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Juntinho da natureza
 Com o prolongamento dessa terrível
pandemia e, como decorrência, a continuidade do
isolamento forçado, está todo mundo impaciente para 
dar uma escapada de casa e, preferencialmente,
mergulhar na natureza. Por isso, a presente edição 
oferece como sugestão de destino seis praias brasileiras 
onde é possível, na atual estação, curtir belos cenários,
respirar muito ar puro e evitar aglomerações.
 Na matéria de capa, com efeito, o caro leitor 
encontrará informações sobre as praias das Encantadas, 
dos Carneiros, do Morro Branco, Segunda, dos
Castelhanos e do Estaleiro – nessa mesma ordem,
localizadas no litoral do Paraná, de Pernambuco, do 
Ceará, da Bahia, de São Paulo e de Santa Catarina.
 

Boa leitura!

Leitores
 A propósito da edição passada, chegaram à 
redação, entre outras, as seguintes manifestações de 
leitores: Agradeço o destaque oferecido à Liguia-PR, 
através de nota em referência ao nosso primeiro 
aniversário de existência e missão, Leandro A. Mura 
(Curitiba-PR); Parabéns! Não resisti e
compartilhei no Facebook, Leonardo Mendes 
(Morretes-PR); Excelente! Pedro Ezequiel Marotta 
(Curitiba-PR); Sempre atualizada e de muito bom 
gosto, matérias que nos chamam a atenção com muita 
alegria. Aproveito a oportunidade para parabenizar a 
revista e todos que dela participam, pelos 16 anos de 
feliz trajetória, Ruthe Précoma (Curitiba-PR).
 Em postagens nas mídias sociais, a revista 
foi curtida, entre outros, por João Jacob Mehl
(Curitiba-PR), Joaquim Paz (Rio de Janeiro-RJ), 
Ponta Grossa Convention & Visitors Bureau (Ponta 
Grossa-PR) e Wilson Macedo (Piratuba-SC).
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Passeio em Antonina
 Cidade do litoral paranaense debruçada sobre uma
tranquila baía e repleta de história – afinal, seus primeiros
povoadores chegaram em meados dos anos 1600, atrás do ouro 
de aluvião –, Antonina guarda, em especial na sua área central, 
muitas construções de interesse turístico. Nesse roteiro figuram, 
por exemplo, a antiga estação ferroviária, o prédio onde outrora 
funcionou um movimentado teatro e a igreja da padroeira Nossa 
Senhora do Pilar. Ainda nesse semestre, provavelmente, a região 
vai ganhar uma simpática e convidativa cafeteria administrada 
pelo Sesc-Paraná.
 Passear pelo centro histórico da cidade, portanto, é um 
programa legal para turistas em busca das particularidades
locais. E esse programa fica mais legal ainda quando guiado por 
profissionais conhecedores da história, como são os monitores do 
Antonina FreeWalking. Eles conduzem os visitantes gratuitamente 
por um roteiro com duração de aproximadamente duas horas de
caminhada.
 Sempre aos sábados, às 9h30, o percurso inicia na estação 
ferroviária – aliás, agora recuperada e de onde parte o comboio 
turístico do Trem Caiçara. Para agendar o passeio vale entrar em 
contato com os monitores, seja através do telefone 41|92001-8801 
ou pelo e-mail antoninafreewalking@gmail.com.
 Ao final do passeio, caso a experiência tenha sido bacana 
e o serviço de guiamento, atencioso, dá para remunerar
espontaneamente os monitores com um valor considerado justo e 
conforme as possibilidades do bolso de cada um.

O centro da cidade está no roteiro do passeio a pé
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HOTELARIA
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 Para famílias ou casais em busca de momentos de convivência segura, em cenários 
de natureza preservada e estrutura perfeita, o Hotel La Dolce Vita (Estrada Velha de
Joinville, s/n - telefone 41|3634-8900), no município paranaense de Tijucas do Sul,
configura uma sugestão bacana.
 O hotel está localizado em uma área verde de 238.000 metros quadrados de área, 
conta com instalações de padrão internacional, serviços de qualidade e oferece muitas
opções para lazer, descanso e esporte. 
 Além de aconchegantes aposentos e a boa gastronomia, no La Dolce Vita os
hóspedes encontram piscina, saunas, sala de jogos, bar com karaokê, tanques para pesca 
esportiva, cancha de vôlei, campo de futebol suíço de grama, trilhas para caminhadas e 
pedaladas e lago para curtir pedalinhos, barco a remo, caiaques e stand up paddle.
Para saber mais sobre o empreendimento basta navegar no site
www.hoteisladolcevita.com.br.

Hotel
La

Dolce
Vita

O hotel tem localização privilegiada

Resort
Ecoar

 Localizado no 
município catarinense 
de Gaspar, o Resort 
Ecoar (Rua José
Patrocínio Santos, 
2.355 – telefone 
47|3397-8500)
inaugurou recentemente 
mais um novo espaço. 
O local disponibiliza 
aos hóspedes piscinas 
térmica e ao ar livre, 
bar molhado, deck com 
jacuzzis, sala de jogos e 
brinquedoteca.
 Aberto ao
público em novembro 
passado, ele dispõe para
hospedagem,
atualmente, a Vila 
Primavera, com vinte 
chalés privativos, 

emoldurados por jardins, pequenos lagos e riachos. “Nossa ala principal deverá estar pronta 
para operação apenas no final desse ano”, revela Monique Reinert, diretora comercial e de 
marketing do grupo gestor do resort. Mais detalhes no endereço www.resortecoar.com.br.

