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EDITORIAL

O turismo, especialmente em São Paulo, tem sobrevivido e tentado
ao máximo fórmulas alternativas para, respeitando as regras sanitárias
impostas, possibilitar segurança ao turista em suas praias, montanhas,
centros urbanos e zonas rurais. Em abril, enfim, uma nova esperança
começa a surgir para o trade turístico estadual: a fase de transição.
Criada pela gestão de João Doria (PSDB) após uma leve melhora nos
índices da Covid-19 no estado de São Paulo, a fase de transição permite
a abertura dos mesmos setores das fases amarela e laranja, mas com
horário e público menores. A etapa de transição, que teve início no dia 18
de abril, começa a ser vivenciada pelas prefeituras que estão adequando
as normas para receber os turistas que de forma responsável querem
exercer atividades de recreação e lazer em condições seguras. Meon
Turismo apresenta os decretos municipais das prefeituras do Litoral
Norte paulista, o fascínio da Serra da Mantiqueira, a bucólica São Bento
do Sapucaí, terra do imortal jurista e poeta brasileiro Miguel Reale. E traz
também os encantos do Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul, a arte
de Maria Bonomi e as noticias do trade turístico nacional. Leia, vivencie e
prepare as próximas viagens conosco.
Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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PANORAMA

FASCÍNIO DA

MANTIQUEIRA

Foto: Marco Ankosqui - MTUR

Fernanda Niquirilo

L

Descubra o charme e as belezas
de São Bento do Sapucaí
6

ocalizado ao leste do
Estado de São Paulo, nos
contrafortes da Serra da
Mantiqueira. São Bento do Sapucaí
tem uma área de 279 km2, que
é dividida em perímetro urbano:
91.405 km2 e rural 187,595 km2,
com uma população que se
aproxima aos 10.468 habitantes,
sendo 44,68% na zona urbana e
55,20% na zona rural.
A cidade que tem seu clima
ameno e saudável, variando as
temperaturas entre 2 e 33 graus
é reconhecida por suas paisagens
exuberantes e rústicas, além de
seu ar bucólico formado por
casinhas simples e encantos
naturais. Muito conhecida pelo
complexo rochoso da Pedra do

baú (Bauzinho, Baú e Ana Chata),
um dos principais atrativos
para praticantes de escalada
no Brasil, tendo pelo menos 30
vias de escalada, com diversos
graus de complexidade técnica,
dificuldade, diferentes extensões
e altitude, São Bento do Sapucaí
é também contemplada pela
beleza de suas cachoeiras,
rapel e trilhas para caminhada
e “mountain bike”. Possui uma
rota de voo livre e uma rampa na
Pedra do Baú apropriada para a
prática de paraglider e asa delta.
O visitante irá conferir o
charme das pousadas atraentes
e confortáveis escondidas
em meio à vegetação nativa,
vinícolas, museus, além

da culinária local típica
sambentista.
O ambiente mantém a
manutenção de algumas
tradições culturais e centenárias,
como festas religiosas e
artesanatos que atraem visitantes
durante o ano inteiro.
Em 2019, a cidade ganhou o
prêmio Top Destinos Turísticos
pela ADVB e SKAL International
São Paulo na categoria Turismo
de Esporte, por abrigar a prática
de uma série de esportes de
aventura. De acordo com os
munícipes, por essa e por tantas
outras dádivas, São Bento do
Sapucaí pode ser considerada
como um município onde se vive
em paz com a natureza.
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CUMES

Foto: Geraldo Francisco

PANORAMA

Foto: Walkyria Ferraz

Bauzinho

Para aqueles que curtem
um passeio mais tranquilo,
escalar o Bauzinho necessita
apenas de uma caminhada
para chegar ao topo. A
Pedra tem 1.760 metros de
altitude e é a mais acessível
das três. Do alto é possível
ter uma bela vista da Serra
da Mantiqueira, na região da
divisa dos estados de São
Paulo e Minas Gerais.

Pedra
DO BAÚ

Se você gosta de se desafiar e está
disposto a escalar, vale a pena encarar a
subida na Pedra do Baú. Além da melhor
vista da região, o cume de 1.950 metros
de altitude e é um dos principais atrativos
para praticantes de escalada no Brasil.
A Pedra é o segundo maior Monumento
Natural do Estado de São Paulo.
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IMPOR
TANTE

ANA

Chata

Se o passeio no alto da Pedra do Bauzinho
for pouco para sua aventura, a solução
pode estar na Pedra Ana Chata. Ela tem
1.670 metros de altitude e você encontra
uma das melhores vistas da Pedra do Baú,
além de um bom panorama da região.

Foto: Michele B.

Para a visitação ao
Bauzinho não é necessário
agendamento prévio,
porém, para as pedras Baú
e Ana Chata é preciso. A
visitação funciona todos os
dias do ano, das 09h às 16h
e custa R$10,00 por pessoa.
O complexo fica na Estrada
Municipal do Bauzinho,
s/n – Acesso pela Rod.
Municipal Thomaz Alckmin,
no Bairro Paiol Grande.
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PANORAMA

Foto: Helio Dias

Trilha

Foto: Helio Dias

TRILHAS

DA ANA CHATA

O objetivo é chegar ao topo da Pedra
Ana Chata. Essa trilha é estreita, cercada
por árvores e coberta por sombra. A
caminhada leva à base da pedra. A partir
daí, é hora de colocar os equipamentos
e subir a Via Ferrata, que são degraus
de ferro que facilitam o progresso em
paredões de rocha, localizada dentro
de uma caverna. Ela tem um nível de
dificuldade considerado moderado, com
3,8 km de distância (ida e volta), e leva
cerca de 2 horas para ser concluída.

