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Turismo rural
 Para produzir a matéria de capa da presente 
edição, a equipe de reportagem da Panorama do
Turismo foi, primeiro, vivenciar a estrutura de
hospedagem, gastronomia, lazer e diversão da Pousada 
Fazenda Ribeirão das Flores. Localizada no município
paranaense de Castro, cerca de 80 quilômetros de
Curitiba, ela é um dos mais completos
empreendimentos de turismo rural do estado.
	 Para	confirir	os	atrativos	da	pousada	é	só	
correr os olhos entre as páginas 6 e 9. 
 E a exemplo das revistas anteriores, o restante 
do conteúdo editorial traz muita informação positiva 
sobre gastronomia, eventos, hotelaria e personagens do 
setor turístico.

 Boa leitura!

Leitores
 A	propósito	da	edição	de	junho,	tendo	como	
matéria de capa o passeio com bondes da linha
turística	da	cidade	paulista	de	Santos,	ficam
registradas as seguintes manifestações de leitores: 
Ótimas reportagens! Parabéns pela qualidade e
belíssimo trabalho, Leandro Ribas (Ponta Grossa-
-PR); Obrigado pela nota, sempre ao seu dispor por 
aqui, José Ribamar Silva (Fortaleza-CE);
Obrigada (divulgação Marriott Airport SP Hotel) 
Daniele Sommer (Curitiba-PR). Também
mantiveram contato com a redação Ricardo Guerra 
(Recife-PE), Carlos Schrappe Borges (Curitiba-PR) 
e Ruthe Precoma (Curitiba-PR).
 Nas mídias sociais, entre outros, curtiram 
a edição passada: Alberto Asseis (Curitiba-PR), 
Fátima Aguiar (Pontal do Paraná-PR), Márcia 
Schier (Curitiba-PR), Cristina Lira (Natal-RN) Luiz 
Eduardo da Silva (São José dos Pinhais-PR) e Paulo 
Finger (Curitiba-PR).

Expediente

Panorama do Turismo
Ano 16 | No 192 | Julho | 2021

Fundadores
Antonio Claret de Rezende, Júlio Cézar Rodrigues, Júlio Zaruch e 
Sérgio Almeida

Diretor e Editor
Júlio Cézar Rodrigues (MTb 1050/07/27-PR)

Contatos
41 | 99106-6852
redacao@panoramadoturismo.com.br

Revista digital com conteúdo editorial próprio e
periodicidade mensal. Disponível para download gratuito
no site www.panoramadoturismo.com.br e en redes sociais.
Distribuição em formato eletrônico, via e-mail, a partir de mailing 
exclusivo e de cadastro de parceiros e para grupos de WhatsApp.

Mais informações em www.panoramadoturismo.com.br

Artigos assinados não refletem, obrigatoriamente,
posicionamentos da direção da revista.

Capa
Pousada Fazenda
Ribeirão da Flores
Foto
Panorama
do Turismo

PROGRAMA LEGAL

Fo
to

 P
an

or
am

a 
do

 T
ur

is
m

o

Destino de inverno!
 Nesses dias friorentos do inverno, um programa legal é se 
divertir nas águas termais de Jurema Águas Quentes, arrematado 
complexo de hospedagem e lazer localizado na área rural do
município de Iretama, região central do Paraná. Suas piscinas 
internas e externas são abastecidas, diretamente de fontes
subterrâneas, com águas a 42º C!
 Perfeito para famílias em busca de sossego, ar puro,
diversão e mordomias, Jurema Águas Mornas oferece duas
estruturas distintas de hospedagem e entretenimento.
 Na ala Lagos de Jurema Termas Resort estão 184
opções de aposentos, mais piscinas, área de diversão, bares e 
restaurantes. No setor Jardins de Jurema Convention & Termas 
Resort,	mais	luxuoso,	os	hóspedes	têm	à	disposição	outros	153
apartamentos, espaços de lazer e fitness, piscinas e um amplo
centro de convenções.
	 Nesse	complexo	implantado	em	meio	a	matas	e	jardins	
floridos,	os	hóspedes	também	encontram,	além	do	convidativo	
conjunto	de	piscinas	de	águas	termais,	teatro	com	atividades	
norturnas, moderno SPA, fitness center, espaços kids, lagos para 
pescarias, quadras esportivas e atividades para todas as idades, 
tudo com animação comandada pela atenciosa equipe de
recreadores.
 Outro atrativo local é a mesa farta e caprichada – a
propósito,	a	diária	inclui	café	da	manhã,	almoço	e	jantar.
 Saiba mais sobre esse exclusivo endereço paranaense de 
hospedagem, gastronomia, diversão e lazer no site www.juremaa-
guasquentes.com.br.

