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editorial

Artigos assinados não representam, obrigatoriamente, 
o pensamento da revista. Para venda nas bancas e 
assinatura, o preço de referência desta publicação é 
R$ 4,50.

A Panorama do Turismo de 
fevereiro chega às suas mãos, 
prezado leitor, com um conteúdo 
bastante diversifi cado. O leque 
de reportagens produzidas 
pela redação sobre destinos 
turísticos vai da pequena cidade 
paranaense de Cerro Azul 
ao município fl uminense de 
Cachoeiras de Macacu, passando 
pelos atrativos do litoral norte de 
Santa Catarina e pela região da 
Terra dos Pinheirais, no Paraná, 
que, aliás, empresta uma de suas 

imagens para a capa da presente 
edição. Leia, escolha o seu roteiro 
e bom passeio.

Em Anotações de Viagem, 
Andréa Cocchiarale fecha a série 
de matérias sobre a Austrália, 
agora, abrindo espaço para falar 
da cidade de Melbourne. Vale 
a pena conferir nas páginas 
centrais.

Alguns dos principais 
eventos do mundo turístico 

neste primeiro semestre estão 
com notícias nas páginas 18 e 19. 
Informações sobre as entidades 
de classe do setor, por outro lado, 
merecem registro na página 17 
e as novidades na política, na 
página 16.

Ainda tem Confraria 
Panorama (em torno de um 
saboroso barreado), Primeira 
Classe, Gastronomia, Hotelaria...

Boa leitura!
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PANORAMA DO TURISMO 
É ASSOCIADA AO:

Edição bem recheada

Sr. eDiTor

> 2010 é o ano 10 da Pousada Parque 
São Luiz do Purunã. Continuamos 
alimentando um sonho: que alguém, 
com poderes legitimados pelos 
votos recebidos, dê acabamento 
(infraestrutura), crie embalagem e 
faça uma divulgação de peso para 
esse produto turístico que, mesmo 
modesto, traz em si um grande 
potencial: São Luiz do Purunã. Dez 
anos depois continuamos nos sentido 
abandonados. Mesmo assim não 
desistimos. Porque temos contado 
com outros apoios mais importantes 
do que os ofi ciais. Um dos expressivos 
apoios tem vindo da Panorama do 
Turismo.
Casto José Pereira
Pousada Parque São Luiz do Purunã
Balsa Nova - PR

> obrigada pela divulgação do 
Simpósio de Geologia em Tibagi 
(edição de janeiro/2010).
Juliana Rezende Nogueira
Gerente de Turismo | Secretaria de 

Turismo
Tibagi - PR

> obrigado pelo envio do pdf da 
revista. informo que também estou 
publicando matérias no site do 
jornal Tribuna da Paraíba (www.
tribunadaparaiba.com.br).
Romero Rodrigues
Campina Grande - PB

> Gostaria de saber como posso ter 
esta revista em casa? Posso fazer 
assinatura? Qual o valor?
Jully Anne Pereira
Matelândia - PR

(No site www.panoramadoturismo.
com.br existe um formulário para 
quem deseja fazer uma assinatura da 
Panorama do Turismo. Doze edições/
ano custam r$ 54,00)

reGiSTroS

Ainda em torno da edição de janeiro, 
a direção de Panorama do Turismo 
acusa o contato dos seguintes 

leitores: Carolina Gobbo (escritório 
estância Lobo da Montanha 
| ribeirão Preto-SP), ernesto 
Augusto Lovato (Cerro Azul-Pr), 
Luciano Carneiro (Goiânia-Go), elio 
Bittencourt Moreira (Torres-SC), 
Dagmar (Balneário Camboriú-SC) 
e eliete Luana Saviski (Divisão 
de Documentação Paranaense 
| Biblioteca Pública do Paraná ‒ 
Curitiba-Pr).

CorreçÃo
Na edição de janeiro, na matéria 
sobre o roteiro cultural da capital 
do Paraná, a redação de Panorama 
do Turismo cometeu um engano 
ao informar o endereço do site 
ofi cial da cidade. o correto é www.
viaje.curitiba.pr.gov.br e não www.
viajecuritiba.com.br, conforme 
publicado.

CorreçÃo 2
o nome correto da decana da 
imprensa de turismo no Paraná é 
rosy de Sá Cardoso. Na edição de 
janeiro saiu escrito errado.

capa: Salto São Francisco | 
Prudentópolis-PR

Foto: Joel Rocha | Arquivo 
da Paraná Turismo



Panorama do Turismo conta com a parceria das 
seguintes instituições: 

Parcerias Panorâmicas

PANORAMA DO TuRISMO / FEVEREIRO 2010   |   3

Divulgação 

Divulgação | Itaipu Binacional

BriNcADeirA NA ÁGuA
Em Foz do Iguaçu, o Parque Aquático Acquamania 
(Avenida das Cataratas, Km 6 – telefone 45|3529-
8272) é o endereço certo para quem gosta de 
água e diversão. Anexo ao Hotel Panorama, ele 
oferece oito tobogãs, de 6 a 22 metros, sete 
piscinas, lazy-river, twin go e espaço de lazer 
infantil com golfi nhos, cascatas e rã gigante – tudo, 
em uma área de 20.000m². Também tem loja de 
conveniência, lanchonete e sorveteria, banheiros 
com duchas, equipe de monitores. Durante a 
temporada, até o fi nal de março, o local funciona 
de quarta à sexta feira, das 10h às 17h30, e aos 
sábados, das 10h às 18h30. O passaporte custa R$ 
28,00 (R$ 20,00 para hóspede do hotel), sendo que 
crianças até seis anos não pagam.Acquamania, diversão garantida

click premiado
Atenção curitibanos e 
turistas: já estão abertas as 
inscrições para o I Concurso 
de Fotografi a - Centro de 
Curitiba. A promoção é do 
Golden Star Hotel e conta 
com apoio do Instituto 
Municipal de Turismo. 
O objetivo é traduzir em 
imagens a vida do bairro 
mais vivo da cidade. 
Interessados em participar 
têm até o dia 29 de março 
(aniversário da capital 
paranaense) para se inscrever 
através do site www.
goldenstar.com.br, onde 
também está o regulamento 
da promoção. As fotos 
poderão mostrar objetos, 
ruas, jardins, praças, parques, 
plantas, aves, animais, 
pessoas, construções e áreas 
exclusivamente da região 
central. A divulgação do 
resultado ofi cial e entrega 
dos prêmios ao fotógrafo 
autor da foto premiada 
acontecerão no dia 31 de 
março.

Mostras no ecomuseu
Até março, o turista que estiver em Foz do Iguaçu poderá conferir no Ecomuseu de Itaipu 
três exposições: Consciência Hídrica - As dimensões da Água, Mon Sacre Coeur e Programa 
Cultivando Água Boa.
A exposição Consciência Hídrica sintetiza as múltiplas dimensões da água em um 
conjunto de onze abordagens, baseadas nas análises dos fatos hídricos: consciencial, 
ético-jurídica, ambiental, diplomática, administrativa, política, econômica, social, cultural, 
físico-químico-biológica e qualiquantitativa.
No Espaço Interativo está o Cultivando Água Boa, com todas as ações, programas e 
prêmios conquistados nos seis anos de existência do programa. Já a mostra Mon Sacre 
Coeur mescla pinturas e bordados da artista plástica Beatriz Nocera.

O site da rota
Os viajantes da BR-277 – rodovia 
federal que corta o Paraná de leste 
a oeste, desde Paranaguá até Foz 
do Iguaçu –, contam com um 
endereço de apoio na internet. 
Em www.rota277.com estão 
disponíveis dicas de passeios, 
hotéis, restaurantes etc. O site 
também tem um guia comercial 
com empresas localizadas nesse 
roteiro.

ecomuseu está com três mostras

Pacotes acessíveis
A unidade do Sesc Turismo Social de Curitiba (Rua Visconde do Rio Branco, 
969 – telefone 41|3304-2204) está com diversos pacotes para o próximo mês 
de março. Existem programas de um dia até roteiros de duas semanas. Entre 
os passeios mais curtos, com saída pela manhã e retorno à noite, estão, por 
exemplo, Ilha do Mel, Circuito Italiano de Colombo, Caminho do Vinho de São 
José dos Pinhais e São Luiz do Purunã. Já as opções turísticas mais longas são 
Bento Gonçalves (RS), Caldas Novas (GO), Salvador e Porto Seguro (BA), Rio 
de Janeiro (RJ) e união da Vitória (PR). Os pacotes podem ser adquiridos por 
comerciários e não comerciários – trabalhadores do comércio e familiares, 
porém, contam com valores diferenciados. A propósito, o pagamento pode ser 
parcelado em até seis vezes nos cartões MasterCard, Visa e Diners.



Divulgação

Panorâmicas

Borboletário é atração
O borboletário da Reserva 
Ambiental Serelepe (Estrada de 
Monte Alegre, s/n – telefone 
41|3049-7703), no município 
paranaense de Quatro Barras, vem 
atraindo muitos curiosos desde 
sua implantação, em 2007. O 
empreendimento, junto ao Morro 
do Anhangava, é pioneiro no Paraná 
na criação extensiva de todo o 
ciclo de vida das borboletas e está 
aberto para visitação previamente 
agendada. O foco inicial do trabalho 
é a educação ambiental direcionada 
às escolas, buscando a sensibilização 
das crianças. Na programação estão 
o passeio de expresso ecológico, 
trilhas, relógio de sol, minhocário, 
horta mandala, parque de recreação 
e dinâmicas recreativas diversas. 
As visitas são monitoradas por 
biólogas da própria Reserva, as quais 
possuem formação também na área 
de recreação.