Trilha
Foto: Carolina Pontes

DO BAUZINHO

TRILHA RUMO AO TOPO
DA PEDRA DO BAÚ
A caminhada é moderada. Da base, é preciso
subir 600 degraus da Via Ferrata e chegar ao
topo da Pedra do Baú, ao chegar desfrute a
emoção da subida e a bela paisagem. Ela tem
um nível de dificuldade considerado difícil,
com 4 km de distância (ida e volta), e leva
cerca de 3 horas para ser concluída.
A descida é feita pelos degraus da face sul.
Após a descida, mais um trecho de trilha deve
ser feito até o estacionamento do Bauzinho.
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A trilha conduz a uma bela vista da cidade de
São Bento do Sapucaí e de parte da Pedra do
Baú. Ela tem um nível de dificuldade considerado
fácil, com 470 metros de distância (ida e volta),
e leva cerca de 30 minutos para ser concluída.
Parte da trilha é realizada em piso de rocha
descontínuo e sem estrutura de proteção. O
local é ideal para contemplação e relaxamento.
Durante a caminhada, bons observadores têm a
chance de avistar pequenos animais.

Trilha

Foto: Baú Ecoturismo

Foto: Divulgação Fuja

Trilha DA ONÇA

O objetivo é chegar ao mirante da Pedra da Onça, onde
é possível ver os mares de morros e o distrito mineiro de
Luminosa. A trilha é sempre estreita e com parte considerável
em meio à mata, adentra a Área de Proteção Ambiental
Fernão Dias e cruza, em diferentes momentos, as divisas dos
estados de São Paulo e Minas Gerais. Ela tem um nível de
dificuldade considerado difícil, com 11 km de distância (ida e
volta), e leva cerca de 5 horas para ser concluída

ANA CHATA
RADICAL

O começo da trilha é marcado por
fortes subidas até a base da Pedra da
Ana Chata. Ao chegar à base da pedra,
entre na caverna e inicie a Via Ferrata.
No topo, o momento é de descanso
e contemplação. Ela tem um nível de
dificuldade considerado difícil, com
5,5 km de distância (ida e volta), tem
travessia em curso d’água e leva cerca
de 3 a 4 horas para ser concluída.
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Trilha
DEUS ME

]

COM TANTAS ATRAÇÕES, ALÉM
DA PEDRA DO BAÚ, SÃO BENTO
DO SAPUCAÍ É O DESTINO CERTO
NA SERRA DA MANTIQUEIRA
PARA PASSAR O FIM DE SEMANA.

LIVRE

Caminhada para quem gosta de
desafios! O percurso começa no
Restaurante Pedra do Baú, com uma
subida forte até a Pedra do Bauzinho.
Depois, é hora de subidas e descidas
íngremes e entrar na mata no sentido
da portaria oficial da Pedra do Baú,
até cruzá-la e seguir pela mesma trilha
até o final do roteiro. Ela tem um nível
de dificuldade considerado difícil, com
10,5 km de distância (ida e volta), e leva
cerca de 3 horas para ser concluída.

MATRIZ DE
SÃO BENTO

A partir da portaria oficial do Monumento
Natural Estadual da Pedra do Baú (MONA),
é possível seguir até a entrada da trilha para
o topo do monumento em vans ou fazer
o caminho a pé pela Trilha do MONA, um
percurso levemente íngreme por uma trilha
fechada em meio à mata. Ela tem um nível de
dificuldade considerado moderado, com 2 km
de distância (ida e volta), e leva cerca de 40
minutos para ser concluída.
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DA BALANÇA

Começa na Cachoeira do Tobogã e segue
subindo por uma estrada de terra, onde é
possível avistar a pedra em formato de balança,
até chegar a uma trilha bastante estreita em
meio à mata. Após poucos quilômetros, a trilha
segue em meio ao pasto. Ela tem um nível de
dificuldade considerado difícil, com 6,5 km de
distância (ida e volta), e leva cerca de 2 horas e
30 minutos para ser concluída.

Foto: Maurício Braz

Foto: Mayara O.

Foto: Walkyria Ferraz

Trekking

Arte no
Foto: Wilder Gomes

DO MONA

Igreja

Construída em meados de 1850
por mãos escravas, possui um valor
arquitetônico único por sua construção
em taipa de pilão. O espaço ainda
mantém a construção da época.

Foto: Helio Dias
Foto: Divulgação

Trilha

Foto: Fabiana Franco
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PANORAMA

CAPELINHA
DE MOSAICO I

Localizada no centro da
cidade, a atração turística é
revestida em mosaico, e foi
confeccionada pelos artistas
plásticos Ângelo Milani e
Claudia Villar. As imagens
de anjos e de santos estão
no altar e nas paredes do
interior da capela.