Piscinas com águas naturais a 42º C!
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HOTELARIA

Boa hospedagem, para esses dias frios
 Respeitada rede de hotéis diferenciados, com localização em destinos de todas 
as regiões brasileiras, a Roteiros de Charmes elencou cinco endereços associados como 
sugestão para quem busca ambientes aconchegantes e preparados para esses tempos de 
inverno.
 Na cidade gaúcha de Gramado, por exemplo, a dica é a Estalagem La
Hacienda.	Ela	reúne	seis	acolhedores	chalés,	oferece	aos	hóspedes	roupões	e	pantufas	
para aquecer e possui restaurante com cozinha internacional.
	 Já	na	fluminense	Visconde	de	Mauá,	a	sugestão	é	a	Pousada Mauá Brasil. A 
mais de mil metros de altitude, ela disponibiliza quinze chalés, restaurante, sauna, 

piscunas, academia e sala 
demassagem. Tudo em 
meio a uma área verde de 
400.000 metros quadrados.
 Em Campos do 
Jordão, famoso destino de 
São Paulo, a indicação recai 
no Chateau La Villete. O 
empreendimento conta com 
quinze suítes
personalizadas – algumas 
com lareira e outras com 
jacuzzi,	para	um	banho	
quente relaxante.
	 Voltando	ao	Rio	
Grande do Sul, em São 
Francisco de Paula a
Pousada do Engenho é 
sugerida pela associação. 
Sua estrutura tem amplas 
cabanas de madeira, com 
calefação e uma lareira, 
com	a	lenha	já	cortada,	
charmoso restaurante.
 Em Itaipava, porção 
serrana do Rio de Janeiro, 
a Les Roches é uma das 
pousadas mais procuradas. 
Seus chalés e suítes são 
climatizados com lareira e 
calefação e na condução do 
restaurante estão
competentes chefs.
 Para saber mais 
sobre a associação e seus 
empreendimentos basta 
visitar o site www.roteiros-
decharme.com.br.Aposentos perfeitos para essa estação
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Mercure Copacabana reabre repaginado
 No Rio de Janeiro, o Mercure Copacabana Hotel 
(Avenida	Atlântica,	2.554	–	telefone	21|3545-5100)	reabriu	
suas portas totalmente repaginado e com o nome de Mercure 
Rio Boutique Hotel Copacabana.
	 Dentro	do	seu	novo	conceito,	o	prédio	histórico	de	
1937	onde	está	foi	todo	reformado,	contando	com	a	assinatura	
de	arquitetos	renomados.	O	projeto	de	interiores,	por	exemplo,	
teve como inspiração a moda carioca e a tropicalidade,
ressaltando,	assim,	elementos	naturais	e	objetos	curvos,	a
lembrar a biodiversidade do Rio de Janeiro.
 Já para os 119 quartos, o conceito boutique privilegiou 
uma decoração descontraída, colorida e confortável, incluindo 
opções de apartamentos avarandados, a grande maioria com 
vista para o azul do mar de Copacabana. Além disso, a
clientela ganhou duas suítes no rooftop, com varanda
debruçada sobre o mar e uma vista deslumbrante da orla.
 O hotel ganhou uma unidade do Q’Ceviche, afamado 
restaurante da culinária peruana, com menu assinado pelo chef 
Manuel	Velasquez.
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Um dos apartamentos renovados
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NH Curitiba tem suíte acessível
 Completo
endereço de hospedagem 
da capital paranaense, 
o NH Curitiba The Five 
Hotel (Rua Nunes
Machado, 68 – telefone 
41|3434-9400)	é	também	o	
único da cidade a
disponibilizar uma suíte 
com acessibilidade total.
 Localizado no
décimo andar, esse
aposento	foi	planejado	
para garantir autonomia 
completa	aos	hóspedes	
portadores	de	deficiência.	
Espaçosa, a suíte possui 
uma sala e dois banheiros 
– em um deles as
adaptações	ficam	bem
evidentes, em particular 
nas áreas molhadas, onde 
mais se precisa de
segurança. Barras de 
apoio, pia com vão livre 
para cadeirante e cadeira 
retrátil para banho são 
alguns dos itens pensados 
para oferecer conforto 

a quem tem mobilidade reduzida.
	 Os	ambientes	da	suíte	também	contam	com	alarmes	para	casos	de	emergência	
com necessidade da atenção dos colaboradores – esses, aliás, são instruídos para agir 
em situações de atenção especial.
 Reconhecido pela arquitetura moderna e atendimento impecável, o NH, da 
mesma forma, possui rampas de acesso para seus ambientes de uso comum, tem piso 
tátil em frente aos elevadores e escadas, além de informações em braille nos corredores 
e elevadores; esses também informam o andar por áudio.

Cama da suíte adaptada do NH
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Piscina premiada

Visual deslumbrante

 Disputada estação de esqui do Chile, distante 
cerca de duas horas de carro a partir da capital Santiago, 
e localizada em plena Cordilheira dos Andes, Portillo 
conquistou o título de Piscina de hotel com melhor vista. 
 A distinção foi outorgada pelo Hotels Above Par, 
guia virtual concebido pelo expert e entusiasta de hotéis 
boutique Brandon Berkson e com conteúdos produzidos 
por	jornalistas	especialistas	em	viagens.
 Com visual de tirar o fôlego, a icônica piscina
de	Portillo	ainda	mantém	a	temperatura	da	água	a	32º	C	–	
ou	seja,	constitui	um	tentador	convite	para	o	relaxamento	
após	um	dia	de	prática	de	esqui	ou	snowboard. 