O borboletário é bem estruturado

Passeio no lago
No dia 13 de março, a empresa Loumar Turismo promove um passeio de barco pelo Lago 
de Itaipu, em Foz do Iguaçu. A saída é do Iate Clube Lago de Itaipu (ICLI), às 17h, com 
duração aproximada de duas horas e navegação até próximo à Hidrelétrica de Itaipu. Se o 
tempo ajudar, os passageiros poderão contemplar o pôr-do-sol de camarote. O tour custa 
R$ 75,00 por pessoa, incluindo passeio e transporte do hotel até o ICLI. A embarcação tem 
35 metros de comprimento, possui restaurante para 150 pessoas e espaço para shows, com 
ambiente climatizado.

Novo serviço
O segmento turístico de 
Curitiba vai ganhar um 
novo serviço. É que em 
março a empresa Sittur 
– Siqueira Transporte e 
Turismo (Avenida Sete de 
Setembro, 4.214 / 1.307 
– telefone 41|3079-3334) 
começará a operar no 
mercado de transporte 
com vans para transfers 
e receptivo. Qualidade, 
presteza e atendimento 
personalizado deverão 
ser alguns de seus 
diferenciais.

Daniele Rodrigues

Kattamaram no lago
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Linha do TempoHotelaria

Em meados da década de 1970, num dos eventos de turismo em Lisboa, o 
empresário Michel Tuma Ness (o mais alto, trajando um vistoso paletó xadrez, 
que fazia sucesso naqueles idos) estava à frente do grupo de profi ssionais 
brasileiros na viagem a Portugal.

Esta seção objetiva resgatar imagens do turismo e das entidades do setor
Foto Arquivo Sidney Catenacci

Family Plan
Em plena Praia de Itapuã, na capital baiana, 
o Hotel Deville Salvador (Rua Passárgada, 
s/n – telefone 71|2106-8500) tem uma 
promoção para a família inteira. Até 31 
de março, o Family Plan oferece tarifas 
especiais e programação exclusiva para 
fi nais de semana. Duas crianças de até 
dez anos no mesmo quarto dos pais não 
pagam e ainda têm atividades no Kids Club. 
A família pode desfrutar também de uma 
feijoada caprichada, inclusa no pacote, e late 
check-out gratuito até as 18 horas, conforme 
disponibilidade. Para garantir os benefícios, 
os hóspedes devem permanecer no hotel 
por, no mínimo, duas noites.

Garden em reforma
Hotel com localização estratégica para 
quem deseja fi car no centro da capital 
paranaense e pertinho do setor histórico, 
o Garden Curitiba Hotel (Rua Ébano 
Pereira, 405 – telefone 41|3222-2524) está 
passando por uma reforma geral. “Com 
essas obras, vamos melhorar mais ainda 
o atendimento aos nossos hóspedes”, 
assinala o proprietário Carlos Grocoske.
A reforma está sendo organizada pelo 
gerente Leandro Prado, e apoiada pelo 
pintor Luiz Wenderson.

Novo Golden tulip
Agora, a bandeira Tulip também 
está tremulando em Foz do 
Iguaçu, no Paraná. É que o Brazil 
Hospitality Group-BHG comprou 
o Hotel Internacional Foz e 
implantou nele a marca Golden 
Tulip. O empreendimento, de 
padrão superior, possui 214 
apartamentos, duas piscinas, três 
restaurantes, uma agência de 
viagens, boate, estacionamento, 
academia e 19 salas de 
convenções. Além da estrutura 

de hospedagem, conta ainda 
com 6.000 m² de área para 
eventos em anexo ao prédio 
principal.
“O hotel está situado em uma 
das localidades mais estratégicas 
do país. Além de fácil acesso aos 
principais pontos turísticos, Foz 
do Iguaçu consolida-se cada vez 
mais como um dos melhores 
polos empresariais, já que fi ca 
na região da tríplice fronteira 
Brasil-Argentina-Paraguai”, 
afi rma Pieter van Voorst Vader, 
presidente da BHG.

NY acessível
Para quem pensa em ir para Nova Iorque, uma sugestão econômica de hospedagem 
é o HI Hostel New York (www.hinewwork.org). Recém-reformado, possui estrutura 
excelente, e seus ambientes chamam atenção pela decoração moderna. Ele fi ca em 
Manhattan, próximo do Central Park e da Broadway.
Os quartos são de 6 a 12 camas e as áreas de convivência permitem desde aproveitar um 
café tranquilamente até fazer amizades nas salas de televisão e de jogos. O hostel ainda 
tem uma cozinha comunitária toda equipada para livre utilização. As reservas para esse e 
outros hostels no exterior podem ser feitas na Associação de Hostels do Paraná, pelo site 
www.alberguespr.com.br ou telefones 41|3232-5117 e 3024-4024.

Divulgação |Central Press

Divulgação

Deville, na Praia de Itapuã

Grocoske com o pintor Luiz
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Destino Paraná

No centro-sul do Paraná, pertinho da 
capital Curitiba, existe uma região turística 
repleta de atrações. Denominada de Terra dos 
Pinheirais, ela alcança municípios com grande 
diversidade de cenários naturais, preserva 
marcante herança dos primeiros colonos 
poloneses e ucranianos, e acena com opções 
de turismo de aventura, cultural, de compras, 
religioso e rural.

Fazem parte do roteiro turístico Terra dos 
Pinheirais os municípios de Irati, Antônio Olinto, 
Prudentópolis, união da Vitória, Bituruna, Cruz 
Machado, Fernades Pinheiro, General Carneiro, 
Guaramiranga, Imbituva, Inácio Martins, Mallet, 
Paula de Freitas, Paulo Frontin, Rebouças, Rio 
Azul, São Mateus do Sul e Teixeira Soares. Cada 
qual é um destino a parte. Prudentópolis, por 
exemplo, é território de grandes cachoeiras. 
Imbituva tem uma forte indústria de malhas.

Grandes cachoeiras

Se a pedida forem os esportes radicais, 
a região reserva grandes emoções e atrativos 
para acelerar a adrenalina. A acidentada 
geografia local propiciou a formação de 
cânions, muitos rios e de surpreendentes 
cachoeiras. São espaços que convidam ao 
rafting, caminhadas, cachoeirismo, tirolesa. Em 

Prudentópolis evidenciam-se os saltos Mlot, 
São João, Salto Sete, São Sebastião, e em união 
da Vitória existe uma rota inteira só de visitas a 
muitas quedas d’água.

O turismo religioso igualmente é forte 
nessa região. A Igreja Matriz de São Josafat, 
em Prudentópolis, toda em estilo bizantino, 
é uma referência de arte e tradição religiosa. 
Outro exemplo é a Igreja de Nossa Senhora 

Fotos Setu-PR

Pinheiros, marca da região
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da Imaculada Conceição (também conhecida 
como Nossa Senhora dos Corais), no município 
de Antônio Olinto. O Morro do Cristo, em 
união da Vitória, é outro destaque, com uma 
escadaria de 219 degraus que leva à imagem 
do Sagrado Coração de Jesus. Em Mallet estão 
a Igreja de São Miguel Arcanjo, o Santuário de 
Nossa Senhora do Rosário e a Gruta de Nossa 
Senhora de Lourdes.

Ainda em Mallet o visitante pode 
percorrer o Circuito Polonês-ucraniano, o qual 
permite um efetivo contato com a cultura dos 
imigrantes europeus que colonizaram a região. 
Ele agrega o conhecimento das duas etnias, 
áreas de lazer, produtos gastronômicos. Nesse 
município existe uma estância de água alcalina 

sulfurosa, com estrutura de hospedagem e 
lazer.

Muitos atrativos

As manifestações culturais, da mesma 
forma, são marcantes na Terra dos Pinheirais. 
Estão palpáveis em museus, monumentos 
civis e religiosos, na dança, música e 
gastronomia. Em união da Vitória é possível 
conhecer uma Maria Fumaça, locomotiva 
símbolo da era ferroviária, e também fazer um 
roteiro histórico-cultural compartilhado com a 
cidade gêmea Porto Vitória, em Santa Catarina. 
Em São Mateus do Sul, o vapor Pery é um 
ícone dos tempos em que a navegação pelo 
Rio Iguaçu assegurava a circulação de riquezas, 

especialmente com o transporte da erva-mate.

O município de Imbituva, tido como 
Capital das Malhas, tem uma marcante 
produção têxtil e a feira de malhas que 
promove anualmente no mês de maio é 
considerada uma das maiores do Brasil. Já 
união da Vitória se sobressai pelas indústrias 
madeireiras. Em Bituruna cresce o segmento 
de agroindústrias focadas no vinho e 
derivados, enquanto que São Mateus do Sul é 
famoso pela produção de erva-mate.

Em termos de áreas de lazer, Irati oferece 
um parque aquático com lago, mini-estação 
ferroviária e um trenzinho. Em Prudentópolis, 
um parque temático de aventuras e recantos 

ornamentados acenam com locais para banho 
e atividades mais radicais. O Parque Municipal 
Salto da Pedreira, em Rio Azul, igualmente 
disponibiliza área com piscina natural, 
paredões para prática de rapel e cabo aéreo. 
Em Cruz Machado é possível desfrutar de 
hospedagens com atividades de pesca segura 
e sustentável.