Chalés da Vila Primavera
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Pousada Mangabeiras  Casais enamorados e noivos 
com planos de curtir a lua de mel 
num pedaço do paraíso localizado 
no litoral da Bahia, mais
precisamente a Ilha de Boipeba,
podem realizar esse desejo na
Pousada Mangabeiras (Rua da Praia, 
s/n – telefone 75|3653-6214).
 Situada no alto de uma
colina e com vista para o mar, a 
pousada promete experiências
especiais e momentos
inesquecíveis. Para tanto, além do 
singular cenário onde está, ela
disponibiliza, por exemplo,
confortáveis e espaçosos bangalôs 
avarandados, café da manhã no 
quarto servido até às 11h00, jantar 
à beira da piscina com espumante, 
massagem para dois em espaço 
exclusivo, entre outros mimos.
 Ela é perfeita para
programas a dois, como passear de 
caiaque em um túnel natural dentro 
do manguezal e um fazer tour
noturno de barco contemplando o 
incrível fenômeno de
bioluminescência causado pelos 
fitoplanctons presentes na água do 
mangue. Para saber mais sobre vale 
visitar o sitewww.pousadamanga-
beiras.com.br.Um dos aposentos da pousada
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Vovó Carolina
 Na diversificada hotelaria da cidade gaúcha de 
Gramado, uma das boas opções de hospedagem é a
aconchegante Pousada Vovó Carolina (Avenida das
Hortênsias, 677 – telefone 54|3286-2679).
 Localizada na área central, próxima de atrações 
como a Rua Coberta, o Palácio dos Festivais e o Mini 
Mundo, a pousada oferece simpática estrutura. Em termos 
de acomodações, por exemplo, o hóspede encontra
dezoito apartamentos luxo, dez suítes e treze apartamentos 
luxo especial, duas suítes e três apartamentos máster.
 No estabelecimento ainda estão à disposição sala 
de estar com lareira, piscina térmica, sala de jogos e
playground. Em tempo: o café da manhã é farto e
delicioso. Saiba mais no site www.vovocarolina.com.br.
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Endereço referencial em Gramado
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MATÉRIA DE CAPA

Seis praias para
escapar da rotina

Praia de Encantadas, na Ilha do Mel
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 Apesar da vacinação estar ocorrendo – é
verdade, em velocidade abaixo do desejado – e a tal 
da pandemia, aparentemente, ainda se negar a sair 
de cena, destinos distantes de aglomerações urbanas 
continuam sendo os mais indicados para quem
pretende dar uma escapada da rotina. Nesse
contexto, viagens para praias constituem uma boa 
opção para essa época do ano, quando o fluxo de 
turistas tradicionalmente diminui e os preços de 
hospedagens e refeições, em consequência, ficam 
mais camaradas.
 Para ajudar o caro leitor a encontrar seu 
destino, o time da redação da Panorama do Turismo 
enfeixou nessa matéria de capa seis sugestões de 
locais à beira-mar para curtir uns dias de sossego e
distanciamento social. São eles: Praia do Morro 
Branco (Beberibe, Ceará), Praia dos Carneiros
(Tamandaré, Pernambuco), Segunda Praia (Morro 
de São Paulo, Bahia), Praia dos Castelhanos
(Ilhabela, São Paulo), Praia de Encantadas (Ilha do 
Mel, Paraná) e Praia do Estaleiro (Porto Belo, Santa 
Catarina).
 Em função da posição geográfica e das
temperaturas características agora no outono, as 
praias paulista, paranaense e catarinense, vale
reconhecer, oferecem condições pouco favoráveis 
para banhos de mar. Entretanto, esses refúgios
litorâneos podem propiciar muitas outras atividades 

para guardar na memória, como caminhar de mãos 
dadas pela areia, contemplar o nascer do sol ou o 
crepúsculo, degustar uma taça de vinho de boa cepa 
ou uma cerveja mais encorpada, apreciar a lua cheia 
apontando no horizonte, ou simplesmente ficar no 
doce fazer nada numa cadeira de praia. Na vida,
curtir momentos assim é indispensável!

Praia de Encantadas
 Posicionada de frente para o continente,
portanto, banhada pelo chamado mar de dentro, 
a Praia de Encantadas é um dos principais apelos 
da Ilha do Mel, santuário da natureza no litoral do 
Paraná. Com larga faixa de areia e águas tranquilas 
e de poéticas marolas, ela, literalmente, convida a 
momentos de quietude e inatividade – aliás, esticado 
numa confortável cadeira dá para contemplar um 
incrível cair da tarde, quando o sol vai se escondendo 
no horizonte recortado pelos cumes da Serra do Mar.
 Em Encantadas, o visitante encontra várias 
opções de restaurantes e bares, uns instalados na orla, 
outros situados na porção interna do povoado – a 
propósito, agora nos meses mais frios, se destacam 
à mesa receitas preparadas com taínha, peixe farto 
nessa época do ano. Da mesma forma, a oferta de 
pousadas também é variada e para todos os tipos de 
bolso. Os mais radicais podem montar barraca 
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 Como na Ilha do Mel 
inexistem carros ou meios de 
locomoção terrestre motorizados, 
deslocamentos por esse território 
só a pé ou de bicicleta, através das 
suas trilhas. Por esses caminhos 
chega-se à misteriosa Gruta das 
Encantadas – singular
formação rochosa – e à Praia de 
Fora, muito procurada por
surfistas. Em tempo: Encantadas 
conta com terminal próprio de 
embarque e desembarque.