Fo
to

 D
iv

ul
ga

çã
o 

| 
AD

 C
om

un
ic

aç
ão

 &
 M

ar
ke

tin
g



6 | JULHO 2021 | PANORAMA DO TURISMO

MATÉRIA DE CAPA

A pousada desperta sob
a bruma da manhâ
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E quando o sol domina,
é hora da piscina

Pousada Fazenda
Ribeirão das
Flores

 A estrutura principal da Pousada Fazenda 
Ribeirão das Flores – modelar empreendimento de
turismo	e	agronegócio,	localizado	no	município
paranaense de Castro –, se assemelha a uma pequena e 
acolhedora vila rural. Delimitada entre o Rio Socavão 
e	a	encosta	de	um	verdejante	e	arborizado	morro,	ela	
concentra	a	sequência	de	chalés	de	madeira	e	o	amplo	
restaurante e, do outro lado da rua, os equipamentos 
de lazer e diversão.
 Abraçada por belos cenários naturais, a
pousada	oferece	às	famílias	hóspedadas	muito	ar	puro,	
comida da fazenda quentinha sobre o fogão a lenha, 
trilha sonora marcada pelo barulhinho da água do rio 
de grandes pedras e pequenos seixos rolantes e pelo 
canto dos passarinhos e grilos, passeios a cavalo e em
veículos 4x4, trilhas para caminhada, lagos para
pescaria,	salão	de	jogos,	parque	infantil	e	um	conjunto	
de	três	piscinas	–	uma	delas	coberta	e	aquecida.
 As crianças ainda contam com atividades 
lúdicas e educativas, com recreadores, por exemplo, 
levando-as	a	interagir	com	os	animais	ou	promovendo	
saudáveis competições, entre elas, a caça ao tesouro. 
E na companhia dos pais podem conhecer o singular 
Castelo da Montanha – atrativo situado num dos
pontos	mais	altos	da	região	e	com	vista	de	360º,	ao	
lado do qual estão sendo construídos dois exclusivos 
aposentos de hospedagem –, a Pedra do Índio e os 
campos onde pastam os búfalos criados na fazenda, 
bem como se divertir em um descompromissado
pesque e solte, curtir o skibunda ou se aventurar na 
tirolesa sobre as águas do Rio Ribeira.
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Culinária variada no almoço
e no jantar 

Ala nova, com acomodações
em alvenaria

Cavalgada, programa imperdível
pelos cenários da pousada

Boa mesa e diversão
	 A	experiência	da	mesa	com	
delícias da fazenda, reunindo receitas 
dos	tempos	da	vovó,	acontece	em	
cinco momentos diferentes do dia: 
no café da manhã, no aperitivo, no 
almoço,	no	lanche	da	tarde	e	no	jantar	
– tudo incluído no valor do pacote de 
hospedagem, excetuando bebidas
alcóolicas,	sucos,	refrigerantes	e
água mineral.
 O amanhecer começa no 
bufê	do	desjejum,	com	pães	caseiros,	
frutas,	queijos,	salaminho	colonial,	
doces, salgados, sucos, café, leite.
 Um pouco antes da hora 
do almoço, a dica é bater ponto no 
quiosque	do	aperitivo.	Tem	queijo	de	
búfala	produzido	na	própria	fazenda	
e temperado com azeite e especiarias, 
iscas de carne de búfalo, torradas com 
berinjela	escabeche,	assados,
amendoim e caipirinhas – cada um
fazendo	a	sua	do	jeito	preferido,	com	
cachaça ou vodka.
	 No	almoço	e	no	jantar,	os	
pratos	quentes	–	aquele	feijão	bem	
temperado, carnes, massas, banana 
a	milanesa	etc.	–	ficam	à	disposição	
sobre a chapa de um grande fogão 
a lenha. Para acompanhar existem 
saladas e para fechar, sobremesas.
 Lá pelas cinco da tarde, tem
lanchinho com café, leite, suco, bolos.
 Em todos esses momentos, os 
funcionários da pousada adotam
cuidados de biossegurança, e os 
hóspedes,	para	fazer	sua	parte,	devem	
usar máscara e luvas descartáveis 
quando	vão	se	servir	no	bufê.
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Em uma das elevações da fazenda fica
o Castelo da Montanha

Encontro das águas dos rios
Socavão e Ribeira

 Na pousada, o dia parece 
curto para tantas possibilidades de 
diversão. Quando está quente,
lógico,	as	piscinas	ganham	a
preferência	–	a	interna,	aquecida,	
fica	para	o	tempo	frio	ou	chuvoso.
 As cavalgadas ocorrem pela 
manhã	e	à	tarde,	alcançando	dois	
destinos distintos: respectivamente, 
o encontro dos rios Socavão e
Ribeira, onde dá para curtir
tirolesas sobre corredeiras, e o
Castelo da Montanha, local com 
vistas surpreendentes e perfeito 
para fotos da família e selfies. A 
tropa segue em animais tranquilos 
e com dois condutores capacitados. 
Para quem não gosta de montaria, a 
sugestão é circular pelas
estradinhas internas a bordo de 
veículos 4x4. Essas atividades são 
cobradas em separado.
 Também é legal passear 
pelas trilhas, ao longo das quais 
ficam	evidentes	a	espiritualidade	e	o	
positivismo dos proprietários.

    Tirolesa, atração 

bastante procurada
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    Escultura-mirante, no 
Castelo da Montanha

    Festejos juninos e 
julinos para animar

    Alimentar os animais,
atividade para as crianças
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oferece	apartamentos	para	dois,	três	e	quatro	ocupantes	e	
chalés com capacidade para receber de duas até dez pessoas. 
Esses aposentos são dotados de chuveiro quente, geladeira, 
TV,	micro-ondas	e	ventilador;	alguns	chalés	possuem	lareira.
 Em função do aumento na procura, foi erguida uma 
nova	ala,	em	alvenaria	–	já	com	duas	unidades	internas	mais	
espaçosas em uso – e estão em construção, ao lado do
Castelo da Montanha, outros dois apartamentos.
 De Curitiba até a pousada são aproximadamente 84 
quilômetros,	os	últimos	30	percorridos	em	uma	serpenteante	
estrada ensaibrada e emoldurada por serranias a perder de 
vista,	vales,	pequenas	propriedades,	vilarejos	e	matas	nativas.	
Vale	seguir	sem	pressa,	para	melhor	contemplar	a	paisagem.
 Para saber mais sobre esse destino de turismo rural 
–	e	aproveitar	para	garantir	reserva	para	um	final	de	semana	
ou	para	o	próximo	feriado	–	é	só	ligar	para	41|3357-7474	ou	
acessar o site www.pousadaribeiraodasflores.com.br.
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MEMÓRIA