Então, não dá vontade de conhecer 
todos esses atrativos dessa região turística 
paranaense? Havendo interesse em mais 
detalhes sobre os roteiros ou mesmo já 
definir um destino de passeio dá para entrar 
em contato com as agências de viagens 
que comercializam produtos da Terra dos 
Pinheirais (ver box).

Construção típica dos colonos da região Igreja de Mallet Cachoeira em união da Vitória

Igreja de Antonio Olinto Fé também presente em pequenas grutas

Acerte suA viAGeM
Para saber mais dos atrativos da terra dos Pinheirais e contratar seu passeio a orientação é procurar uma das empresas de turismo que vendem pacotes para esse destino, a  saber:
Agência receptiva caminhos do iguassu  - telefone 42|3523-4656
BWt Operadora - telefone 41|3323-4007
centrus viagens - telefone 42|3522-4848
Maynatur Agência de turismo - telefone 42|3446-2446
Prudentópolis Agência de viagens e turismo - telefone 42|3446-2060
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Divulgação

Divulgação

Divulgação | Loja de Notícias

Gastronomia
sanduíche a bordo
Até abril, quem viajar nos trechos da super ponte da companhia 
aérea TAM vai poder aproveitar o Festival de Sanduíches Clássicos. 
Os passageiros terão à disposição oito variações: cheeseburger, 
frango com queijo, lanche de pernil, churrasco com queijo, misto-
quente, bauru, americano e cachorro-quente, sempre com uma 
opção por voo. Os lanches serão servidos exclusivamente nas rotas 
entre São Paulo (Congonhas), Rio de Janeiro (Santos Dumont), 
Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte (Confins), nos aviões 
que decolam das 9h31 às 14h e das 18h31 às 22h.

Sanduíche nas alturas

Hut, novidades
Nos endereços da Pizza Hut do Paraná e Santa 
Catarina, a temporada de verão tem a novidade 
de quatro novas saladas. A campanha Salads4you 
aposta nos ingredientes selecionados e na 
combinação exclusiva de acompanhamentos para 
garantir o sabor diferenciado dos pratos. Entre 
as opções, tem-se a Crispy Sensation, a Frango 
com Blue Cheese, a Salada Camarão e a Frango 
com Barbecue. Em Curitiba, a Hut possui quatro 
estabelecimentos. Em Florianópolis são três 
restaurantes e em Blumenau, um.

Saladas, tentações para o verão

Picanha de botequim
O clima de boteco, o chope e a boa comida caracterizam 
o Botequim (Avenida Vicente Machado, 758 - telefone 
41|3027-2062). O lugar lembra os congêneres dos anos 
50, com decoração de azulejos, mesas de madeira, 
quadro negro e antiguidades. No cardápio despontam 
a mandioca frita, carne de onça, bolinhos recheados e 
outros petiscos, além de pratos executivos, sanduíches, 
carnes na chapa, saladas, pizzas. Duas pedidas certas 
são a Picanha do Juarez (picanha levemente grelhada e 
fatiada, mandioca, vinagrete, farofa e pão francês, por R$ 
34,90) e a Carne Seca na Chapa (acompanha mandioca 
frita, por R$ 25,50). Em horários diferentes, de terça a 
sexta tem chope em dobro e também grupos tocando 
samba, choro e bossa nova. A casa abre diariamente para 
almoço e a partir das 18h.

Picanha do Botequim
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Amigos do Turismo

1 Doroteo se apresenta aos convidados 2 A obra de Jane  3 E a criada por Clovis  4 Produtos Sabor Orgânico e Caminhos de Pedra  5 
Rosemeri Junior e Eliane Beuren  6 Iris e Maria Bernardete Buzzatti 

troféu do turismo
No próximo encontro da confraria Amigos do 
Turismo, em data a ser definida, a organizadora 
Íris Zimpel vai entregar a destaques do segmento 
o Troféu Amigos do Turismo. Serão duas peças 
diferentes, criadas pelos artesãos Jane Pilonetto 
e Clovis Bielski, da cidade gaúcha de Ametista 
do Sul. O anúncio da novidade aconteceu no 
jantar que encerrou a agenda de 2009 do evento 
Sabores e Cultura, quando Doroteo Fagundes 
emocionou os convidados interpretando o hino 
do Rio Grande do Sul. A propósito, a reunião 
teve como apoiadores: Sabor Orgânico, Vinhos 
Cave de Amadeu, Caminhos de Pedra, Blue Ville, 
Agua Versant, Dusa Alimentos, Casa Bucco, Hotel 
Pousada Kaster, ZC Zona Sul jornal, Sistema 
Tarca de Comunicação, programa TV Viver Bem, 
programa de rádio Construindo uma Cidade 
Turística e revista Panorama do Turismo.
Ainda sobre o Troféu Amigos do Turismo, os 
primeiros a recebê-lo serão: Ana Paula Soliman, 
Antonio Carlos Malater, Brunilda Cenilda Zimpel, 
Dirce Maria Orth, Doroteo Fagundes, Elem 
Fontoura, Geni Rayo, Helena Gorziza, Ivone 
Ferraz, Júlio Cézar Rodrigues, José Carlos Mello 
D’Ávila, Lenora Schneider, Leonel Fenner, Marcia 
Ferronato, Miria Luciani Brocca, Rosemeri Junior e 
Weimar Fetter.

Divulgação

1

4 5 6

2 3
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Programa especial

Oitenta e cinco quilômetros, por uma 
estrada sinuosa, separam Curitiba do município 
de Cerro Azul, no Vale do Rio Ribeira. A paisagem 
repleta de montanhas favorece o fenômeno 
climático que originou o nome da cidade: em 
determinadas épocas do ano, um de seus morros 
pode ser visto encoberto por uma névoa azulada.

Originalmente chamada de Colônia 
Assunguy, a região é um dos mais antigos 
núcleos de imigrantes europeus do Paraná. 

Alemães, ingleses, franceses e italianos 
colaboraram para a construção da identidade do 
município. Sua passagem por lá está preservada 
nos casarões que margeiam as ruas e no 
pequeno museu abrigado na Casa da Cultura, 
onde é possível ver fotografias, objetos pessoais 
dos estrangeiros, como um vestido de noiva, 
e documentos que ajudam a contar a história 
de Cerro Azul. Há ainda peças arqueológicas 
confeccionadas pelos índios Kaiagang, 
ocupantes do território antes da colonização.

Conhecida como Terra da Laranja, por ser 
uma das maiores produtoras de frutas cítricas 
do Brasil, Cerro Azul realiza todos os anos, na 
segunda semana de junho, a Festa da Laranja. 
Além da exposição das frutas, o evento conta 
com barracas com pratos típicos regionais, shows 
e baile com a eleição da Rainha da Laranja. De 
acordo com a diretora da Casa da Cultura de 
Cerro Azul, Vânia de Moura e Costa, a festa é 
muito importante para a cidade: “Ela funciona 

como uma maneira de resgatar e preservar os 
costumes locais”.

A Festa da Laranja é, no entanto, apenas 
uma das atrações desse município paranaense. 
A natureza preservada da região vem 
impulsionando o crescimento do turismo rural e 
de aventura na cidade. Caminhadas, banhos de 
cachoeira e raftings fazem parte das atividades 
de que o turista pode desfrutar em uma visita a 
Cerro Azul.

Texto Juliana Pinho Rodrigues
Fotos Augusto Baccaro Rodrigues
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rafting, programa especial em Cerro Azul



Natureza pura

Promovidas pela Prefeitura e organizadas 
pelo Departamento de Turismo de Cerro Azul, 
as Caminhadas da Natureza têm como objetivo 
proporcionar o contato de seus participantes 
com as belezas naturais do município. A 
última a acontecer foi a Caminhada do Ribeira, 
realizada às margens do Rio Ribeira em outubro 
do ano passado. Nos dez quilômetros de 
extensão, percorreu locais como a Prainha 
do Lageado e a Passarela do Varadouro. A 
próxima será a Caminhada Nascente da Serra, 
marcada para o dia 30 de maio. A inscrição para 
passeio é gratuita e não há limite de idade. “Na 
última caminhada, havia um senhor e uma 
senhora com mais de setenta anos. Crianças 
também podem participar. Na verdade, são dez 
quilômetros de caminhada, mas cada um pode 
completar o percurso em seu ritmo”, conta o 
secretário municipal de Turismo, Alexandre 
Briguetti.

Quem gosta de cachoeira tem ainda mais 

motivos para visitar Cerro Azul. O rico potencial 
hidrográfico da região reserva imagens de 
encher os olhos. um dos locais mais bonitos é 
a Cachoeira do Mato Preto, com piscina natural 
para relaxar em meio à paisagem.