Praia dos Carneiros
 Alicerçada na areia, uma 
singela e centenária capela em 
louvor a São Benedito – cujos 
degraus acabam lambidos pelas 
águas da maré alta – é a marca 
registradada Praia dos Carneiros, 
no município de Tamandaré,
litoral sul de Pernambuco e
distante cerca de 100 quilômetros 
da capital Recife. Esse templo 
católico, aliás, valorizou a capa 
de uma edição da Panorama do 
Turismo, em 2018.
 Com mar morno e calmo, 
praticamente sem ondas, e areias 
macias, tudo emoldurado por
coqueirais ao sabor dos
ventos, essa praia pernambucana 
se transforma nessa época do ano 
em destino perfeito para quem 
busca sossego e distância de 
aglomerações. Os hotéis situados 
ao longo da sua extensão também 
garantem tranquilidade,
mordomias e boa mesa; por falar 
nisso, o point gastronômico local 
é o Restaurante Bora Bora, cujos 
espaços à sombra dos coqueiros 
fervilham de turistas no verão.
 A Praia dos Carneiros tem 
seu nome emprestado da
família pioneira na região; ou 
seja, ninguém encontrará esses 
animais desfilando pela areia.

Praia dos Castelhanos
 Refúgio exclusivo de
Ilhabela, município-arquipélago 
do litoral norte de São Paulo, a 
Praia dos Castelhanos só tem um 
acesso por via terrestre: a estrada 
de terra do Parque Estadual de 
Ilhabela. Cortando exuberante 

Emblema da Praia dos Carneiros

porção da Mata Atlântica, por ela trafegam apenas veículos 4x4 e 
autorizados.
 Com extensa faixa de areia e mar, essa praia possui
pouquíssimos moradores nativos, dedicados à pesca. Na sua porção 
central, são encontrados uns poucos restaurantes e bares, inclusive 
levando serviço também até as mesas na areia, todos privilegiando no 
cardápio receitas com frutos do mar e cervejas especiais.
 Além de banhos de mar, se a temperatura da água ajudar, um 
programa é caminhar sem pressa pela areia, para subir até o mirante 
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qual os olhos podem descobrir ângulos
diferentes, ou saber um pouco mais sobre a
comunidade desse pedaço de Ilhabela.

Segunda Praia
 Destino dos mais disputados do litoral da 
Bahia, Morro de São Paulo, situado no município-
-arquipélago de Cairu, possui suas praias
nominadas por numerais ordinais. Fora da
temporada de verão, todas experimentam menor 
fluxo de turistas, mas para quem busca também 
uma estrutura mais completa à beira-mar a
recomendada é a Segunda Praia.
 Nesse trecho da orla de Morro de São
Paulo sucedem-se alternativas de hospedagem 
e boa gastronomia, através de hotéis, pousadas, 
restaurantes e bares – esses, com serviço garantido 
e personalizado na faixa de areia.
 Localizado numa das ilhas de Cairu, o 
destino pode ser alcançado por mar e ar – nas duas 
situações, com saídas de Salvador – ou pela
alternativa semi-terrestre, sendo essa viagem,
também a partir da capital baiana, realizada em 
catamarã, van ou micro-ônibus e lanchas rápidas. 

Morro Branco
 Os cenários inusitados da Praia do Morro
Branco, no pequeno município cearense de
Beberibe, distante uns oitenta quilômetros de
Fortaleza, já serviram de pano de fundo para
gravação de vários filmes e novelas. A escolha 
dela para essas locações encontra justificativa em 
suas altas e coloridas falésias a enfeitar a orla. 
Elas, indiscutivelmente, surpreendem os
visitantes!

Segunda Praia, em Morro de São Paulo

Praia dos Castelhanos



PANORAMA DO TURISMO | MAIO 2021 | 9

visitante de Porto Belo, município litorâneo de Santa Catarina, os 
cenários agrestes e belos da Praia do Estaleiro. Diante da
inexistência de qualquer tipo de estrutura, um programa legal é 
levar uma cesta de piquenique bem recheada e cadeiras
confortáveis para contemplar a paisagem a dois e curtir um tipo 
de day use. Nessa época do ano, banho de mar nem pensar.
 Com suas águas de coloração esmeralda e areia branca, 
tudo circundado por mata fechada, costões e rochas a enfrentar as 
ondas, a Praia do Estaleiro é procurada por hóspedes de 
endereços das proximidades, a exemplo da Pousada Cabanas do 
Araçá Villa.
 Essas, enfim, são as sugestões para quem pretende
aproveitar merecidos momentos de ócio à beira-mar. Contudo, 
antes de partir para a praia escolhida, recomenda-se verificar o 
status de acessibilidade dela; afinal, nesses incertos tempos de
pandemia o prefeito local bem pode decretar o fechamento da 
orla do município no exato período da sua próxima viagem.