CAPELINHA
DE MOSAICO II

Localizada na estrada que
leva à Pedra do Baú, a capela
Santa Cruz foi construída com a
ajuda de 24 artistas do Brasil e
também da Alemanha, além de
crianças da cidade, que fizeram
um trabalho voluntário que
compõem as placas nas laterais
e na escadaria da capela.

QUILOMBO

Localizado no bairro do Quilombo,
o espaço artesanal é conhecido por
seus trabalhos feitos com a palha de
bananeira, palha de milho, bambu,
madeira, barro, tecido, entre outros.
O Arte no Quilombo tem uma vasta
variedade de peças produzidas
pela cooperativa de artesãos que se
dedicam para produzir os artefatos
com o melhor acabamento artesanal
encontrado em toda região da Serra
da Mantiqueira. Esse espaço é usado
por mais de 80 artesãos e funciona de
Terça a Domingo das 10h às 18h.
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PANORAMA

RESTAURANTE

EXPERIÊNCIASGASTRONÔMICAS
OLIQ AGROINDÚSTRIA
DE AZEITE DE OLIVA

Vinícola

VILLA SANTA
MARIA

Bauzera

CERVEJARIA
ARTESANAL
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Foto: Divulgação

QUEDAS D´ÁGUA

PARA QUEM PROCURA UM ECOTURISMO MAIS TRANQUILO, AS
CACHOEIRAS DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ SÃO ÓTIMAS OPÇÕES. A CIDADE CONTA COM DIVERSAS QUEDAS D’ÁGUA
COMO A CACHOEIRA DOS AMORES, CACHOEIRA DO ENCONTRO, CACHOEIRA DO POÇÃO, CACHOEIRA DO CASSUNUNGA,
CACHOEIRA DO TOBOGÃ E A CACHOEIRA DO TOLDI, QUE SÃO RODEADAS POR UMA VEGETAÇÃO RIQUÍSSIMA E BELA.
Foto: Lívia

Localizado na Estrada José Teotônio
S/N, no Bairro do Baú, a vinícola existe
desde 2004 com uma plantação que
chega a cerca de 65.000 pés de uva.
O local conta com uma loja onde são
vendidos os vinhos safra 2013, 2014 e
2017, além de uma área de descanso para
os clientes e uma bruschetteria, onde
são vendidas tábuas de queijo, frios,
além de bruschettas. A vinícola é aberta
para a visitação dos clientes de quinta a
domingo das 11h às 17h.

Localizado no Km 2 da Estrada dos
Serranos, a fábrica produz uma cerveja com
a personalidade de São Bento do Sapucaí.
Com uma pequena produção, envolvendo
poucas pessoas e usando técnicas artesanais,
o local acredita se certificar de que sempre
poderá oferecer o que há de melhor para
quem abre uma garrafa de Bauzera. O
local conta com uma loja para a compra
de cervejas diretamente da fábrica, onde
além de adquirir o produto, grupos de até 6
pessoas podem visitar a fábrica e conhecer a
produção das bebidas com hora marcada. A
cervejaria funciona de segunda a Sexta-feira
das 12h às 17h e sábado das 12h às 19h.

Cachoeira
DO TOBOGÃ

Foto: Marco

Fotos: Divulgação

Inaugurado com em 2002, o Restaurante
Pedra do Baú está localizado aos pés da
Pedra do Baú. Sua gastronomia apresenta
uma mistura entre a cozinha mineira e a
caipira. Aberto aos finais de semana e
feriados, o restaurante conta com buffet
self service onde, por um preço fixo por
pessoa, você pode se servir à vontade e
ainda tem direito a sobremesa.

DO ENCONTRO

DOS AMORES

Fica a 5 km do centro de
São Bento do Sapucaí, e
quem caminha ao lado
passa por várias quedas,
onde se pode ver o sistema
de abastecimento de água
de São Bento do Sapucaí.
A cachoeira possui piscinas
naturais perfeitas para nadar,
e ao longo de seu curso
existem poços rasos para a
diversão das crianças. Ela
tem um valor de R$ 5,00 por
pessoa para entrada.

Localizada a 600
metros da Cachoeira
do Poção, está a
cachoeira do Tobogã.
Ela tem esse nome
por causa do formato
das pedras. Embora
seja sugestivo, não dá
para escorregar na
cachoeira.

Cachoeira

Cachoeira

Subindo a trilha
da Cachoeira dos
Amores, chega-se
na cachoeira do
Encontro. Elas tratamse de duas cachoeiras
onde as suas
quedas acabam se
encontrando num rio
que se forma a partir
dalí, por isso o nome.

Foto: Franciele

Localizado na Fazenda Santo Antônio do Bugre, na
Estrada do Cantagalo, a OLIQ é uma propriedade
Rural com Agroindústria de azeite de Oliva extra
virgem, aberta para visitação. É uma das opções
de passeio com tour guiado em São Bento do
Sapucaí, dura cerca de 40 minutos e custa R$35,00
por pessoa (menores de 12 anos não pagam).
Nele é possível conhecer o pomar e as variedades
de oliveiras, conhecer mais sobre o processo
de colheita, de extração e de produção e fazer
uma degustação dos azeites da safra. É possível
comprar os produtos que são produzidos no local,
e saborear deliciosos pratos no restaurante que
funciona de quinta a segunda-feira, das 10h às
17h, para drinks e petiscos, e almoço aos sábados,
domingos e feriados, a partir das 12h.