O programa mais comprometido com 
a aventura é, porém, o rafting no Rio Ribeira, 
realizado pela operadora de turismo Praia 
Secreta Expedições. O percurso para iniciantes 
é de dez quilômetros, sendo finalizado em 
duas horas. Já para aqueles que têm um 
pouco mais de experiência, o rafting percorre 
27 quilômetros em cinco horas. Há, ainda, 
como opção o rafting noturno, que faz o 
mesmo itinerário destinado a iniciantes sobre 
o rio iluminado apenas pela luz da lua cheia, 
sem o uso de lanternas. A empresa fornece 
bote, remos, coletes salvavidas e capacetes e 
disponibiliza instrutores para acompanhar os 
turistas na atividade. Segundo o diretor da Praia 
Secreta, Daniel Spinelli, o ideal é participar do 
passeio nos períodos chuvosos. “Normalmente, 
quando chove, a procura pelo rafting é menor. 
No entanto, quando o nível do rio sobe, o 

rafting se torna mais seguro e divertido. As 
pedras ficam escondidas e mais ondas são 
formadas”, explica Spinelli, também instrutor. Os 
pacotes para a prática de rafting custam entre 
R$ 62,00 e R$ 139,00 por pessoa, a depender do 
nível de dificuldade e de itens opcionais, entre 
eles, a alimentação.

Mesa farta

Depois de tanta adrenalina, uma boa 
pedida é experimentar os quitutes do Café 
Regional do Vale. Pães, geleias, bolos e sucos 
naturais fazem parte do cardápio, preparado 
pelo casal de proprietários, Ernesto Lovato e 
Mara Lucia Moreira. Dentre os destaques estão 
o suco de maçã com guaraná e os biscoitos 
de rapadura, que surpreendem pelo sabor 
inusitado. Quem quiser levar para casa um 
pouco da culinária cerroazulense pode adquirir 
as geleias de diversos sabores vendidas no local. 
Há ali, também, a oportunidade de conhecer o 
artesanato produzido na região. A criatividade 
dos artesãos da Comunidade de Ribeirão Bonito 
do Turvo, aliada ao uso de fibras naturais, como 

a taboa e a palha, bem como de sementes 
e taquaras, dá origem a chapéus, sandálias 
e objetos de decoração, como luminárias e 
almofadas.

Outro programa gastronômico de 
Cerro Azul é a visita à Cozinha Comunitária 
do Ribeirão Bonito do Chapéu, onde são 
produzidos diversos pratos regionais, dentre 
os quais está a tradicional leitoa desossada. 
No Restaurante São Francisco, fundado há 
trinta anos, o turista encontra comida caseira 
elaborada com produtos orgânicos produzidos 
pelas comunidades vizinhas, sob os cuidados da 
proprietária Sueli Maria Lissa Blum.

Dentre tantos atrativos, Cerro Azul se 
torna um destino de turismo em expansão. 
No momento, há três hotéis com as portas 
abertas aos visitantes, mas o município almeja 
incrementar sua estrutura para hospedagem. 
uma fazenda está sendo preparada para receber 
turistas e há planos para o desenvolvimento de 
pousadas que possam oferecer atendimento 
especializado para os adeptos do ecoturismo.
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Serviço

Café regional do vale
Telefone: 41|3662-1053
E-mail: ernestolovato@ig.com.br

restaurante São Francisco
Telefone: 41|3662-1120

Praia Secreta expedições
Telefone: 41|3256-3333
Site: www.praiasecreta.com.br
E-mail: ps@praiasecreta.com.br

Na pracinha, venda de artesanato

Nas construções, a marca dos imigrantes

A Casa da Cultura abriga o museu local  Igreja matriz da cidade

A revista Panorama do Turismo viajou 
a Cerro Azul convidada pela Operadora 
Praia Secreta Expedições



Anotações de viagem

Depois de Sydney, chegou a hora de 
conhecer Melbourne. Segunda maior cidade 
da Austrália e capital do estado de Victoria, foi 
fundada em 1835, sendo sede provisória do 
governo do país, antes de Canberra, entre 1901 
e 1927.

Melbourne respira cultura, arte, esportes 
e compras. Aqui é possível encontrar uma 
grande variedade de teatros, cinemas, 
festivais, além da famosa corrida de cavalos de 
Melbourne (Melbourne Cup), que para todo o 
país anualmente na primeira terça-feira do mês 
de novembro.

A cidade localiza-se ao norte do Rio 
Yarra e a cerca de 7,5 quilômetros da Praia 
de St. Kilda, que já foi um dos subúrbios mais 
elegantes de Melboune e ainda é um destino 
muito procurado por turistas de todo o 
mundo.

Assim como Sydney, Melbourne 
foi escolhida como residência de muitos 
estrangeiros: conta com aproximadamente 
23% de imigrantes, grande parte procedente 
da Inglaterra, Itália, Grécia, China e Vietnã.

Que fazer em Melbourne?

São diversas atrações. O ideal seria passar 
pelo menos cinco dias em Melbourne para 
poder conhecer um pouco a cidade. A visita 
deve começar pelo posto de informações 
turísticas (Melbourne Visitors Center), que 
oferece brochuras e mapas gratuitos, 
informações sobre o que está acontecendo, 
acomodação, transporte, reserva de passeios 
turísticos, além de uma loja de souvenires.

Melbourne Visitor Center (Centro de 
visitas de Melbourne), na esquina das ruas 
Corner Swanston e Flinders, em frente a 

Texto e fotos de Andréa Pinho Cocchiarale

MELBOURNE
cultura, esportes e compras!

Flinders Street Station (Estação da Rua Flinders).
Funciona de segunda a domingo, das 9h às 18h, 
exceto na Sexta-Feira Santa e no Natal.

Queen Victoria Market (Mercado da Rainha 
Victoria), maior mercado aberto da cidade. Fica 
à oeste da Rua Elisabeth e ao sul da Rua Victoria. 
Nele é possível encontrar frutas, verduras, queijos, 
ovos, carnes, frios, lanchonetes, restaurantes, 
além de roupas, calçados, acessórios e souvenires. 
Vale a pena a visita. A entrada é gratuita e o 
funcionamento, na terça e quinta, das 6h às 14h, 
na sexta das 6h às 17h, aos sábados das 6h às 15h 
e domingos das 9h às 16h. Não abre às segundas 
e quartas. Para mais informações tem o site www.
qvm.com.au.

Federation Square (Praça da Federação), 
praça considerada ponto de encontro dos 
habitantes e visitantes. No local é possivel 
encontrar artistas de rua, aulas de pilates ao ar 
livre, eventos esportivos, culturais e de culinária. 
Localiza-se no coração da Melbourne e é 
praticamente impossível visitar a cidade sem 
passar pela Federation Square para conferir o que 
está acontecendo por lá.

Immigration Museum (Museu da Imigração), 
localizado no centro da cidade, reúne a história da 
imigração de pessoas de todas as partes do mundo 
que foram morar no estado de Victoria. Conta 
com exibições permanentes e temporárias e abre 
diariamente entre 10h e 17h. Informações sobre 
as exposições e valor de entrada estão em http://
museumvictoria.com.au/immigrationmuseum.

Melbourne Museum (Museu de Melbourne), 
é, na minha opinião, o museu mais interessante 
da cidade. Localizado no Carlton Gardens (Jardins 
do Carlton), possui uma coleção permanente 
com oito grandes galerias, sendo uma dedicada 
exclusivamente às crianças. Encontra-se também 
dentro do museu uma exibição sobre os 
aborígenas do estado de Victoria. O local abriga 
ainda o cinema Imax, com a terceira maior tela de 
cinema do mundo, uma experiência inesquecível. 
Mais detalhes no site http://museumvictoria.

Melbourne City Centre
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com.au/melbournemuseum. E sobre o Imax em http://www.
imaxmelbourne.com.au. Dica: dá para adquirir entradas conjuntas 
para o museu e o cinema com descontos especiais em ambas as 
bilheterias.

Melbourne Aquarium (Aquário de Melbourne) abriga 
peixes, tubarões, baleias, pinguins, tartarugas e cavalos marinhos, 
bem como uma infinita quantidade de corais e flora marinha. 
Os visitantes precisam programar pelo menos duas horas para 
explorar esta atração, com um oceanário de 360 graus, além de 
tours especiais. É aberto diariamente, das 9h30 às 18h. Os mais 
corajosos podem mergulhar no oceanário com diversas espécies 
de tubarões e peixes exóticos. Essa atividade está disponível para 
profissionais e amadores. Informações e reserva pelo site www.
divinghq.com.au ou através do e-mail info@divinghq.com.au.

Chinatown (bairro chinês), assim como Sydney, Melbourne 
também possui um bairro chinês com restaurantes, lojas, hotéis 
e diversas opções de entretenimento. Localizado entre as ruas 
Swanston e Spring, é o maior bairro chinês fora da Ásia e oferece 
diversos eventos, como o festival de comida asiática e a celebração 
do ano novo chinês. Vale a visita.

Melbourne Cup (Corrida de cavalos de Melbourne), a corrida 
de cavalos de Melbourne acontece anualmente, entre o final de 
outubro e começo de novembro, no Hipódromo Flemington. O 
certame principal para toda a Austrália na primeira terça-feira de 
novembro. Evento muito popular, atrai visitantes de todo o país e 
tem um desfile na segunda-feira antes da disputa principal. Neste 
ano, acontecerá entre os dias 29 de outubro e 5 de novembro.