Turismo perde o Michelão!
	 A	edição	de	junho	da	Panorama	do	Turismo	já	circulava	
quando,	na	manhã	da	terça-feira	29,	a	notícia	começou	correr	o	
Brasil: Michel Tuma Ness faleceu!
 Respeitado empresário do setor de agenciamento
turístico, atuante presidente da Federação Nacional do
Turismo-Fenactur,	fundador	e	irrepreensível	anfitrião	do	Clube 
do Feijão Amigo, o ícone Michelão havia terminado sua
viagem, aos oitenta anos, em São Paulo. Infelizmente, não
resistiu aos desdobramentos de uma cirurgia do coração,
necessária	após	infarto	sofrido	no	início	do	mês	passado.	Viúvo	
da	dona	Fátima,	deixou	os	filhos	Alexandre,	Marcello	e	Fábio	e	
netos.
 Empresarialmente, Michelão criou e conduziu sua
agência	de	viagens,	a	Status.	E	através	dela	se	credenciou	à	
disputa	da	presidência	da	Federação	Nacional	do
Turismo-Fenactur.	À	frente	dessa	reconhecida	entidade	do
segmento, desenvolveu, em seguidas gestões, elogiado trabalho 
em defesa dos sindicatos associados, das empresas de
agenciamento e operação turística e das principais bandeiras do 
turismo	nacional	-	tinha	cadeira	cativa	no	Conselho	Nacional	do	
Turismo.
 Através do Clube do Feijão Amigo – idealizado em
parceria com seu amigo Adel Auada e apoiado sempre pelo seu 
fiel	escudeiro	Vitor	Daniel,	falecido	em	2017	–,	Michelão,
sempre	sorriso	estampado,	ajudou	a	promover	o	turismo	 Michelão, está fazendo falta

brasileiro e a aproximar parceiros 
e	profissionais	da	cadeia	produtiva.	
Com	justo	motivo,	pois,	acabou
cidadão honorário de uma quantidade 
de cidades onde realizou os encontros 
da confraria, invariavelmente, em 
torno de uma boa mesa de almoço 
ou	jantar	–	com	cardápio	distinto,	
dependendo do local, mas mantendo a 
tradição	da	base	do	feijão,	arroz,	bife	
e ovo fritos e salada.
 Michelão sempre teve com a 
direção da Panorama do Turismo uma 
ligação de amizade muito estreita. 
Foi uma forte e recíproca relação de 
fraternidade. Presidente da Fenactur, 
ele foi o primeiro, entre os dirigentes 
de entidades de alcance nacional, a 
chancelar a publicação e a emprestar 
sua sigla. Presidente do Clube do
Feijão Amigo, fez questão de marcar o 
primeiro aniversário da revista – e
depois outros também – com
memorável	jantar,	em	Curitiba,	dessa	
democrática instituição do turismo 
brasileiro.
	 Passado	esse	primeiro	mês	do	
passamento do amigo, a equipe
Panorama do Turismo continua se
solidarizando com a família Tuma 
Ness,	em	particular	com	o	filho
Alexandre, seu sucessor nos eventos 
do turismo onde era servida a
tradicional Mortadela do Michelão.
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Acima, com Vitor
Daniel, num dos
aniversários da

Panorama do Turismo. 
Ao lado, com o filho 

Alexandre, no estande 
da Mortadela do

Michelão, em
concorrido evento do 

calendário do
turismo nacional
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PANORÂMICAS

Vila Velha tem passeio noturno
	 Esse	mês	de	julho	
marcou a retomada da
Caminhada Noturna no 
Parque	Estadual	de	Vila	
Velha,	atrativo	turístico	
situado no município
paranaense de Ponta
Grossa.	Visitantes	podem	
curtir essa atividade nos 
sábados de lua nova ou 
cheia.	com	direito,	antes,	à	
contemplação do
pôr-do-sol.
 O programa ocorre 
das	18h30	e	22h30	pela
trilha principal dos
arenitos, sob a luz da lua e 
das estrelas, e propicia
parada para fotos no
mirante da Taça. Já no 
Centro	de	Visitantes	dá	
para observar o céu
noturno	com	um	telescópio	
e orientação de um
especialista em
astronomia.
 Nos sábados de 
Caminhada Noturna, o

restaurante	do	parque	fica	aberto	para	os	visitantes	se	abastecerem	antes	do	passeio,	pois	
não	é	permitido	o	consumo	de	bebidas	e	alimentos	durante	o	trajeto.
 Para saber mais sobre esse programa legal e também comprar seu ingresso para 
um primeiro passeio basta acessar o site www.parquevilavelha.com.br.

Grupo de visitantes, em pose no mirante da Taça 
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Turismo
rodoviário
 O governo de
Santa Catarina baixou 
decreto para facilitar ainda 
mais a operação de
serviços de ônibus fretados 
e de aplicativos como a 
Buser, plataforma de
intermediação de viagens.  
 A intenção, com a 
medida, é permitir maior 
concorrência	e,
consequentemente, mais 
opções	aos	viajantes.
 O novo decreto 
reforça a legalidade do 
fretamento ao permitir o
multitrecho, prática de
viagens na qual o ônibus 
leva	grupos	de	viajantes	
para destinos
intermediários dentro da 
mesma rota. Também 
flexibiliza	o	licenciamento	
e a comunicação de viagem 
pelo	transportador	-	o	
documento	de	identificação	
dos passageiros passa a 
valer em formato digital.