PEDRA DO BAÚ
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Foto: Douglas Carvalho

PANORAMA

CACHOEIRA
DO TOLDI
Localizada no meio da
Serra do Baú está a Toldi,
essa é a cachoeira mais
alta da cidade, com uma
queda de 20 metros.
Nela é possível conferir
toda a beleza e a água
cristalina da cachoeira.

FESTAS

As principais festas que
acontecem no município estão
ligadas à religião. As mais
conhecidas são as tradicionais
Folia de Reis, Catira, Congada
São Benedito e Bloco Zé
Pereira, Cavalgada, além de
datas comemorativas da própria
cidade, como o aniversário de
São Bento do Sapucaí.

Fotos: Geraldo Francisco

VOO LIVRE

Para quem quer experimentar a
sensação de estar voando junto
aos pássaros. O voo duplo tem seu
início saindo da rampa de voo do
mirante caramuru, que fica próximo
ao Bauzinho no monumento natural
estadual Pedra do Baú. Essa é uma
atividade que leva cerca de 30
minutos sobrevoando a Pedra do
Baú e outros atrativos naturais sendo
uma boa opção para quem gosta da
sensação de liberdade e adrenalina.
A melhor época para o voo é entre
os meses de junho e setembro, e
o local tem cerca de 1.800 metros
de altitude. É necessário fazer
o agendamento e consultar a
possibilidade de execução com o
instrutor para sua maior segurança. g

Fotos: Geraldo Francisco

Foto: Aline Gil

ECOPARQUE

Localizado nos altos da serra da
Mantiqueira, entre Campos do Jordão e
São Bento do Sapucaí está o Ecoparque.
Com diversas atrações como, banhos de
cachoeira, ateliers de arte, turismo de
aventura, trilhas, tirolesa, arco e flecha,
pesca de truta, pousada e restaurante, o
local conta com mais de 200 mil metros
quadrados de florestas de pinheiros,
bosques de mata nativa, lagos e pequenas
quedas d’água. O Ecoparque oferece mais
de 50 quilômetros de trilhas nas montanhas
para os amantes do off Road que quiserem,
testarem seus veículos e equipamentos.
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PESCA NA
MONTANHA

17

I mage m me rame nte i lu strati va

> S omos t odos

#Res
pec
tro

No Dia Mundial
de Conscientização do
Autismo, a compreensão
se torna ainda mais essencial.
O comprometimento é um
dever de todos. Quanto mais
respeito, mais possibilidades
de melhorar a qualidade de
vida de pessoas autistas.

>

2 de ABRIL
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> Afinal, somos todos #Respectro.

Dia Mundial de
Conscientização
do Autismo
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ESPECIAL

LITORAL
NORTE
Da Redação

P

ara voltar a receber
turistas, as cidades
do Litoral Norte de
São Paulo aplicaram novos
protocolos de saúde e
segurança recomendados
pelos órgãos estaduais e
municipais. Caraguatatuba,
Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba, adotaram medidas
mais restritivas devido
ao aumento de casos da
Covid-19 e, após passarem
pela fase vermelha e fase
emergencial com praias
fechadas, reabriram suas
praias para turistas na fase
de transição que ocorre até
o próximo dia 9 de maio.
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DE SÃO PAULO RETOMA
GRADATIVAMENTE O
TURISMO COM A FASE
DE TRANSIÇÃO

MEON TURISMO
INFORMA AS REGRAS
DE CADA CIDADE PARA
O TURISMO DE FORMA
RESPONSÁVEL.
21

ESPECIAL

CARAGUA
TATUBA

Foto: Rogério Cassimiro

MORRO
SANTO ANTONIO

CONFIRA
AS REGRAS

• Acesso às praias liberado

• A prefeitura de Caraguatatuba
informou que não haverá
nenhuma alteração, porque
o município já estava com
medidas flexíveis.
• A cidade publicou um decreto
que libera o funcionamento
de comércios, shoppings e
restaurantes com a capacidade
reduzida. A medida começou a
valer no dia 10 de abril.

ALGUNS LUGARES
PARA DESFRUTAR
PRAINHA

• Com o novo decreto,
Caraguatatuba flexibilizou
ainda a reabertura de outros
seguimentos, considerados não
essenciais.
• Poderão ter atendimento,
com a capacidade reduzida, as
imobiliárias, concessionárias,
escritórios, comércios,
shopping centers, restaurantes,
quiosques e similares,
salões de beleza e estética,
autoescolas, instituições de
ensino, academias e estúdios de
personal training.

PRAIA DA
TABATINGA

• Os estabelecimentos
considerados não essenciais
deverão seguir protocolos
sanitários e funcionar das
5h às 21h. A comercialização
de bebidas alcoólicas segue
proibida das 20h às 5h.