Docklands (bairro de Docklands), com sua arquitetura 
moderna e inovadora, é um dos principais destinos de Melbourne. 
A alguns minutos do centro, oferece diversos eventos, incluindo 
as celebrações de final de ano, dia nacional da Austrália, festivais 
de inverno, gastronômicos e de vinhos, além de uma incrível 
variedade de restaurantes com culinária internacional e os três 
maiores complexos de lojas da cidade.

também vale conferir

Melbourne tem a fama de ser uma cidade com alto nível 
de criminalidade e foi cenário de assassinatos, roubos e outros 
crimes antigamente. Os visitantes podem saber mais sobre 
este passado no Melbourne Crime Tours (tours de crimes em 
Melbourne), oferecidos pela empresa West Tours. O passeio 
dura quatro horas e inclui vários pontos da cidade. Detalhes 
no site http://www.gowest.com.au/crime-tours.html.

Para quem curte uma balada, em Melbourne é possível 
unir rock, bar e aeróbica em um só lugar. O Yah Yah’s, bar 
localizado no subúrbio de Fitzroy, é ideal para um happy 
hour após o trabalho para fazer uma atividade física 
semanal. As aulas de rock-aeróbica acontecem todas as 
quintas-feiras, às 19.

Quem visita Melbourne não pode ir embora sem passar 
em uma das cafeterias San Churro (http://www.sanchurro.com), 
espalhadas em dez locais, e experimentar os churros espanhóis, as 
trufas de chocolate e o delicioso chocolate quente. uma delícia!

iMPOssível NãO cOMPrAr

Melbourne é o paraíso das compras, com 
grande variedade de shoppings e outlets 
centers. É difícil resistir a tantas lojas. O Direct 
Fractory Outlets (DFO), próximo à estação de 
trem Southern Cross, oferece mais de cem 
lojas de marcas como Guess, Levis e Nine West, 
com preços até 70% mais baixos em relação ao 
comércio comum. Também tem uma praça de 
alimentação com opções para todos os gostos. 
Mais informações em http://www.dfo.com.au. 
Harbour Town, construído em Docklands, esse 
outlet possui 200 lojas de roupas masculinas 
e femininas, calçados, bolsas, acessórios, 
roupas infantis, brinquedos, entre outras, além 
de bares, restaurantes, salão de beleza e até 
mercados de frutas e verduras. Detalhes em 
http://www.harbourtownmelbourne.com.au. 
O Melboure Central, no centro, é um shopping 
com 300 lojas e um dos principais destinos de 
compras da cidade. Igualmente oferece ampla 
diversidade de restaurantes, lanchonetes, 
fast foods e um cinema com onze salas. Além 
desses endereços, existem na cidade diversas 
alternativas de compras e tradicionais lojas 
de departamento australianas, como Myers e 
David Jones.

trANsPOrte GrAtuitO

Melbourne oferece ônibus e bondes 
gratuitos entre pontos turísticos localizados 
no centro. Os bondes do City Circle 
proporcionam um passeio histórico pela 
área central com diversas paradas: Flinders 
Street, Harbour Esplanade, Docklands Drive, 
La Trobe Street e Spring Street. O serviço está 
disponível de domingo a quarta-feira, entre 
10h e 18h, e de quinta-feira ao sábado, das 
10h às 21h. Operam a cada 12 minutos. O 
Melbourne City Tourist Shuttle é um serviço 
gratuito de ônibus no centro da cidade, 
transportando pessoas entre os locais mais 
populares. Está disponível em 13 pontos e o 
percurso completo dura aproximadamente 
uma hora e meia. Os principais lugares 
cobertos são Harbour Town Shopping 
Centre, Docklands, Melbourne Museum, 
Queen Victoria Market, Melbourne Aquarium, 
Immigration Museum e Chinatown. Os 
transportes gratuitos funcionam diariamente, 
menos na Sexta-Feira Santa e no Natal.

Melbourne Cup Parade Queen Victoria Market

City Circle Melbourne Museum
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Destino natureza

Município da região serrana fluminense, 
a pouco mais de 90 quilômetros da capital 
Rio de Janeiro, Cachoeiras de Macacu é 
um destino de cenários singulares de Mata 
Atlântica e de locais de aventura. A sua 
geografia de serras, vales, rios e quedas 
d’água favorece a prática de montanhismo, 
rafting, caminhadas, mountain-bike, rapel 
e voo livre. E também é perfeita para quem 
deseja apenas contemplar a natureza ou 
aliviar o estresse debaixo de uma cachoeira.

Conhecido como o Paraíso das Águas 
Cristalinas (não sem motivo, portanto, que 
a Cervejaria Schin implantou no município 
uma fábrica), Cachoeiras de Macacu 
possui diversos rios e riachos, entre eles, 
o próprio Rio Macacu. Igualmente, conta 
com grandes reservas de Mata Atlântica, 
onde despontam jequitibás, ipês, bromélias, 
orquídeas e vivem tucanos, ariranhas, 
veados campeiros, jaguatiricas e até micos-
leões e onças-pintadas.

Como o nome deixa antever, Cachoeiras 
de Macacu é território de muitos saltos 
d’água – são mais de oito dezenas, variando 
de três a oitenta metros. Mas o município 
também oferece, ao lado das riquezas 
naturais, um patrimônio histórico e cultural 
valioso, representado, principalmente, pelas 
ruínas da Igreja de São José da Boa Morte e 
pela Igreja de Nossa Senhora de Sant’Ana de 
Japuíba, ambas do século XVIII. A propósito, a 
padroeira local é Nossa Senhora da Conceição.

Natureza exuberante 
neste pedaço do RJ

Atrações

No roteiro das cachoeiras existem quedas 
de todos os tipos. A de Santo Amaro, no rio do 
mesmo nome, mede cerca de dois metros e 
oferece uma piscina e um escorrega naturais. 
A Cachoeira de São Miguel é formada pelas 
águas do Rio Mariquita, possui apenas um 
salto de quatro metros, seguido de uma 
piscina. A Queda D’água Sete Quedas tem 
aproximadamente 30 metros, no meio da 
mata nativa, e é ideal para a prática de descida 
técnica.

O Poço da Samambaia forma um salto de 
aproximadamente 3,5 metros de altura, com 
águas cristalinas, um escorrega e uma grande 
piscina natural, além de formação rochosa 
repleta de samambaias. Entre outros poços 
existem o das Três Pedras, o do Tanque Grande, 
o do Tenebroso (mais bela queda d’água do 
município, com 12 metros, seguida de uma 
ampla piscina natural, de formato retangular, e 
área de 200 m2).

A geografia local propiciou, além dos rios 
de corredeiras e dos saltos d’água, muitas 
formas rochosas e muita diversidade em se 
tratando de flora. Nesse roteiro estão, por 
exemplo, a Furna da Onça, a Lage do Gato, e o 
Rio Macacu, um dos principais do município.

As caminhadas pela mata reservam outras 
surpresas, a exemplo de um jequitibá branco 
com mais de 300 anos, e cerca de 12 metros 
de circunferência e 50 metros de altura. A 
árvore é atração turística. Elas também levam 
literalmente às alturas, em pontos como o 
Ninho dos Pássaros (montanha situada nos 
arredores da cidade, com aproximadamente 
720 metros, descortina vista de toda a 
cidade e da Baixada Fluminense, ideal para 
a prática livre e parapente), a Pedra da Visão 
ou Pedra do Corcovado (com 1.700 metros, 
utilizada a prática de montanhismo), a Pedra 
do Colégio (imenso bloco rochoso, com 620 
metros, utilizado para voos de asa delta e para 
escaladas) e a Pedra do Oratório (com 1.200 
metros, usada para caminhadas e escaladas).

História

Cachoeiras de Macacu também é um 
destino com muita história. Nesse contexto 
se sobressai, entre outros apelos, o edifício 
do Fórum. Construído na primeira metade do 

Pousada do Escultor

Fotos Íris Zimpel
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Cachoeira da Samambaia

 Hotel Cachoeira PalacePrédio do Fórum

Trilha no meio da mata Restaurante Art Gourmet

século XX, tem, junto com o prédio do Grupo 
Escolar Quintino Bocaiúva e o dos Correios, 
estilo arquitetônico conhecido. Da mesma 
forma, as ruínas das igrejas da Santíssima 
Trindade e de São José da Boa Morte atraem 
os turistas. O primeiro templo foi construído 
em 1737 e o segundo, em 1612.