Para conectar viajante e serviços
 A partir agora de agosto,
viajantes	em	busca	de	serviços
turísticos	–	uma	agência	de	receptivo	
ou	um	guia	local,	por	exemplo	–	já	
poderão estabelecer contato direto com 
o	dono	do	negócio.	Com	segurança,	
agilidade e sem custos adicionais, isso 
será possível através do aplicativo ou 
do site da startup curitibana
Giramundo.
 Num primeiro momento focada 
em destinos nacionais tidos como
preferenciais – entre eles, a região
serrana do Rio Grande do Sul e a 
cidade paranaense de Foz do Iguaçu 
–, a ferramenta Giramundo propiciará 
conexão entre os turistas e pequenos e 
médios empresários ou 

ou	profissionais	autônomos	do	setor,	aliás,	os	mais	prejudicados	pela	pandemia.	
 Além de estarem determinados a promover e dar visibilidade aos pequenos
empreendimentos	ligados	ao	turismo,	os	criadores	da	Giramundo	querem	ajudá-los	a
ultrapassar esse momento de crise econômica e seguir avançando. Nesse sentido,
negócios	fechados	através	da	plataforma	traduzirão	resultado	financeiro	integral	ao
prestador do serviço – não haverá taxa de intermediação ou comissão sobre vendas.
	 Para	se	integrarem	à	plataforma	e	desfrutarem	das	vantagens	oferecidas,
empresas e autônomos precisarão, apenas, aderir ao sistema de assinatura da startup, 
com planos semestrais e anuais sintonizados com a realidade do mercado. Para saber 
mais	sobre	a	startup	e	seus	serviços	é	só	acessar	o	site	www.giramundoapp.com.br.

Aproximando as pontas do turismo
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Abav Expo & Collab, em Fortaleza
protocolos de biossegurança,
respeitando o distanciamento entre 
os estandes e a ventilação adequada 
em todos os espaços ocupados.
 Para maior e melhor
otimização da área de exposições, 
nesse ano a Vila do Saber, onde 
acontecem as capacitações e
treinamentos, ocupará o andar
superior do pavilhão. Além disso 
está prevista a realização de uma 
série	de	ações	interligadas	à
programação	oficial	em	áreas
externas, como hotéis, restaurantes 
e equipamentos turísticos, de forma 
a estimular o contato dos visitantes 
com	o	destino	anfitrião	e	seus
principais atrativos. 
 A Abav Expo & Collab é 
o evento do ano eleito por grandes 
marcas do mercado, entre
operadoras, redes hoteleiras,
companhias aéreas, locadoras, além 
dedestinos nacionais e
internacionais.
 Mais informações sobre o 
encontro	e	ficha	de	credenciamento	
estão disponíveis no site da
entidade promotora, no endereço 
www.abav.com.br.

 No retorno ao sistema de sedes itinerantes, a edição desse ano da Abav 
Expo & Collab acontecerá, em formato presencial, em Fortaleza, capital do 
Ceará,	entre	os	dias	27	de	setembro	e	2	de	outubro.
 Segundo os organizadores, mesmo com a lotação máxima de
participantes permitida, o evento transcorrerá em total atendimento aos

Centro de Eventos de Fortaleza, local do evento

 Agências	de	viagem	e	
meios de hospedagens estão sendo 
convidados pelo Ministério do 
Turismo a acessar suas páginas do 
Cadastur e incluir, em um novo 
campo,	seus	perfis	nas	redes
sociais.  Essa simples medida
poderá evitar fraudes na
comercialização de produtos e 
serviços turísticos, cada vez mais 
comuns nas mídias on-line.
 A construção e inclusão 
desse novo campo no Cadastur – 
cadastro	oficial	das	empresas	e
profissionais	autônomos	do	setor	
junto	ao	governo	federal	–	foi
ajustada	entre	o	Ministério	do
Turismo e o Facebook e Instagram.
 Há tempos, representantes 
do chamado trade	turístico	têm	
registrado	a	incidência,	cada	vez	
maior,	da	criação	de	perfis	falsos	de	
empresas de turismo. Com a nova 
informação, antes de adquirir
qualquer serviço ou produto via 
on-line, os turistas poderão conferir 
no site do Cadastur se aquela rede 
social	é	a	oficial	da	empresa.