 Programa de turista, aqui, é cair 
nas águas mornas, é conferir as jangadas 
voltando da pesca do dia, saborear frutos 
do mar fresquinhos e, também, explorar 
a vizinhança em passeios de buggy. São 
indicadas ainda esticadas até a Praia das 
Fontes e às dunas e praias da Lagoa do 
Uruaú.
 Beberibe acena com opções de 
estada em pousadas e hotéis e roteiro 
gastronômico com restaurantes, bares e 
barracas de praia.

Praia do Estaleiro
 O caminhar por uma trilha
íngreme, de uns 300 metros, revela ao

    Praia do Estaleiro
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    Falésias da Praia do Morro Branco
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AUTOMOBILISMO

Carlos Fernando Schrappe Borges
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Volkswagen Nivus
Confortline 2021

e ajuste de altura do facho são itens de série, 
mas farol de neblina nem como opcional.
 O Nivus é mais um lançamento de 
sucesso da VW e como podem ver, tem
atributos para tal. Seu design está mais para 
um crossover do que para um SUV. Com 
4,26 m de comprimento, 1,49 de altura e 
1.199 kg é impulsionado pelo já aclamado 
motor 1.0 TSI de 128 cv e 20,4 kgfm de 
torque. O câmbio Aisin de 6 velocidades e 
os freios a disco nas quatro rodas
completam um dos melhores conjuntos 
mecânicos da categoria.
 Seu interior é confortável, possui 
seis airbags, os bancos assentam bem, a 
textura do tecido tem padronagem sóbria 
com pesponto azul e é agradável ao toque. 
Atrás o espaço é limitado, mas há saída de 
ar-condicionado e uma tomada USB.  A
sensação de clausura é devido ao teto baixo 
que limita a área envidraçada. Já o porta-
-malas tem bons 415 litros, é todo forrado e 
pode ser acessado pelos encostos rebatíveis 
do banco traseiro. A central multimídia é 
uma das maiores e mais responsivas do
mercado, de fácil manuseio e ótima
resolução utiliza o wi-fi do seu celular e 
pode se conectar a redes externas. O
ar-condicionado é manual, não há espelho 
retrovisor fotocrômico e nem sensor de 
ponto cego.
 Na cidade sua condução é ágil, 
apesar de um pequeno atraso nas respostas 
característico de motores turbo, mas que o 
motorista aprende a contornar no dia a dia. 
A suspensão absorve muito bem os buracos 
de nossas vias e o isolamento acústico
bem-feito limita a entrada dos ruídos 
externos. Rodar com o sistema anticolisão 
ativado é um triunfo a segurança. 
 Na estrada, destaco o piloto
automático com ACC, praticamente
exclusivo nesta faixa de preço. Com
funcionamento impecável, mantém seu 
veículo a uma distância pré-programada do 
carro da frente, freando ou acelerando até 
a velocidade programada e a mantendo em 
descidas ou subidas. Isso ajuda a
economizar combustível. Dificilmente após 
o uso você vai comprar um carro sem este 
dispositivo. Agora, a VW não o
disponibilizar no T-Cross, é totalmente 
incoerente.
 A versão testada estava equipada 
com pneus Bridgestone Ecopia 205/60 R16. 
Neste teste rodamos 406,8 km e
conseguimos as médias de 8,9 Km/l na 
cidade e 17,5 Km/l na estrada (rodando com 
ACC ativado e dentro dos limites da
rodovia). 
 O veículo foi cedido pela
fábrica e retirado na concessionária
Servopa.  (41) 3515-1862 vw.com.br

 Após quase um ano do lançamento do VW Nivus
conseguimos, finalmente, testar uma unidade. Recebemos o carro, já 
com 13.600 km, na versão Confortline equipado com o pacote VW 
Play & Tech que adiciona R$ 4.030,00 e na cor branco Cristal, mais R$ 
490,00, totalizando R$ 102.100,00.
 Enfatizo que este único pacote opcional é imprescindível no 
quesito tecnologia e segurança, pois adiciona o ACC, que é o
controle adaptativo de distância e velocidade, com função de frenagem 
de emergência e monitoramento frontal, o City Emergency Brake, que 
é um sistema autônomo de frenagem de emergência anticolisão frontal 
até 50 km/h,  o sistema de som touchscreen VW Play com tela de 10” 
e App-Connect e finalmente o volante multifuncional em couro com 
shift-paddles para a troca de marchas. Faróis full LED com DRL

Interna e externamente,
o Nivus agrega

atributos suficientes
para explicar o

seu sucesso
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Cafés especiais

Em Floripa

 Aberto recentemente na capital
paranaense, o Café Cultura Soho (Rua
Saldanha Marinho, 1.050 – telefone 
41|98430-6929) já vai formando fiel
clientela. O bom movimento se explica pela 
variedade de cafés especiais servidos – do 
tradicional espresso aos cappuccinos
incrementados – e pelo cardápio de salgados 
e doces para harmonizar.
 A propósito, com a chegada dos 
dias mais frios do ano, os frequentadores da 
cafeteria já encontram as sugestões para o 
inverno, entre elas, sopas e bebidas quentes 
como o Hot Salted Caramel, Chai Latte e
Cappuccino Avelã.