Em termos de meios de hospedagem, 
Cachoeiras do Macacu oferece endereços 
simples, mas aconchegantes, como a 
Pousada da Estação (na antiga estação de 
trem) e a Pousada do Escultor, e outros mais 
estruturados, a exemplo do Hotel Cachoeiras 
Palace. A gastronomia local, por outro lado, 
tem diversos recantos, entre eles o Rangel 
Defumados (às margens do Macacu, com 
cardápio a base de defumados), o Ponto 
de Encontro Leopoldina, o Armazém da 
Gula, o Art Gourmet (também ao lado do 
Macacu) e o Pão com Linguiça. Para saber 
mais do município e dos seus atrativos a dica 
é acessar o site da Fundação Macatur, no 
endereço www.fundacaomacacur.com.br.
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Panorama político
copa em curitiba
Orlando Pessuti, vice-governador do Paraná e presidente do 
Comitê de Assuntos Executivos para a Copa do Mundo 2014, 
comandou neste mês de fevereiro mais uma reunião de negócios 
em torno do campeonato mundial de futebol, que terá Curitiba 
como uma das sedes. Desta feita, conversou longamente no 
Palácio das Araucárias, acompanhado de lideranças do setor 
turístico, com investidores das regiões europeias da Lombardia 
(Itália), Catalunha (Espanha), Rhône-Alpes (França) e Baden-
Wurttemberg (Alemanha). “Nos beneficiamos com parcerias 
que já temos anteriormente com os europeus. Agora que 
seremos sede desse grande evento vamos ouvi-los, buscar suas 
experiências e quem sabe seus investimentos”, explicou Pessuti.

compromisso com o turismo
Em reunião realizada em Curitiba com lideranças do partido e dirigentes de 
entidades do setor turístico, o presidente do PPS no Paraná ressaltou a disposição 
da legenda de trabalhar em favor do turismo. “E de modo especial, em articulação 
com as instituições do segmento, a exemplo da ABIH-PR e do Curitiba Convention 
Bureau”, assinalou Rubens Bueno, referindo-se aos presidentes dos dois organismos, 
respectivamente, Cláudio Antunes e Sueli Gulin Calabrese, presentes ao encontro. 
Na oportunidade, os vereadores curitibanos da agremiação, Zé Maria e Renata 
Bueno, também salientaram a importância da atividade turística como geradora de 
emprego e renda e que esse segmento da economia ganhará força no programa 
partidário e na campanha das próximas eleições.

Agora é lei

A Assembleia Legislativa 
do Paraná aprovou 
o projeto de lei nº 
520/2007, do deputado 
estadual Stephanes 
Junior, instituindo o 
Selo de Qualidade 
Turismo. O objetivo é 
estimular as empresas 
do setor a melhorar a 
qualidade na gestão 
interna e nos serviços 
oferecidos. Poderão 
receber o selo agências de 
viagem, transportadoras 
turísticas, parques 
temáticos, locadoras, 
restaurantes, bares e 
outros empreendimentos. 
O parlamentar acredita 
que a iniciativa também 
contribuirá para 
tirar empresários da 
ilegalidade.

Pessuti, força 
para a Copa

Roberto Corradini | AENotícias

Rubens Bueno fala no encontro

Panorama do Turismo
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entidades
Divulgação

Parceria Hostel-uNe

Em função de convênio estabelecido 
entre a Federação Brasileira de Albergues 
da Juventude-FBAJ e a união Nacional de 
Estudantes-uNE, a carteira nacional de 
estudante agora também garante acesso 
aos hostels fi liados à rede Hostelling 
International do Brasil.
Com a parceria, perto de 500.000 
portadores da carteira da uNE poderão se 
hospedar nos 98 albergues da juventude 
localizados nos principais destinos 
turísticos do país. Mais informações sobre 
o convênio e as entidades nos sites www.
hostel.org.br e www.une.org.br.

inovação e competitividade

A partir de março, o consultor José Trabulo 
Jr, do Pró-Agência II, começa a percorrer 
novamente os estados brasileiros, orientando 
Abavs e Sebraes sobre a ação “Centrais 
de Negócios no Setor de Agenciamento e 
Operações Turísticas”, bem como sobre “O 
papel do Empreendedor Individual no Setor 
de Agenciamento”.
Em 2009, onze estados foram visitados 
dentro do programa e muitos profi ssionais 
tiveram a oportunidade de compreender 
como o pequeno empreendedor do setor de 
agenciamento de viagens pode ter condições 
mais competitivas no mercado através de 
redes e centrais de negócios.

skal em curitiba

No próximo mês de março, entre os dias 
25 e 28, Curitiba vai sediar o 40o Congresso 
Nacional do Skal Internacional do Brasil. A 
instalação e a programação do evento serão 
desenvolvidas no Hotel Bourbon. A agenda dos 
congressistas também prevê passeio de trem 
até Morretes, city tour na capital paranaense, 
assembleia geral da entidade, almoço em Santa 
Felicidade etc. No encontro ainda será eleita 
a nova diretoria, para o biênio 2010-2012; (a 
atual gestão é comandada pela carioca Sônia 
Vidinhas e já existe forte campanha em torno 
de Ana Carolina Dias Medeiros de Sousa para 
o cargo de presidente). Na organização do 
congresso está a diretoria do Skal Curitiba, 
presidido pelo jornalista Júlio Zaruch.

Abav-sc vê qualifi cação

Eduardo Loch, presidente da Abav-SC, foi 
anfi trião, agora em fevereiro, do ministro do 
Trabalho. Acompanhado da família, Carlos 
Lupi esteve em Santa Catarina visitando 
o Parque Beto Carrero World, em Penha. 
A propósito, fi cou encantando com o 
empreendimento.
Aproveitando a ocasião, Loch reforçou a 
necessidade de ações de qualifi cação do setor 
turístico catarinense, em especial do receptivo. 
Em encontro anterior com entidades de classe 
do estado, Lupi reconhecera a importância e 
garantira a criação de um plano nacional para 
a qualifi cação do turismo.

Novos associados

A secional gaúcha da Associação 
Brasileira de Agências de Viagens 
promove uma campanha especial 
para captar novos associados. Até 
o fi nal deste mês de fevereiro, as 
agências interessadas em participar 
da entidade estarão isentas do 
pagamento da jóia de inscrição. 
Segundo a presidente da Abav-RS, 
Rita Vasconcelos, informações mais 
completas sobre o processo de 
fi liação podem ser obtidas através 
do email abav@abav-rs.com.br ou 
do telefone 51|3226-0300.

taxa premiada

O Aracaju Convention & Visitors Bureau, 
seguindo experiências de congêneres, 
prepara-se para lançar o Projeto Bem-Vindo, 
um conjunto de benefícios aos hóspedes de 
hotéis da cidade que concordarem em pagar 
a room tax. uma rede de mantenedores 
participantes oferecerá vantagens para quem 
apresentar o Cartão Bem-Vindo, entregue 
no ato do check-in. Haverá desconto nas 
corridas de táxi, em restaurantes e lojas e 
distribuição de brindes. Com a iniciativa, a 
entidade pretende consolidar a taxa cobrada 
dos turistas como principal fonte de receita e 
sensibilizar os visitantes.

A equipe cresce

Neste mês de fevereiro, a equipe operacional do Curitiba Convention & Visitors Bureau, coordenada pela diretora 
executiva Tatiana Turra, foi fortalecida com a chegada de novas funcionárias. Agora, Andréa Gurski, Tatiane Fagundes 
e Paula Soares (respectivamente, gerentes administrativo e fi nanceiro e de relacionamento com mantenedores e 
assistente de eventos) têm a companhia de Mônica Neves, Caroline Lamaga, Maria Eduarda Alves, Lígia Rodrigues 
e Caroline Pinheiro, (pela ordem, gerente de eventos, assistente administrativo, estagiária da diretoria, estagiária da 
gerência de relacionamento com mantenedores e estagiária da gerência de marketing).

Curitiba recebe o Skal em março

O time de sustentação do CCVB

Divulgação | Alléttera Comunicação

PANORAMA DO TuRISMO / FEVEREIRO 2010   |   17



eventos
Da mamãe
Curitiba vai receber, entre os dias 26 a 28 de março, 
a primeira edição do Salão da Mamãe. Conforme as 
empresas promotoras (Faz Eventos e Alef Eventos), 
a ideia é reunir, no espaço   Villa Batel, fornecedores 
e serviços focados nas gestantes e seus bebês. Só na 
capital paranaense, todos os anos nascem perto de 25 
mil crianças. Entre os expositores já estão confirmadas 
fábricas de móveis e acessórios, lojas de decoração e 
roupas, estúdios fotográficos. Mais informações no 
site www.salaodamamae.com.br.

chocofest, em Gramado

De 5 de março a 4 de abril, Gramado, na serra gaúcha, será 
palco de um grande evento ligado à Páscoa: a Chocofest 
2010. Durante um mês, a cidade será transformada 
no endereço dos coelhinhos e do chocolate, com 
personagens e locais dedicados inteiramente às crianças. 
Neste ano, o tema do evento é um Chocoamor à Terra, 
e o objetivo é comemorar a abundância do chocolate 
na região e celebrar a espiritualidade e a fé. Para tanto, 
haverá uma programação  intensa, com exposições, 
leilões, desfiles, concursos, oficinas de chocolate, procissão 
etc. A Chocofest ganhará espaço em conhecidos pontos 
turísticos locais, entre eles, o Palácio dos Festivais, 
Rua Coberta, Sociedade Recreio Gramadense. Mais 
informações pode ser obtidas em www.chocofest.com.
br. E quem desejar ir por conta, os seguintes hotéis são 
parceiros do evento e oferecem tarifas especiais: Alpestre, 
Alta Vista, Cavalo Branco, Gramado Palace, Tio Muller, 
Vovó Carolina e Pousada Vovó Carolina. Confira acessando 
o endereço http://www.chocofest.com.br/parceiros/
chocofest-2010.php.

cidades inovadoras
A empresa curitibana Personal Brasil é a 
operadora oficial da Conferência Internacional 
de Cidades Inovadoras-CICI2010, que 
acontecerá em Curitiba, entre os dias 10 e 
13 de março. Promoção da Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná, o evento 
reunirá especialistas de diversos países para 
debater uma pauta centrada em planejamento 
urbano, sustentabilidade, gestão e políticas 
públicas, entre outros temas igualmente muito 
importantes. No rol de convidados estão 
conferencistas de fama reconhecida, a exemplo 
de Steve Johnson (EuA), Marc Giget (França), 
Pierre Lévy (Canadá) e Jaime Lerner (Brasil).
Mais informações sobre os eventos da empresa 
estão em http://www.personaleventos.tur.br

Sandro Seewald

Rua Coberta, um dos locais da Chocofest

FMu 2010
Entre os dias 2 a 5 de março, acontecerá 
em Joinville mais uma edição da Feira 
Ferramentaria, Modelação e usinagem. A 
mostra comercial ocupará os espaços do 
Megacentro Wittich Freitag – Expoville. Em 
paralelo será promovido o 5º Seminário 
de Soluções e Tecnologia / Senai Joinville, 
um ciclo de palestras e debates com 
especialistas no setor de produção 
industrial. Para quem desconhece, essa 
cidade catarinense é um dos principais 
polos de ferramentaria da América Latina 
e sede de algumas das maiores indústrias 
do Brasil.

logística em pauta

De 8 a 11 de junho acontecerá, em Joinville, 
a 3ª Feira de Logística e Movimentação 
de Carga - Logística 2010. O evento 
será o cenário ideal para empresas de 
todos os segmentos que compõem o 
vasto complexo da logística mostrarem 
seus produtos e serviços, conhecerem 
novidades e participarem de discussões em 
torno do tema. Mais informações podem 
ser solicitadas pelo e-mail eurofeiras@
eurofeiras.com.br.