Para evitar
fraudes

Pomerode terá novo museu 
 Considerada uma das cidades com mais
raízes alemãs do país, a catarinense Pomerode vai
ganhar o Museu Interativo Brasil Alemanha. O
novo atrativo turístico, aliando cultura e
entretenimento, está sendo construído no centro
histórico	local	e	deverá	ser	inaugurado	no	primeiro
semestre	do	próximo	ano.
	 A	coordenação	executiva	do	projeto	é	do
empresário Adilson Altrão. E a direção criativa é
assinada por Maikon Werner e Diego Cadorin, há
uma década atuando com empreendimentos
conectados com Pomerode.
	 Em	uma	área	expositiva	com	cerca	de	500
metros quadrados, as mostras do museu vão
valorizar as relações racionais, emocionais e
culturais entre as duas nações.
"Desenvolvemos	o	projeto	inspirados	em	movimentos	globais,	agregando	o	
conhecimento ao entretenimento. Todo o foco está em proporcionar uma
experiência	imersiva,	para	despertar	o	olhar	ao	visitante	para	o	quanto	a
conexão	entre	Brasil	e	Alemanha	está	presente	não	só	em	Pomerode,	mas
também na sua vida", conta Maikon Werner. 
 O empresário Adilson Altrão destaca o Museu Interativo Brasil
Alemanha como importante complemento ao roteiro turístico da cidade. "A
escolha por Pomerode é estratégica. O município recebe visitantes muito
interessados na relação entre os dois países e, a partir desse olhar mais
contemporâneo,	conseguiremos	juntar	uma	nova	experiência	às	já	existentes",	
pondera ele.
	 Para	obter	outras	informações	sobre	essa	novidade	de	Pomerode	é	só	
acessar instagram.com/museubrasilalemanha/
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Foz iniciará a retomada dos eventos
 Destino com fortíssimos 
apelos para a realização de
eventos – possui ampla rede 
hoteleira, diversos espaços
apropriados para congressos e 
exposições comerciais, além, 
lógico,	de	muitos	atrativos
turísticos –, a cidade paranaense 
de Foz do Iguaçu começa nesse 
próximo	mês	de	agosto	a
retomada das atividades desse 
importante setor.
 Incialmente, poderão 
ocorrer na cidade eventos com 
até	500	pessoas.	Em	setembro,	
esse número subirá para 800. Em 
outubro, até 1.000 e em
novembro estarão liberados
encontros	com	até	70%	da
capacidade do espaço, sem limite 
no número de participantes.
Essa	flexibilização	foi	muito	
comemorada pelas entidades e 
profissionais	do	segmento.
Afinal,	o	cronograma	de	

de liberação, além de transmitir segurança aos organizadores de eventos, propicia 
ações de captação e de realização, por exemplo, de seminários e feiras técnicas.

Mostras comerciais são importantes para Foz do Iguaçu

Turismo rodoviário e locação de SUVs
 Nesses tempos de
passeios turísticos de carro e para 
destinos de natureza mais
próximos	de	casa,	aumentou	a	
locação de veículos utilitários
esportivos, os chamados SUVs. A 
informação é da Associação
Brasileira das Locadoras de 
Automóveis-Abla.	A	propósito,	
a frota atual das empresas do 
segmento	soma	107.000
unidades, a maioria destinada 
para as viagens em família ou 
entre amigos.
 Com o impacto na 
aviação comercial durante a 
pandemia, as viagens de carro 
se tornaram ainda mais comuns. 
"Se antes as roadtrips eram 
apenas	para	viajantes	com	perfil	
aventureiro, a modalidade se 
tornou	forte	aliada	de	quem	já	
sentiu segurança para voltar a 
viajar",	diz	o	presidente	da	Abla,	
Paulo Miguel Junior.
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A pandemia impulsiona o turismo rodoviário

Fimtur
Business,

em SC

 No	próximo	mês	de	agosto,	entre	os	dias	23	e	29,	seleto	grupo	de	agentes	
de viagens vai aproveitar, em Santa Catarina, uma nova edição do Fimtur
Business. Dessa vez, o roteiro da visita técnica/comercial agregará atrativos do 
Vale	Europeu,	Parque	Beto	Carrero	e	Balneário	Camboriú.
 Os participantes desse programa de familiarização turística, com saídas 
de	São	Paulo	e	de	Curitiba,	conhecerão	particularidades	de	Timbó,	Pomerode	e	
Rodeio, passarão um dia inteiro no Beto Carrero e visitarão apelos de Balneário 
Camboriú, a exemplo do Parque Unipraias, do Barco Pirata e do Cristo Luz.
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Sampa Sky,
inauguração
em agosto
 Já	está	confirmado:	São	Paulo	vai	ganhar	
oficialmente	no	dia	8	de	agosto	próximo,	um
domingo, o Sampa Sky, espaço com mirantes de
vidro onde as pessoas terão a sensação de andar 
sobre	a	cidade	a	uma	altura	de	150	metros.
 Nem bem foi anunciada a inauguração, a 
corrida pela compra de ingressos esgotou
rapidamente as possibilidades de visitação para o 
mês	de	agosto.	Para	setembro,	restam	poucos	dias	
com venda de tíquete de entrada.
 O Sampa Sky está localizado no 42º andar 
do	Mirante	do	Vale,	prédio	mais	alto	da	área	central.	
Em	suas	janelas	de	vidro,	extrapolando	a	fachada	do	
edifício,	o	visitante	terá	a	sensação	de	flutuar	sobre	a	
cidade e pode conhecer novas vistas e horizontes.
	 Com	área	total	de	700	metros	quadrados,	o	
novo ponto turístico da cidade tem capacidade para 
receber até 400 pessoas simultaneamente. E também 
oferecerá uma cafeteria.
 Seu funcionamento será de terça a sexta, das 
11h00	às	19h00,	aos	sábados	das	9h00	às	19h00	e	
aos	domingos	das	9h00	às	16h00.	Os	ingressos	para	
visitar o Sampa Sky são vendidos apenas pela
internet. Saiba mais sobre essa novidade paulista em 
www.instagram.com/sampasky.O Sampa Sky tem dois decks de vidro retráteis
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Connection terá conteúdos e experiências
 A edição do Connection 
Experience agendada para os dias 9 
e	10	de	setembro	próximo,	na	cidade	
gaúcha de Canela, vai assegurar aos 
participantes do formato presencial 
oportunidades para ouvir
palestrantes nacionais e
internacionais e para vivenciar
experiências	singulares	no	destino.
 Segundo a organização do 
evento, a programação de palestras 
prevê	abordagens	em	torno	dos	
temas Natureza, Diversidade e
Turismo, Turismo Gastronômico: 
Originalidade e Premiunização, 
Turismo Rural: experiências
autênticas e o mercado 4.0 e para 
fechar Turismo do Vinho e a
Experiência Enogastronômica. 