 Nesse mês de maio, Florianópolis 
ganhou um novo endereço gastronômico. 
Instalado na estrutura do WK Design Hotel, 
o Osli Restaurante (Rua Bocaiuva, 1.755 – 
telefone 48|3112-2233) vai privilegiar
receitas da culinária contemporânea, com 
toques da cultura açoriana tão cultuada na 
capital catarinense.
 No comando da cozinha, o chef 
Felipe Silva promete valorizar produtos 
regionais, adotar técnicas gastronômicas 
avançadas e oferecer uma cozinha
consciente e criativa e os melhores conceitos 
do segmento.
 Chef Felipe criou o menu do Osli 
com a determinação de surpreender os 
clientes. Isso acontecerá, por exemplo, com 
a repaginação de molhos clássicos e a
saborização com alguns ingredientes
sazonais e regionais – “o clássico molho 
barbecue é complementado com uma
deliciosa geleia de araçá”, conta ele.

Boa mesa e rock n’roll
 Uma das boas referências da cena rock'n’roll ao vivo de
Curitiba, o Bar Crossroads (Avenida Iguaçu, 2.310 – telefone 
41|3243-3711) mantém a mesma qualidade da trilha sonora no quesito 
gastronomia, com receitas perfeitas.
 No cardápio do endereço – a propósito, aberto à noite, de 
quinta a sábado –, ganham destaque, por exemplo, a Thunder pizza 
(vendida em pedaços, nos sabores de marguerita, calabresa e bacon) e 
o sanduíche Led Zeppelin (montado no pão cervejinha, com 120g de
hambúrguer artesanal de costela moída, tempero da casa, queijo
mussarela, anéis de cebola, rúcula, molho chumichurri e maionese).

Led Zeppelin, boa pedida
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Sorvetes de Salvador
 Na capital da Bahia, a Sorveteria da Ribeira (Praça General 
Osório, 87 – telefone 71|3316-5451) constitui parada obrigatória para 
refrescar e aproveitar sorvetes artesanais. Desde 1931, ela é um
clássico, como dizem os soteropolitanos. 
 Entre sorvetes elaborados com frutas tropicais e exóticas e de 
leite, dá para escolher entre mais de 60 sabores. Tem os conhecidos de 
coco, morango, chocolate ou de doce de leite, e aqueles mais
diferentes, como os de cajá, mangaba, sapoti ou tapioca.

Vale a parada

No Caruso
 Está mais perto o retorno da feijoada 
ao cardápio do curitibano Caruso Empadas 
(Rua Visconde do Rio Branco, 87 – telefone 
41|3029-5411). Com isso, o tradicional
endereço retomará os serviços do salão nos
moldes anteriores.
 No final do ano passado, diante 
do crítico cenário criado pela pandemia, o 
estabelecimento, com 66 anos de atividade 
ininterrupta, fechou as portas. Era para ser 
definitivo, mas em fevereiro aconteceu a 
reabertura.
 Segundo Guilherme Caruso, chef 
e neto do fundador da casa, Enrico Caruso, 
“a intenção é oferecer a feijoada aos
sábados. Temos uma clientela cativa não só 
em relação às empadas”. 
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Domus tem clube de viagens
 Operadora com expertise comprovada em roteiros nacionais e internacionais e 
milhares de clientes satisfeitos, a Domus Viagens acaba de lançar uma novidade para 
quem pretende, como se diz, colocar o pé na estrada. Através do seu Clube de Viagens 
é possível adquirir, com tempo e segurança, o pacote turístico para conhecer ou
revisitar o destino sonhado.
 “A determinação da nossa equipe é assegurar o passeio perfeito, sem riscos de 
contratempos, com o cliente escolhendo um plano de viagem com valor e
parcelamento adequados à sua realidade financeira”, pondera Pedro Kempe, diretor da 
Domus.
 Idealizado para quem gosta de planejar férias, esticadas de final de semana ou 
visitas mais prolongadas em qualquer lugar do planeta, o Clube de Viagens da Domus 
funciona como uma poupança. O associado pode escolher entre três planos – Prata, 
Ouro e Diamante – para compra de pacotes a partir de R$ 10.000,00 e parcelas
mensais de R$ 278,00. Uma vez acumulado, esse crédito poderá ser utilizado de
imediato!
 “Cuidaremos de tudo para a viagem dos sonhos se realizar com total
segurança e satisfação”, complementa Pedro Kempe, “independente do valor final do 
plano e do tamanho do parcelamento escolhido”. A propósito, o cliente pode optar por 
um máximo de 36 parcelas, ou seja, três anos.
 Além dessas comodidades, o Clube de Viagens da Domus ainda oferece
benefícios complementares. O associado poderá obter descontos especiais
relacionados com a futura viagem, terá atendimento personalizado e suporte da equipe 
da operadora na hora solicitada, conseguirá estender o parcelamento do seu plano caso 
o passeio ultrapasse o valor do crédito, bem como ganhará brindes exclusivos durante 
a viagem, de acordo com o plano contratado.