No centro-oeste
Está marcado para o dia 9 de abril, nos espaços Centro de Convenções de 
Goiânia, em Goiás, o 18º Centro Oeste Tur – Salão de Negócios Turísticos, 
evento dirigido exclusivamente a profissionais do setor. A organização espera 
pelo menos 1.200 agentes de viagens de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e da região do Triângulo Mineiro. A feira  deverá ter 450 
expositores, que vão apresentar novidades para a próxima temporada, dentro 
de uma expectativa de geração de R$ 16 milhões em negócios a médio e 
longo prazos. Mais informações no site www.promoveeventosgo.com.br.

salão do Paraná
A secional paranaense da Associação Brasileira de Agências de Viagem 
acelera os preparativos para a realização do 16o Salão Paranaense de 
Turismo. O evento está marcado para os dias 9 e 10 de abril próximo, nos 
espaços do Estação Embratel Convention Center. Segundo o presidente da  
Abav-PR, Celso Tesser, que inaugura a sua gestão com essa edição da feira, 
o sucesso deverá ser total. Sua avaliação toma por base os contatos focados 
na venda de estandes e que vêm surpreendendo desde o início das ações 
de comercialização.

Autódromo de 
Pinhais, agora 
WTCC

Wtcc, em março
A capital paranaense entrará, pela quinta vez seguida, no calendário 
internacional do automobilismo com a realização da prova de abertura 
do Campeonato Mundial de Carros de Turismo, o WTCC. As disputas 
acontecerão nos dias 6 e 7 de março, no Autódromo Internacional de 
Curitiba, em Pinhais, com apoio da Prefeitura. A expectativa é que 50.000 
pessoas acompanhem a corrida. Depois da Fórmula 1, o WTCC é o mais 
importante evento do setor no planeta. Para a presidente do Instituto 
Municipal de Turismo, Juliana Vosnika, essa é uma vitrine mundial para 
Curitiba. “E é um espetáculo que gera postos de trabalho, faz com que a 
ocupação da rede hoteleira aumente, movimenta a economia e reforça 
positivamente a imagem da cidade”, salienta. Ano passado, a primeira 
pesquisa de perfil e opinião em torno dos espectadores realizada pelo 
Instituto Municipal identificou que, do público presente, 5,9% eram turistas.

Divulgação

18   |   PANORAMA DO TuRISMO / FEVEREIRO 2010



Festival das cataratas
Na cidade paranaense de Foz do Iguaçu, os 
preparativos para a edição 2010 do Festival 
de Turismo das Cataratas do Iguaçu seguem 
a todo vapor. O evento está marcado para o 
período de 16 a 18 de junho e a expectativa dos 
organizadores é reunir cerca de 300 expositores 
nos 2.000 metros quadrados da área da feira, no 
Centro de Eventos Rafain. A programação ainda 
prevê rodadas de negócios, visitas técnicas e 
atividades sociais. Em paralelo acontecerão o IV 
Fórum Internacional de Turismo do Iguassu e a I 
Mostra de Turismo Sustentável do Iguassu.
A promoção é do Polo Iguassu Feiras e 
Eventos e do Parque Tecnológico de Itaipu-
PTI, com patrocínio da Itaipu Binacional e 
apoio da Secretaria Municipal de Turismo, da 
Fundação Polo Iguassu, do Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Foz do 
Iguaçu e do Sebrae-PR, entre outras instituições. 
Interessados em expor ou participar do evento 
podem obter informações pelos telefones 
45|3576-7103 e 3576-7104 ou pelo e-mail 
festival@festivaldeturismodascataratas.com.br.

Divulgação

cataratas, pano de fundo para o evento

salão Aureum
Com capacidade para até 300 pessoas, o Salão Aureum do Hotel Promenade 
(Rua Mariano Torres, 976 – telefone 41|3014-4341) vem acolhendo diversos 
eventos corporativos e sociais de Curitiba. Sua estrutura, embasada em um 
pé-direito de 4,5 metros e área total de 222,5 m², é apropriada para reuniões, 
seminários, exposições, casamentos e festas.
O espaço conta com iluminação especial, ar-condicionado e isolamento 
acústico, além de ter acesso facilitado, pois está localizado no andar térreo e 
tem entrada independente. “Já recebemos eventos científicos, empresariais, 
sociais e governamentais”, frisa o gerente geral do hotel, Nelson 
Eberspächer, lembrando que a equipe da casa está preparada para atender 
às necessidades específicas de cada ocasião.

Divulgação

O salão, estruturado para uma reunião

turismo gaúcho na vitrine
No próximo mês de março, entre os dias 18 e 21, acontecerá na cidade de 
Nova Petrópolis a quinta edição do Salão Gaúcho de Turismo. Com promoção 
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Turismo, 
Esporte e Lazer, o evento ocupará os espaços do Parque Mário Bernardino 
Ramos, aproveitando parte da estrutura da Festa da uva.
O salão oferecerá aos visitantes uma exposição com os atrativos das 23 
microrregiões turísticas gaúchas, além de espaços temáticos de ecoturismo 
e aventura, apresentações artísticas, feira de artesanato, mostra de turismo 
rural e recreação infantil. Nesta edição serão realizados o Encontro Estadual 
de Prefeitos e de Secretários Municipais de Turismo e o Encontro Nacional dos 
Coordenadores Estaduais de Fiscalização de Prestadores de Serviços Turísticos.
Cidade anfitriã, “Nova Petrópolis irá mostrar no evento seus atrativos turísticos, 
a gastronomia e os apelos da colonização alemã”, adianta o diretor de 
Indústria e Comércio do município, Carlos Alberto Medeiros.
Divulgação

Nova Petrópolis, ao fundo a torre do Posto de Informações 
Turísticas, receberá o salão
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Confraria Panorama

A Confraria Panorama é uma iniciativa da 
revista Panorama do Turismo. Todos os meses, 
em torno de uma boa mesa, reúnem-se 
lideranças e parceiros dispostos a fazer crescer 
a atividade turística.

PArA cOMeçAr BeM O ANO

um elogiadíssimo barreado, emblema da gastronomia paranaense, dominou o primeiro encontro da Confraria Panorama de 2010, realizado no mês de janeiro, no salão de eventos do 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Curitiba. A iguaria foi preparada com especial carinho pelo jornalista, e expert no assunto, Pierpaolo Nota. Para degustá-la um eclético 
grupo de convidados: Marco Fatuch (presidente do Sindotel-Curitiba), Luiz de Carvalho (secretário de Relações Políticas e Institucionais da Prefeitura de Curitiba), Carlos Grocoske (proprietário 
do Garden Curitiba Hotel), Júlio urban (diretor da Idealiza Eventos), Francisco Mussa (diretor de redação do jornal O Estado do Paraná), Marcelo Turek (gerente regional da Assist-Card), Edson 
Vargas (do staff do Sindotel-Curitiba), Silvio Rossi (gerente geral do Bourbon Curitiba Hotel), o chef Pier (diretor da empresa Loja de Notícias e colunista de O Estado do Paraná), Eduardo Correia 
(jornalista da Rádio CBN-Curitiba e do blog Outros Sabores), Clemente Consentino (da Secretaria de Turismo do Paraná) e Júlio Cézar Rodrigues. Nesta página estão alguns registros do evento. 
A próxima Confraria Panorama vai acontecer no Restaurante Aire.

Fotos Panorama do Turismo e Pierpaolo Nota

Carlos, Clemente e urban Carvalho, Sílvio e Marcelo

Eduardo e Pier Vargas e Mussa

Fatuch e Júlio Cézar

A receitA DO Pier  (PArA 20 PessOAs)

ingredientes
5 quilos de posta vermelha cortada em cubos
1/2 quilo de cebola picada
2 maços de cheiro verde picado
1/2 quilo de bacon picado
3 colheres de sopa de cominho em grãos
Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo
Colocar na panela de barro em camadas, 
por primeiro o bacon, depois cebola, carne 
e cheiro verde. Repetir as camadas até 
preencher a panela. Não vai água. Lacrar a 
panela com o pirão explicado abaixo. Passar 
um papel laminado para fechar a panela 
antes e amarrar com um barbante. Fica mais 
higiênico, ajuda a não cair o pirão dentro da 
panela na hora de abrir. Cozinhar no mínimo 
10 horas em fogo baixo. Depois de abrir a 
panela incluir o cominho e retemperar se for 
preciso. Mexer bastante para desfiar parte da 
carne.

