando a pandemia passar,

venha nos visitar. Você será muito
bem-vindo. Iremos recebê-lo de braços
abertos e com sincero sorriso no rosto.
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