Fo
to

 P
an

or
am

a 
do

 T
ur

is
m

oo

Paraná e Colômbia, juntos
 O governos do Paraná e da Colômbia estão pleiteando juntos recursos do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID para implementação de iniciativa 
do Programa de Apoio às Vocações Regionais Sustentáveis relacionada ao turismo de 
natureza.
 A busca de recursos do Programa Bens Públicos Regionais, conforme
convocatória anual da instituição bancária, traduz parceria da Invest Paraná, agência 
de promoção e captação de investimentos, e da ProColombia, agência voltada ao
fomento do turismo, do investimento estrangeiro e das exportações.
 A proposta tem no horizonte financiamento em torno de R$ 4,6 milhões para 
iniciativa de desenvolvimento de turismo e intercâmbio de turistas, visando à
melhoria da economia no cenário-pós-pandemia. O programa prevê ações paralelas na 
porção litorânea do Paraná e na região colombiana do litoral do Pacífico, através de 
cooperação, troca de tecnologias, divulgação mútua dos destinos turísticos e visitas de 
benchmarking.

As populações litorâneas também serão beneficiadas

Hackatour
Cataratas

 Equipe formada por 
estudantes do Instituto
Federal de São Paulo foi a 
grande vencedora da sexta 
edição do Hackatour
Cataratas, maratona de 
inovações e soluções para o 
setor turístico realizada pelo 
Instituto para o
Desenvolvimento do
Turismo e Projetos
Estratégicos e organizada 
pelo Parque Tecnológico 
Itaipu.
 Os ganhadores do 
primeiro prêmio – Cristiano 
Fernandes Pinheiro, Patrícia 
Jéssica Fernandes Pinheiro e 
Ana Flavia Saraiva –
tiveram reconhecida pela
comissão julgadora do
evento sua Stitch Tour,
plataforma de mobilidade
segura para turistas. A
novidade objetiva “ajudar
visitantes a se locomover 
com segurança dentro de um 
destino, através do
mapeamento de zonas de 
riscos e sugestão de rotas 
seguras e meios de
transportes para locomoção”.
 Essa edição do 
Hackatour Cataratas contou 
com 127 inscritos, 17 times 
formados e 12 projetos
avaliados.
 Na solenidade de
encerramento, a presidente 
do Instituto para o
Desenvolvimento do
Turismo e Projetos
Estratégicos, Mayara Angeli 
destacou: “Essa é apenas 
a ponta do iceberg para a 
implementação de soluções 
para o turismo; o instituto 
vai sempre estar aberto às 
inovações e à procura dessas 
inovações para o
desenvolvimento do
turismo”.
 Para saber mais 
sobre o Hackatour
Cataratas, conferir outros
trabalhos premiados e 
detalhes dessa edição basta 
acessar o endereço
www.hackatour.com.
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Fraiburgo, agora, com selo de segurança
 Conhecido com Terra da Maçã e oferecendo
roteiro turístico estruturado em torno dessa fruta, o
município catarinense de Fraiburgo conquistou o Selo Safe 
Travel, outorgado pelo World Travel & Tourism Council-
-WTTC. Ou seja, o destino agora acena aos visitantes com 
certificação internacional no tocante à adoção de medidas 
de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial 
da Saúde-OMS para o controle da pandemia.
 A conquista dessa reconhecida chancela resulta de 
intenso trabalho desenvolvido pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de Fraiburgo, “com apoio da 
Santur”, salienta a diretora municipal de Turismo, Natalia 
Latrechia. 

Guia de turismo
 Nesse 10 de maio foi comemorado, em todo o 
país, o Dia do Guia de Turismo. Indiscutivelmente, esse é 
um dos profissionais mais importantes da cadeia do setor 
turístico. Afinal, os guias são os anfitriões dos destinos, 
recebendo os visitantes com cortesia e apresentando com 
conhecimento os atrativos locais.
 Um roteiro de visitação sempre é mais
ennriquecedor quando guiado por alguém qualificado.
 No Brasil, a profissão de guia de turismo foi
regulamentada pela lei federal 8.623, de 28 de janeiro de 
1993. Essa legislação traduziu uma das grandes
conquistas da categoria.

Novo memorial
 Turistas em visita à capital paranaense e
curitibanos com desejo de conhecer as novidades da 
cidade já contam com mais um ponto de parada em 
Curitiba. Localizado no Parque São Lourenço, o
Memorial Paranista e Jardim de Esculturas está aberto 
para visitas agendadas.
 O novo espaço de arte homenageia um dos mais 
importantes artistas do Paraná, o artista João Turin, e 
reúne 100 obras suas, entre esculturas, bustos e
baixos-relevos. Criados no eixo do Movimento
Paranista, elas valorizam elementos naturais do estado e 
o índio, segundo o escultor, o verdadeiro dono da terra.