PRAIA DA
COCANHA
22
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ESPECIAL

CONFIRA
AS REGRAS

ILHABELA

• O acesso à praia está liberado

Foto: Aurélio Rufo - Sectur Ilhabela

ALGUNS LUGARES
PARA DESFRUTAR

• Permitido o funcionamento de restaurantes, bares
e áreas comuns dos hotéis, das pousadas e dos
hostels, observando-se o distanciamento mínimo de
1,5 metro entre as mesas e cadeiras e a capacidade
de uso dos espaços limitada a 35% (trinta e cinco
por cento), adotando-se os protocolos intersetorial
e setorial do Plano São Paulo;
• Proibida a venda de bebidas alcoólicas, por qualquer
estabelecimento comercial, das 20hs às 06hs;
• As marinas podem funcionar para a manutenção
preventiva e corretiva de embarcações, sendo
permitido o uso das embarcações somente para
integrantes do mesmo grupo familiar;

• A prática de esportes coletivos fica proibida,
sendo permitida atividades físicas ao ar livre apenas
de forma individual;
• Os quiosques que possuem salão interno poderão
funcionar conforme as regras do decreto, sendo
proibida a instalação de mesas, cadeiras, guardasóis, tendas, esteiras, coolers, caixas de som,
caixas de isopor e/ou outros objetos similares que
estimulem a parada ou aglomeração de pessoas
nas calçadas, nas praias, nos parques e em outros
espaços públicos ou coletivos;
• A partir das 14h das sextas-feiras até às 14h dos
domingos, visitantes somente poderão ingressar em
Ilhabela com a apresentação de RT-PCR ou similar,
realizado no máximo 48h (quarenta e oito) horas
antes do embarque no sistema travessia litorânea
operada pela Dersa (balsa e catamarã);
• A balsa continua operando normalmente, com
entrada liberada a todos na ilha.
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CACHOEIRA
DA TOCA

TRILHA DO
PICO DO BAEPI

BONETE

Foto: Mochila Mundo Afora

Foto: Maristela Colucci - MTUR

• Vedada a instalação de mesas, cadeiras, guardasóis, tendas, esteiras, coolers, caixas de som,
caixas de isopor e/ou outros objetos similares que
estimulem a parada ou aglomeração de pessoas nas
praias, nos parques e em outros espaços coletivos,
tanto para pessoas físicas quanto para pessoas
jurídicas (hotéis, pousadas, hostels, condomínios,
quiosques, ambulantes e similares);

PRAIA DA
CAVEIRA

25

CONFIRA
AS REGRAS

SEBASTIÃO
SÃO

• Segundo decreto, fica liberado o uso de praias,
parques e espaços coletivos para a prática de
esporte, utilização de cadeiras, barracas e guardasóis por grupo familiar, respeitando todas as normas
sanitárias vigentes e o devido distanciamento social;

Fotos: Divulgação

ESPECIAL

E ALGUNS LUGARES
PARA DESFRUTAR

• Permanece proibida a instalação de mesas,
cadeiras, guarda-sóis, tendas, esteiras, caixa de som,
coolers e similares que estimulem a aglomeração
de pessoas nas praias, parques e espaços
coletivos para pessoas jurídicas (hotéis, pousadas,
condomínios e similares), como para os ambulantes;
• Liberada a utilização de áreas comuns de hotéis,
pousadas e condomínios, como: piscinas, quadras
de esportes, salões de festas, parques e playground,
respeitando as normas sanitárias vigentes e o
devido distanciamento social;
• Funcionamento apenas de serviços essenciais,
que deverão encerrar suas atividades a partir
das 20h até as 05h;

CALHETAS

TRILHA
PRAIA BRAVA
DE BOIÇUCANGA

• Os restaurantes e afins poderão operar com
50% (cinquenta por cento) de sua capacidade
das 05h às 20h;
• Os comércios, restaurantes e afins, poderão
operar com serviços de delivery – entrega em
domicílio (das 05h às 23h59), drive-thru – entrega
no veículo (das 05h às 20h) e take away- retirada
no local (das 05h às 20h);
• Proibida a venda de bebidas alcoólicas dentro de
todos os estabelecimentos comerciais, a partir do
horário das 20h às 05h;
• Permitida a retomada de eventos esportivos, sem
a presença de público, devendo ser observadas
todas as normas sanitárias;
• Permitida a abertura de marinas náuticas, devendo
descer as embarcações com horários agendados,
respeitando as normas sanitárias vigentes;
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CENTRO
HISTÓRICO

ARQUIPÉLAGO DE
ALCATRRAZES
27

ESPECIAL

UBA
TUBA
ALGUNS LUGARES
PARA DESFRUTAR

CONFIRA
AS REGRAS

Foto: Turismo Ubatuba

PRAIA DA
RAPOSA

PRAIA DO
CEDRO

• As praias voltam a ser abertas,
assim como os parques parques
estaduais e municipais, com
funcionamento entre 06h e 18h;

• Fica autorizado o funcionamento do
setor de serviços;

Foto: Danilo Guiral

• Poderão abrir para atendimento
presencial, das 06h às 20h,
restaurantes e similares, como bares
e quiosques, salões de beleza e
atividades culturais, com lotação
de 25% do total da capacidade e
seguindo as regras sanitárias;
• Retorna a atividade de ambulantes
respeitando os protocolos sanitários;
Foto: Ken Chu

• Academias poderão funcionar
com atendimento presencial por um
período de 8 horas por dia, entre
06h e 20h, também com 25% da
capacidade total de lotação;
• Continua o funcionamento
do comércio, das 06h às 20h,
com lotação de 25% do total
da capacidade e seguindo as
regras sanitárias. Também estão
autorizadas celebrações religiosas
com controle de ocupação, respeito
ao distanciamento social e aos
protocolos sanitários;
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CAMBURI
DAS PEDRAS

Fotos: Prefeitura de Ubatuba

• Mantido o toque de recolher
das 20h às 05h.