Pier tira uma concha para 
conferir se está tudo certo

ingredientes do pirão para lacrar a panela
Água, farinha de mandioca e cinza de 
churrasqueira peneirada. Misturar tudo até 
formar uma massa consistente. Aplicar para 
lacrar a panela. Deixar aproximadamente com 
cinco dedos de altura
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Primeira Classe

1 senival silva (jornalista dos mais 
respeitados na imprensa de turismo) 
faleceu neste mês de fevereiro, aos 65 anos. 
Natural da cidade paulista de Palmital, 
começou na mídia especializada em 
outubro de 1978, como editor de turismo 
do jornal Correio de Notícias. Em 1985 
lançou o tablóide Informatur, transformado 
em 1998 em revista. Também editava 
desde setembro de 1986 a coluna de 
turismo do jornal Diário Popular, de 
Curitiba. Senival foi fundador e presidente 
da Abrajet-PR
(Foto Divulgação)

2 rodrigo swinka (gerente geral do 
Estação Convention Center) esteve em São 
Paulo para receber Prêmio Caio outorgado 
ao espaço de eventos curitibano como o 
segundo melhor centro de convenções de 
grande porte do Brasil
(Foto Panorama do Turismo)

3 Kauê Medolago, Karol Brero e André 
luís campitelli (novos executivos de 
contas da operadora curitibana MGM) 
prometem seguir a risca as metas de 
vendas traçadas por Arnaldo Levandowski, 
diretor comercial da empresa
(Foto Divulgação | Flamma Comunicação)

4 sandra dos reis, thierry curey, Ana 
Peczenik, J. sales, Felipe Gonzalez e Jorge 
de Jesus (nessa ordem, coordenadora de 
vendas TAM/Espanha, gerente comercial 
TAM/Europa, Tours Brasil, diretor TAM/

Europa, secretário de Turismo Foz do 
Iguaçu e gerente geral TAM/Espanha e 
Portugal), depois de acertarem na Fitur, em 
Madri, parceria para realização de famtours 
com jornalistas e operadores europeus em 
torno do Destino Iguassu
(Foto Divulgação)

5 Aroldo schultz (diretor da Schultz 
Turismo) comandou agora em fevereiro a 
convenção anual da empresa, no Costão do 
Santinho, em Florianópolis, quando foram 
apresentadas novidades e parcerias para 
incrementar o setor turístico
(Foto Divulgação | Allettera)

6 carlos Alberto Medeiros (diretor de 
Indústria e Comércio de Nova Petrópolis) 
tem representado o município gaúcho 
no estande da Região das Hortênsias em 
eventos do setor
(Foto Divulgação | Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis)

7 rogério carnevalle (gerente de vendas 
da TAP no Paraná) já está pensando 
na festa de aniversário do escritório da 
empresa aérea portuguesa em Curitiba. 
Em 2010, a base local completa, dia 25 de 
junho, 40 anos de bons serviços
(Foto Panorama do Turismo)

8 Juliana vosnika (secretária de Turismo de 
Curitiba) acerta os últimos detalhes de um 
guia sobre a fauna e flora dos parques da 
capital paranaense, a ser lançado em breve
(Foto Panorama do Turismo)
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Destinos do Sul

Fotos Panorama do Turismo

A porção norte do litoral de Santa Catarina 
reserva muitas surpresas. Por exemplo, acena 
com uma das cidades mais antigas do Brasil 
(São Francisco do Sul), com um dos maiores 
parques temáticos do planeta (o Beto Carrero 
World) e praias livres de poluição, além de 
oferecer fácil acesso e calorosa hospitalidade. 
Mesmo passando o verão, a região continua 
com clima bom e mar com águas de 
temperatura agradável. Os destinos desse 
território são variados e, certamente, você vai 
encontrar um que se encaixe nos seus desejos 
de passeio.

são chico

A Ilha de São Francisco foi descoberta 
pela expedição francesa de Binot Paulmier de 
Gonneville, com a nau L’Espoir, em abril de 
1504. Mas São Chico, como os mais íntimos 
chamam a cidade, começou a ser povoada 
para valer em 1658, com a chegada da missão 
portuguesa de Manoel Lourenço de Andrade. 
Indiscutivelmente, os predicados históricos 
configuram um dos apelos turísticos locais. O 
casario antigo, emoldurando ruas estreitas com 
calçamento de pedras, assegura uma viagem 
no tempo. Em estilo açoriano, as construções 

preservam em suas paredes incontáveis e 
silenciosas histórias. Algumas, recuperadas, 
se tornaram endereços de museus, teatro, 
restaurantes e casas comerciais.

O Centro Histórico de São Francisco do Sul 
reúne cerca de 150 construções tombadas e, 
gradativamente, restauradas sob a supervisão 
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. um dos destaques é a Igreja 
Matriz Nossa Senhora da Graça.

Também vale a visita ao Museu Nacional 
do Mar (único do gênero no Brasil), inaugurado 

em 1992 nos antigos armazéns da firma 
Hoepke. Em seu acervo estão instrumentos 
de trabalho e orientação naval, documentos 
textuais, icnográficos e cartográficos, réplicas 
de embarcações, e até o barco IAT, utilizado 
pelo navegador Amir Klink na sua heroica 
travessia do Atlântico. São Chico ainda tem 
praias para todos os gostos, entre elas, as de 
ubatuba e Capri. Mais informações em www.
saofranciscodosul.sc.gov.br.

Balneário Piçarras

A meio caminho entre Curitiba e 

São Chico, viagem no tempo
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Florianópolis, o Balneário Piçarras é privilegiado por contar com uma das mais belas 
faixas de mar e areia de Santa Catarina. São cerca de sete quilômetros de praias de 
águas calmas e sem poluição – a propósito, elas possuem balneabilidade exemplar, 
sendo, pois, um dos atrativos locais.

Contando com uma programação de verão repleta de eventos, o município 
ainda oferece uma grande área rural, onde algumas propriedades disponibilizam 
atividades como pesque-pague, pesca esportiva, trilhas ecológicas, além de resgatar 
e promover a natureza e o patrimônio cultural das comunidades do interior.

Piçarras tem outros atrativos turísticos. Nesse contexto estão a Barra 
do Rio Piçarras (na divisa com o município de Penha), as Ilhas Itacolomi 
(a aproximadamente oito quilômetros; no idioma indígena, ita=pedras + 
colomi=irmãs), Praia das Palmeiras (a pouco mais de cinco quilômetros do centro 
da cidade, na divisa com Barra Velha), Ponta do Jaques e a Ilha Feia. Distante uns 20 
minutos da costa, em embarcações motorizadas, essa ilha, apesar do nome, é de 
grande beleza. De preferência acompanhado de alguém que já a conhece, a Ilha 
Feia é ponto de pescaria e mergulho e tem a Caverna do Diabo, uma gruta pouco 
explorada, mas muito bonita. Mais informações em www.picarras.com.br.

Penha

Penha, coladinha a Piçarras, é local para momentos de lazer, diversão e 
descanso. Conta com 19 belíssimas praias e abriga o Beto Carrero World. Outro 
destaque fica por conta da culinária centrada nos frutos do mar; o município é um 
dos principais criadores de mariscos do país e seus restaurantes apresentam pratos 
saborosos e diferenciados.

No item praias, são inúmeras, de ímpar beleza natural. Entre as mais conhecidas 
destacam-se a Alegre, a da Saudade, a do Quilombo, da Fortaleza, do Manguinho, da 
Cancela e Praia da Armação do Itapocoroy, berço da colonização da região. Existem 
ainda as praias da Paciência, Ponta da Vigia, Praia Grande, do Poá, São Roque, do 
Monge, do Caminho, Vermelha, do Lucas, de São Miguel e a Bacia da Vovó.

Outros atrativos locais são a Capela de São João Batista (construída em 1759, 
e ainda mantendo a estrutura original e a imagem em estilo barroco do padroeiro, 
venerada em seu altar há quase 240 anos), a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha 
(erguida em 1971 no lugar da antiga igrejinha do início do século passado, em 
torno da qual formou-se o centro do povoado), Praça da Armação e do Quilombo 
(local para promoção de eventos culturais e artísticos com coreto e calçadão, 
ponto de encontro de veranistas e turistas durante a alta temporada).

um das âncoras do turismo de Santa Catarina, o Parque Beto Carrero World 
também se localiza na Penha. É simplesmente o maior centro de lazer da América 
latina e o quinto do globo, reunindo inúmeros brinquedos, muitos deles radicais, 
circo com shows ao vivo e zoológico. Desde a sua abertura, em dezembro de 1991, 
mais de quatro milhões de pessoas já o visitaram, em uma média de frequência 
de 7.000 pessoas por dia. Outras informações sobre o município estão em www.
penha-sc.com.br.

Piçarras, balneário de águas limpíssimas

Fire Whip, montanha-russa radical do Beto Carrero World

Praias desertas, em Penha
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