Turistas nos pés de maçã
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Passeio turístico é retomado em Garibaldi
 Programa para turistas em
visita à cidade gaúcha de Garibaldi – 
a propósito, referência na produção 
nacional de espumantes –, o passeio 
de Tim-Tim pelo centro histórico local 
voltou a ser realizado.
 O Tim-Tim é um caminhão 
militar, mesmo modelo usado no
tempo da Segunda Guerra Mundial 
para transporte de soldados e
suprimentos, devidamente
adaptado para fins turísticos.
 Com início às 11h00, junto ao 
Centro de Atendimento ao Turista da 
Avenida Independência, o passeio é 
oferecido todos os sábados através de
agendamento prévio pelo telefone 
54|3462 8235. Custa R$ 15,00 e prevê 
acompanhamento de guia da
Associação dos Condutores de
Turismo de Garibaldi. O Tim-Tim está novamente percorrendo o trecho
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Circuito cicloturístico
 Em reunião no dia 11 desse mês, foi aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná o parecer
favorável ao projeto de lei 549/2020, de criação do Circuito Cicloturístico 
Pé Vermelho.
 Pela proposta aprovada, a nova rota será integrada por trechos e 
trilhas dos municípios de Jataizinho, Ibiporã, Londrina, Cambé, Rolândia, 
Arapongas, Tamarana e Marilândia do Sul.
 A iniciativa tem por objetivo fomentar ainda mais o turismo local 
e regional, e sua denominação remete à cor de terra dominante na região. 
Aliás, a prática do cicloturismo já tem contribuído para valorizar trilhas e
comunidades rurais no território norte do Paraná.
 Percorrendo as estradas de terra do Circuito Cicloturístico Pé
Vermelho, é possível descobrir particularidades das zonas rurais dos
municípios alcançados e também apelos da natureza, a exemplo de florestas, 
cachoeiras, riachos, montanhas, entre outros atrativos.
 Segundo a justificativa de embasamento da proposta, o circuito
nasceu de desbravadoras ciclistas, dentre elas a atleta Patrícia Oliveira,
idealizadora do projeto de valorização das paisagens de grande riqueza
natural e já frequentadas por diversos ciclistas.
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O cicloturismo assegura contato com a natureza

Festuris
Connection

 Ao comunicar o agendamento 
de uma nova edição para o próximo 
mês de setembro, Marta Rossi e
Eduardo Zorzanello, diretores do 
evento, compartilharam com
parceiros, apoiadores, patrocinadores 
e participantes o sucesso do quarto 
Festuris Connection.
 Realizado em formato híbrido 
– com trabalhos presenciais
acontecendo em hotel da cidade 
gaúcha de Gramado –, nos dias 6 e 7 
agora de maio, essa edição
proporcionou o desenvolvimento de 
uma positiva programação. 
 Primeiro evento presencial 
do turismo brasileiro nesse ano de 
2021, o Festuris Connection agregou 
palestras da imersão em vendas Top 
Performer e workshops de destinos 
brasileiros.
 Segundo os organizadores, 
o evento superou as expectativas em 
termos de participação. Foram 300 
profissionais presentes fisicamente – 
número permitido pelos protocolos 
de segurança – e mais de 500 pessoas 
acompanhando o evento de forma 
on-line.
 O Festuris Connection teve 
patrocínio master do Sebrae Nacional, 
patrocínio de Sicredi Pioneira e
Master Hotéis, e apoio de Planalto 
Transportes, Abav-RS, Eventool, 
Prefeitura de Gramado e Imunizadora 
Hoffmann.
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Retorno ao mar
 Em setembro desse ano, o Seven Seas Splendor 
deverá navegar em águas do Reino Unido para marcar 
o retorno da empresa Regent Seven Seas Cruises aos 
mares e a retomada das suas viagens de cruzeiro.Essa 
moderna e completa embarcação, a propósito, fez sua 
temporada inaugural em fevereiro de 2020 mas, diante 
da pandemia, acabou realizando apenas dois roteiros 
com passageiros.
 "Em setembro, teremos a dupla celebração de 
nosso retorno aos mares, pois também vamos recomeçar 
a temporada inaugural do navio modelo de luxo, o Seven 
Seas Splendor", diz Jason Montague, presidente e CEO 
da Regent Seven Seas Cruises.
 A empresa de cruzeiros pretende preservar os
itinerários originais conforme planejado inicialmente, 
tanto quanto o ambiente de saúde global permitir durante 
a época da viagem, oferecendo aos hóspedes a
experiência excepcional de cruzeiro e destino por eles 
esperado nos roteiros da Regent Seven Seas.
 Para quem tiver disponibilidade de tempo e boa 
poupança, a partida do cruzeiro do Seven Seas Splendor 
está programada para o dia 11 de setembro de 2021. Será 
uma viagem de onze noites, ida e volta de Southampton, 
Inglaterra, visitando a Escócia, Irlanda do Norte e
Irlanda. No início de 2022 o navio deverá cruzar o 
Atlântico para circular pelo Caribe.
 Para saber sobre essa companhia marítima e 
conferir os cruzeiros disponibizados basta navegar pelo 
endereço https://pt.rssc.com. 