CACHOEIRA
DO PRUMIRIM
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ART GALLERY

MARIA BONOMI

GRAVURA
E ARTE PÚBLICA

Maria Bonomi

Estilo: Variado
Produção: Gravura, escultura,
gravura, murais
Futura Memória

Nascida na Itália, na cidade de
Meina, em 1935, é gravadora,
escultora, pintora, muralista,
curadora, figurinista, cenógrafa e
professora. Chegou ao Brasil em
1946, e em São Paulo permaneceu.
Na década de 50, estudou pintura
e desenho com Yolanda Mohardy
e Karl Plattner, que viveu entre
1919 a 1989. Começou a se dedicar
a gravura, com Lívio Abramo,
em 1954. Sua primeira exposição
individual aconteceu em 1956, em
São Paulo. No mesmo ano recebeu
bolsa de estudos da Ingram- Merril
Foundation, e estudou no Pratt
Institute Graphics Center, em
Nova York. Ao mesmo tempo,
na Columbia University, estudou
gravura e teoria da arte. De volta ao
Brasil, estudou gravura em metal,
na oficina de Hohnny Friedlaender,
que viveu de 1912 a 1992. Maria
Bonomi estudou no Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro,
em 1959. Em 1960, foi assistente
de Lívio Abramo , até 1964 e o
ajudou a criar o Estúdio Gravura.
Passou a dedicar-se também à

Etnias: do Primeiro e Sempre Brasil

escultura e produziu grandes obras
para espaços públicos. É uma das
mais completas artistas plásticas
em atividade no país. Entre suas
participações estão a 36ª Bienal
de Veneza, em 1972, a 2ª Bienal
de Havana, Cuba, em 1986, a 11ª
Bienal Ibero Americana de ArteLitográfica del Fin del Siglo e a 200
Anõs de Su Invencion, no Museu del
Palacio de Bellas Artes, na Ciudad
del Mexico, em 1998. No Brasil, fez
muitas exposições em São Paulo e
no Rio de Janeiro. g
Retrato I

Paisagem

Epopéia Paulista

O Descobrimento (Navegar é Preciso...)

S/ Título

Fundida em bronze
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Fonte: http://www.mariabonomi.com.br

Imigração e Substituição
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ARQUIDECOR

Da Redação / Divulgação

A

primeira pousada
estabelecida na cidade
histórica de Tiradentes,
em Minas Gerais, há quase cinco
décadas traz o conforto da
hotelaria moderna com a interação
ao conjunto histórico que faz
parte. Estabelecida em um cenário
urbano e rural do século XVIII, traz
em seus contornos a natureza
exuberante que encantou seus
fundadores, a mineira Anna Maria e
o inglês John Parsons.
18 apartamentos, classificados
em 3 categorias, compõem
a estrutura da pousada, com
apartamentos para casais e suítes
esplendorosas. Os espaços de
convívio são decorados com
elegância e discrição fazendo
a imersão total dos hóspedes
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Fotos: Divulgação

SOLAR HISTÓRIA E CONFORTO NA
IDÍLICA TIRADENTES
DA PONTE
como se estivessem em uma
casa de campo de amigos no
seio de uma localidade com
muita história a ser contada.
Os serviços de café da manhã
e chá da tarde ofertam as
tradicionais receitas mineiras,
como o delicioso bolo de fubá e
o tradicional pão de queijo.
Entre as diversas
composições, a pousada criou
o Espaço Jabuticabas, um ateliê
gastronômico que pode ser
utilizado de forma corporativa,
ressalvadas as exigências das
normas sanitárias em combate
a Covid-19.
Além das opções de lazer,
jardins, piscina no verão e a
aconchegante lareira no inverno,
o Solar da Ponte também oferece
visitas aos ricos monumentos
do barroco mineiro, com suas
tradições musicais e artes
decorativas herdadas do século
XVIII e aos estúdios de artistas
contemporâneos.
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DESTINO NACIONAL

Foto: www.turismo.rs.gov.br

Da Redação

A

Meon Turismo leva você a
um diferente roteiro do Rio
Grande do Sul, a proposta aqui
é vivenciar. A emoção da aventura no
ar, nas montanhas e nas corredeiras
do Paranhana, e o bem-estar, o
autoconhecimento e a transcendência
da meditação budista são as
possibilidades ofertadas aos turistas
que adentrarem neste universo.