de	Marketing	e	Gestão	da	Agência	
Nacional de Turismo), o chef
Daniel Paiva, Renato Fernandes 
(presidente do Instituto Brasileiro 
de Olivicultura e proprietário da
Pousada Olival), a chilena Dalma 
Diaz (cofundadora da Gastronomy 
Patagônia) e Eduardo Bassetti 
(proprietário	da	Vinícola	Villaggio	
Bassetti).
 Para saber mais sobre esse 
importante evento idealizado e
realizado pela empresa
Rossi e Zorzanello, ver detalhes da
programação e também garantir sua 
vaga nos formatos presencial ou 
virtual	é	só	acessar	o	endereço
www.festurisgramado.com/con-
nection.

 Já	a	jornada	de
experiências	–	prevista	apenas	para	
quem adquirir o pacote presencial 
do encontro – assegurará ao
participante, além do acesso a todas 
as palestras e momentos de
networking, viver as atrações dos 
melhores pontos turísticos de
Canela, entre eles, a Cascata do 
Caracol, a SkyGlass, o Alpen Park 
e o Parque Terra Mágica Florybal.
 No rol dos palestrantes 
do Connection Experience estão a 
costariquenha Ana Báez (presidente 
e	consultora	sênior	da	Turismo	&	
Conservación	Consultores	S.A),	
Pablo Morbis (CEO do Grupo
Cataratas), a italiana Maria Elena 
Rossi (da Divisão de Promoção

Sapopema, capital do turismo de aventura
Parque Florybal, no roteiro da jornada de experiências do Connection

 A	Assembleia	Legislativa	aprovou	por	unanimidade	projeto	de	lei	
declarando o município de Sapopema, na região norte do estado, como
Capital Paranaense do Turismo de Aventura. O título foi proposto pelo
deputado estadual Tercilio Turini.
	 Segundo	o	autor	do	projeto	de	lei,	o	município	reúne	muita	beleza	
natural e cada vez mais atrai visitantes de todo o Paraná e outros
estados. São cachoeiras, montanhas, grutas, cavernas, trilhas e ambientes de 
contemplação	e	interação	com	a	natureza.	“Sapopema	já	faz	parte	de	roteiros	
turísticos pela diversidade de atrativos”, salienta o deputado.
	 No	destino,	distante	cerca	de	300	quilômetros	da	capital	Curitiba,	os	
visitantes	surpreendem-se	com	as	possibilidades	de	prática	de	escalada,
caminhada, pedalada rural, rapel, boia-cross e outras atividades esportivas,

recreativas e de aventura. É comum 
encontrar famílias, grupos e
amigos desfrutando desses
atrativos,	principalmente	aos	finais	
de semana e feriados.
 Entre os principais pontos 
locais de visitação estão o Pico 
Agudo (com mais de 1.100 metros, 
o mais alto da região), o Salto das 
Orquídeas (com queda d´água de 
43	metros)	e	várias	cachoeiras,	a	
exemplo	da	Bela	Vista	e	da	Mata.
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Bastards Brewery, agora, em Curitiba

Hambúrguer Big Bastard, dica para matar a fome
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afamada	cervejaria	com	a	inauguração	do	novo
endereço da Bastards Brewery (Rua Comendador Lustoza 
de	Andrade,	69	–	telefone	41|3049-9795).	Nesse	espaço	
estão agregados a fábrica e um bar com serviços de
café-da-manhã,	almoço	e	jantar.
	 No	local,	os	rótulos	da	marca	são	produzidos,	
engarrafados e disponibilizados através de quinze
torneiras.	A	propósito,	para	assinalar	esse	novo	ciclo	foi	
criada	a	cerveja	(Re)Início dos Tempos, forte, clara, com 
teor	alcoólico	de	9,1%,	baixo	amargor	e	presença	de	frutas	
tropicais.
 No quesito gastronômico, a Bastards Brewery
oferece	vasto	cardápio.	Para	o	café-da-manhã,	por
exemplo, foi estabelecido curadoria com o Moka Clube, 
reunindo opções de espressos, chocolates, cappuccinos e 
até um drinque.
	 Ex-participante	de	um	reality nacional de
culinária, o chef Rui Morschel é o responsável pela
produção da cozinha, com opções tipo prato executivo, 
hambúrgueres, porções, sanduíches, saladas e outras 
sugestões.
 No bar do novo endereço, além das quinze
torneiras de chope, a clientela ainda conta com a linha 
especial	das	cervejas	da	Bastards	Brewery	–	como	a
witbier Jean Le Blanc e a american indian pale ale Hector 
5 Rounds – e ampla carta de drinques. Para saber mais 
acesse www.bastardsbrewery.com.br.