Apoio gratuito
 Empresários da cadeia produtiva do turismo, 
a exemplo de donos de restaurantes e bares, também 
constituem o público alvo do mais novo programa criado 
pelo Sebrae-PR para pequenas empresas. O Recupere dará 
suporte gratuito e conteúdo personalizado para ajudar o 
empresariado a atravessar esse momento de crise.
 Através da plataforma virtual do Recupere, o
Sebrae-PR promete oferecer mais de 30.000 horas de
consultoria gratuita, com conteúdos preparados para a 
resolução dos principais problemas dos empreendedores.
 Alcançando todo o Paraná, o programa terá 
ações e conteúdos teóricos e práticos sobre planejamento 
financeiro, marketing digital, protocolos de biossegurança, 
desenvolvimento de pessoas e aspectos jurídicos. Caso 
haja interesse, o Recupere também propiciará consultorias 
individuais.

Início de operações
 O voo inaugural da Itapemirim Transportes
Aéreos-ITA, braço operacional do Grupo Itapemirim para 
o segmento, acontecerá dia 29 de junho próximo. A
aeronave da empresa levará seus primeiros passageiros na 
rota Guarulhos-Brasília.
 A nova companhia aérea pretende, até junho de 
2022, oferecer voos para 35 destinos nacionais.
 A programação da ITA prevê assim o início dos 
voos: dia 30 de junho, para Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, Curitiba e Porto 
Alegre; no dia 1º de julho, para Porto Seguro; em 1º de
agosto para Recife, Maceió, Fortaleza, Florianópolis e 
Natal; em 1º de setembro para Vitória, São Luís, Aracaju, 
Goiânia e Ribeirão Preto; no primeiro dia de outubro, para 
Belém; em 1º de novembro, para Manaus e Santarém; e 
em 1º de dezembro para Foz do Iguaçu.
 Para 2022, a empresa tem previsão de voos para 
Macapá, Imperatriz, Navegantes, Presidente Prudente, 
Uberlândia, João Pessoa, Campo Grande, Palmas, Cuiabá, 
Porto Velho, São José do Rio Preto, Teresina e Maringá.
 Para saber mais sobre a companhia e as cidades da 
sua malha é só acessar o site o site www.voeita.com.br.

Em junho, primeiros voos com passageiros
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Bondinho do Rio terá circuito histórico
 Com a determinação de ofertar uma experiência 
ainda mais completa para os cariocas e turistas em visita 
ao Rio de Janeiro, a direção do Bondinho Pão de Açúcar 
e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional-Iphan firmaram um acordo de cooperação
técnica para a criação do Circuito Histórico do Bondinho 
Pão de Açúcar.
 A iniciativa contará com um trajeto a ser
percorrido pelos visitantes ao longo dos mirantes do
Bondinho Pão de Açúcar, os quais serão rebatizados e 
estarão repletos de conteúdos com contextualizações
históricas sobre o bem cultural e o ambiente onde está 
inserido, além de destacar a trajetória de inovação
tecnológica desse primeiro teleférico das Américas.

Mais turistas
 A cidade gaúcha de Uruguaiana começa a sentir 
um trabalho articulado e consistente para atrair visitantes. 
Nesse contexto, está em andamento um estudo para
identificar a situação do atual cenário turístico local, 
analisar potencialidades e apontar os pontos fortes e os 
carentes de melhorias.
 Segundo Monica de Alencastro Guimarães, 
gestora de projetos do Sebrae-RS, ”esse levantamento, 
realizado através da ferramenta Radar Turístico, está na 
fase final e deverá ser apresentado ainda nesse primeiro 
semestre”.

Promoção turística
 Estado dos mais ensolarados do nordeste
brasileiro e com exuberantes cenários, o Rio Grande do 
Norte vai implementar uma ação para motivar agentes de 
viagens a vender mais seus destinos turísticos.
 Prevista para o segundo semestre, a campanha 
Visite Rio Grande do Norte Experience será desenvolvida 
pela Empresa de Promoção Turística do Estado
(Emprotur), com apoio da Embratur, da Abav-RN, ABIH-
-RN, da Fecomércio-RN, Sebrae-RN, Natal Convention 
Bureau, Abrasel, Sindetur-RN, Sindbuggy-RN, Preserve 
Pipa e municípios dos polos turísticos estaduais.
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Bondinho, pioneiro nas Américas
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PRIMEIRA CLASSE

11 22

33 44 55

66 77
1 Marta Rossi e Eduardo 
Zorzanello, CEOs do Festuris 
Connection, comemoram o 
sucesso da quarta edição do 
evento, no início desse mês de 
maio, em Gramado
2 Brune Poirson foi nomeada 
pela Accor para o cargo de 
Chief Sustainability Officer da 
rede
3 Phillip Klien é o novo CEO 
da ClickBus, plataforma de 
vendas on-line de passagens 
rodoviárias no Brasil
4 Guilherme Sanson foi 
reeleito, em assembleia da 
entidade nesse mês, presidente 
da ABIH-MG para o biênio 
2021-2023
5 Neuso Rafagnin, presidente 
do Sindicato de Hotéis,
Restaurantes e Bares de Foz do 
Iguaçu-SindHotéis|Foz,
recebeu os cumprimentos
nesse mês de maio pelo 
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aniversário de 46 anos da valorosa instituição
6 Marcos Lucas, presidente da Aviesp, comunicando a transferência da 
Aviesp Expo 2021 para setembro, dias 1 e 2
7 Antônio César Coradini assumiu o posto de gestor de Marketing do 
Fazzenda Park Hotel
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