Conheça o

VALE DO
PARANHANA

no Rio Grande do Sul
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NO MEIO DE UMA
ESPLÊNDIDA ATLÂNTICA
COM TODA A SUA RIQUEZA,
DOS FITOTERÁPICOS ÀS
DINÂMICAS HOLÍSTICAS,
DAS TRILHAS ECOLÓGICAS,
DA IMPRESSIONANTE
MATA DOS XAXINS, DA
CULTURA ITALIANA NA
GASTRONOMIA E NOS
VINHOS ARTESANAIS, VOCÊ
VAI TER A OPORTUNIDADE
DE UM RARO ENCONTRO
CONSIGO MESMO. APRECIE!
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DESTINO NACIONAL
Foto: www.igrejinha.rs.gov.br

IGREJINHA

IGREJINHA

CASCATACASCATA
SOLITÁRIA
Formada por
um riacho que
corre na beira da
estrada formando
uma sequência de
pequenas quedas
d´água, que compõem
a cascata. As águas
que caem formam uma
piscina natural entre
as pedras, cercada por
mata nativa.

CASA
DE
PEDRA
CASA DE
PEDRA

Esta casa de alvenaria
foi a primeira a ser
construída na região.
Tristão José Monteiro,
foi o responsável por
este marco na colônia de
Santa Maria do Mundo
Novo. O espaço serviu
de moradia para seu
construtor e armazém
de abastecimento dos
primeiros colonos.
Foto: Divulgação
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Fotos: Divulgação

Colonizado a partir
de 1824, povoado
inicialmente denominado
de Santa Maria do
Mundo Novo virou ponto
de referência em razão
da forte influência da
igreja de toda a região,
onde os ensinamentos
cristãos davam o apoio
necessário aos recémchegados imigrantes. O
município faz divisa com
as cidades de Taquara e
São Francisco de Paula,
ambas situadas em uma
região montanhosa e
com muitos vales.

MORROMORRO
ALTO DA
PEDRA

Uma das melhores rampas
naturais de decolagem para a
prática de vôo livre do estado,
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DESTINO NACIONAL

ROLANTE

MONGE

Mais um encanto
da visita, que leva o
turista à cascata por
meio de acesso por
meio de estrada de
chão. Há possibilidade
da prática de camping
e explorar algumas
trilhas ecológicas.

com imigrantes italianos, alemães e outros povos
europeus. Com uma natureza exuberante, o turista
irá se encantar com o Morro Grande e sua com
pista de vôo livre natural a 841 metros de altitude;
a cascata das Andorinhas, da Colônia Monge e das
Campinas, com suas trilhas ecológicas; o Rio da
Barrinha, tudo isso, inserido em uma extravagante
e quase virgem Mata Atlântica

Fotos: Divulgação

Na encosta da Serra, no Vale do Paranhana,
está Rolante, terra do saudoso Teixerinha, que
se destaca pela excelente posição geográfica e
pela centralização da distância frente aos grandes
centros econômicos e financeiros do Estado. à beira
do Rio Rolante, tendo originado nas tropeadas que
levavam o gado do Rio Grande do Sul a São Paulo,
a cidade foi composta por uma miscigenação

BELO E GOSTOSO
CAMINHO PARA SE TRILHAR

CASCATACASCATA DA COLÔNIA

COROASTRÊS

COROAS

Foto: www.viagensecaminhos.com

Com cerca de 60 anos de emancipação, o município foi
colonizado por alemães no início do século, sendo um grande
produtor agrícola do estado. Destaca-se no ramo calçadista, e
tem como um dos principais atrativos o Centro Budista Khadro
Ling - o maior espaço budista tibetano da América do Sul . Outro
barato são os campeonatos e as práticas de canoagem e rafting.

CASCATA DAS
CASCATAANDORINHAS
No meio da mata fechada, em
uma trilha especial, o turista
chega às águas límpidas. Há
um local para acampamento a
300m da cascata.
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RAPEL

Foto: www.viagensecaminhos.com

DESTINO NACIONAL

Mais adrenalina e aventura
aos visitantes, que podem
praticar este esporte
que utiliza cordas e
equipamentos específicos
de segurança para
realizar descidas de muita
adrenalina em meio a água
da “Cascata do Mel” com
12m de altura, à 2 km do
Parque das Laranjeiras. g

KHADRO LING

Joia absoluta de Três Coroas, o
espaço é inspirado na cultura tibetana
e está localizado em um paraíso, com
uma paisagem de inenarrável beleza,
que traz a imersão na frequência
da paz aos visitantes. Khadro Ling
foi fundado pelo mestre Chagdud
Tulku Rimpoche, reconhecido por
sua espiritualidade, sabedoria e
compaixão. Ao construir o templo,
idealizou um local não fosse
somente propício para a prática
do budismo tibetano, mas também
um ambiente em que as pessoas,
independente de quaisquer crenças
religiosas pudessem encontrar paz,
tranquilidade e bem-estar.
Horário de Funcionamento
O complexo de monumentos
sagrados pode ser visitado, mediante
agendamento, de terças a sextas,
das 9h às 11h30min e das 13h às 17h.
Sábados, domingos e feriados, das 9h
às 16h30min. Segunda-feria fechado.
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Foto: tripulantestravel.com