Happy wine
 Na cidade de Canela, porção serrana do Rio 
Grande do Sul, um programa legal é aproveitar o happy 
wine promovido pelo Restaurante Férreo, localizado 
dentro do complexo turístico Estação Campos de
Canella.
	 Aos	sábados	e	quintas-feiras,	das	16h30	às	
18h00,	dá	para	degustar	exclusivos	rótulos	de	regiões	
vitivinícolas	gaúchas	e	harmonizá-los	com	menu	de
finger foods criado pelo chef Manoel Oliveira – entre 
eles, a famosa coxinha do endereço. Tudo acontece a 
bordo de um charmoso vagão de trem da década de 
1920, parte da estrutura do restaurante.
 A cada encontro são oferecidos cinco vinhos, 
selecionados para mostrar a diversidade da produção 
e do terroir do estado. O programa é conduzido pela 
enófila	formada	em	hotelaria	Jéssica	Piffer.

Nuu Nikkei
 Antes consultor e agora comandante da cozinha 
em tempo integral, o chef Carlos Alata está fazendo 
ajustes	finais	no	novo	cardápio,	a	ser	lançado	em	breve,	
do restaurante curitibano Nuu Nikkei (Rua Fernando 
Simas,	333	–	telefone	41|3538-6956).
 Enquanto isso não acontece, ele preparou 
sugestões para a estação mais fria do ano como opção 
às	receitas	do	menu	tradicional.	Entre	essas	novidades	
de	inverno	figuram,	por	exemplo,	a	entrada	Cogumelos 
calientes (servidos em chapa quente, com ervilha torta 
e katsuobushi e redução de balsâmico teriyaki), o prato 
principal Ramen Nikkei (concentrado de peixe com 
temperos peruanos, peixe branco, camarão e macarrão 
oriental) e, para sobremesa, churros artesanal (com
sorvete de doce de leite e farofa de panko).
 Para saber mais sobre o endereço a dica é
acessar o site www.nuunikkei.com.br.
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Café no Jardim Botânico
	 Turistas	em	visita	ao	Jardim	Botânico	de	Curitiba	já	podem
degustar	um	cafezinho	preparado	no	capricho	e	com	grãos	de	procedência	
garantida.	Nesse	mês	de	julho	foi	inaugurado	no	famoso	atrativo	o	terceiro	
café-escola	do	Senac-PR	na	capital.
 Estruturada em aconchegante espaço atrás da instagramável estufa 
do Jardim Botânico, agregando ambientes interno e externo, a cafeteria 
funciona	de	domingo	a	domingo,	no	período	das	10h00	às	18h00.	E	pode,	
em	tempos	de	normalidade,	acolher	até	35	pessoas.
	 A	propósito	dos	cafés-escola	da	grife	Senac,	no	estado	existem	
esses	três	de	Curitiba	e	outros	três	em	Ponta	Grossa,	Londrina	e	na	Praia	
de	Caiobá,	e	até	o	final	do	ano	todos	deverão	oferecer	internet	gratuita.	

A grife vai ganhar um quarto endereço na capital, no Solar do Rosário

	 Até	agosto	próximo,	quem	for	
ao Parque Beto Carrero – no município 
catarinense da Penha – poderá
aproveitar, além os brinquedos e atrações 
locais, as receitas da primeira edição do 
Festival MasterChef Brasil Beto
Carrero. Os exclusivos pratos são 
servidos nas quintas, sextas, sábados e 
domingos.
 O festival reúne opções de 
comida para todos os gostos. Tem paella 
espanhola, pato ao aligot da França, 
bolinhos de bacalhau portugueses e tacos 
mexicanos, e também sabores doces, a 
exemplo do canolli da italiano e de uma 
torta pecan vegana.
 Todos os pratos são releituras 
das receitas originais dos chefs
participantes do reality, reduzidas para 
porções de degustação, de maneira a 
permitir aos visitantes, e servidas em 
dez estações temáticas espalhadas pelo 
parque.
 Para harmonizar, existe seleta 
carta	de	vinhos,	cervejas	artesanais,
drinques famosos, entre outras bebidas. 
 Mais informações sobre o evento 
estão no site www.betocarrero.com.br/
masterchefbrasil.

MasterChef
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11 22

33 55

66 77 88

1 Darci	Piana	e	Rodrigo	Rosalem	–	vice-governador	do	Paraná	e	presidente	do	Sistema	Fecomércio-PR	e	diretor	regional	
do	Senac-PR	–,	na	inauguração,	dia	7	desse	mês,	do	Café-Escola	no	Senac	no	Jardim	Botânico	de	Curitiba	2 Rosa Helena 
Pereira	Volk,	secretária	de	Turismo	de	Gramado	e	presidente	da	Gramadotur,	lançou	em	live	no	início	de	julho	a	edição	
2021 do evento Natal Luz de Gramado  3	Oscar	Cerezales	assumiu	a	Diretoria	de	Estratégia-CSO	da	MCI,	agência	global	
de	engajamento	e	marketing		4 Tany Huanachi Chura, peruano, é o novo gerente de Alimentos e Bebidas do Serhs Natal 
Grand	Hotel	&	Resort,	famoso	endereço	da	capital	potiguar		5	Eamonn	Ferrin	foi	nomeado	vice-presidente	de	Negócios
Internacionais da Norwegian Cruise Line   6	Francisco	Costa	Neto,	ex-CEO	da	Aviva,	acaba	de	colocar	à	disposição	do	
mercado de turismo e entretenimento sua empresa Beta Advisory  7 Sara Souza é a nova diretora executiva da Associação 
das	Empresas	de	Parques	de	Diversões	do	Brasil-Adibra		8	Leandro	Freitas	é	agora	o	CEO	da	Viajar	Faz	Bem,	nova
denominação da clube de viagens SBTUR
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