CENTRO

Foto: www.turismo.rs.gov.br

BUDISTA
BUDISTA

RAPELEM CACHOEIRAS

RAFTING NO
RIO PARANHANA

Quer emoções fortes? Embarque em um bote inflável
e enfrente as corredeiras do Rio Paranhana, usando
capacetes e coletes salva-vidas, em uma aventura cheia
de emoção e adrenalina e contato com a natureza.
Durante o percurso, o acompanhamento de instrutores
que transmitem as informações e instruções necessárias
para que todos vençam juntos os obstáculos que
surgirão a cada curva e corredeira do rio.
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VIAGENS INESQUECÍVEIS
Cecília Militão, cantora.
Ubatuba, São Paulo, 2018

Pabllo Vittar, cantora.
Trancoso, Bahia,
2019

Renato Teixeira,
cantor e compositor.
Panamá, 2020

Bill Araújo, modelo e
participante de reality show.
Rio de Janeiro, 2021

LEMBRANÇAS PARA
INSPIRAR NOVOS
ROTEIROS
Elba Ramalho,
cantora.
São Conrado,
Rio de Janeiro,
2021

Paulo Coelho,
escritor e
Christina Oiticica,
artista plástica.
Arcizac-Adour,
Midi-Pyrenees,
França, 2020

Karen Schmidt, jornalista e
repórter. US Virgin Islands,
Estados Unidos, 2019

Erick
Jacquin,
chef e
apresentador
de televisão.
São José do
Rio Preto,
São Paulo,
2021

Glória Maria, jornalista, repórter e
apresentadora. Holanda, 2020
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Leandro Karnal,
historiador,
professor,escritor
e filósofo.
Cachoeira Gavião
Gonzaga, Campos
do Jordão, São
Paulo

Mauro Naves, jornalista e Guilherme Pereira,
repórter. São Sebastião, São Paulo, 2019
Cláudia Ohana, atriz. Paraty,
Rio de Janeiro, 2021
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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

TREM DOS ROMEIROS
Foto: Marco Ankosqui/MTur

INCENTIVARÁ VIAGENS PELA
REGIÃO TURÍSTICA DA FÉ

Da redação/ Secretaria de Turismo SP

A

importância da Região
Turística da Fé, no Vale
do Paraíba, foi destacada
na no dia 16 de abril, durante
a apresentação do projeto do
Trem dos Romeiros, que irá
da capital até Aparecida, com
capacidade para alavancar a
atividade turística de outros sete
municípios: Cachoeira Paulista,
Canas, Cunha, Guaratinguetá,
Lorena, Piquete e Potim. De modo
virtual, o encontro contou com a
presença do chefe de gabinete da
Secretaria Estadual de Turismo
(Setur), Wagner Hanashiro,
representado o secretário Vinicius
Lummertz, além de prefeitos e
secretários de turismo da região
que, em 2019, recebeu 16 milhões
de turistas, de acordo com Marcia
Filippo, secretaria de Turismo
do município de Aparecida e
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presidente da Região Turística da
Fé. A reunião foi coordenada pelo
gestor do Núcleo de Conectividade
e Programa Stopover da Setur,
Luís Sobrinho, que ressaltou o
olhar do governo do Estado que
está canalizado para fomentar
o Turismo Ferroviário. As
explicações do projeto ficaram por
conta de Bruno Sanches, diretor
presidente da Associação Brasileira
de Preservação Ferroviária
(ABPF), e de Fábio Barbosa,
presidente da Associação Nacional
de Preservação Ferroviária
(ANPF). Segundo eles, a região
dispõe de um grande número
de santuários, belezas naturais e
atrativos temáticos diversos, como
turismo religioso, rural, cultural, de
esportes, aventura, ecoturismo,
negócios e eventos, náutico e
gastronômico.

O Trem dos Romeiros sairá da
Estação da Luz, capital, e serão 180
km até Aparecida, com expectativa
para transportar até 500 pessoas
por viagem, aproximadamente
4000 pessoas mês. Inicialmente
a partida da Luz será às 7 horas
com chegada em Aparecida às 12
horas. A viagem de retorno será às
17 horas. Em uma segunda etapa
haverá paradas em municípios
estratégicos conforme estudos a
serem realizados. O serviço quer
se tornar referência no Brasil como
trem turístico, conectando um
destacado polo turístico com a
maior cidade do país. Os valores
dos bilhetes estão estimados entre
R$ 120,00 (cento e vinte reais) a
R$ 500,00 (quinhentos reais), de
acordo com diferentes categorias,
conforme tipo de acomodação.
Haverá carros de passageiros até
com poltronas Budd, Pullmann,
Cabine, Bar e Restaurante.
Segundo os presidentes das
entidades, o investimento previsto
para o Trem dos Romeiros é de
R$ 3 milhões no prazo de um
ano para as primeiras operações.
Os objetivos específicos passam
pelo envolvimento dos agentes
e operadoras de turismo, da
comunidade do entorno e da
Região Turística do Vale do
Paraíba. Segundo pesquisas
do Centro de Inteligência da
Economia do Turismo (CIET),
órgão vinculado à Setur/SP,
86,32% dos turistas que viajam
para Aparecida vão motivados
pela Religião e Fé. g

UMA VIAGEM GASTRONÔMICA
PELAS CIDADES
PREPARE
O APETITE!

O melhor da gastronomia
você encontra no Portal Meon.
Entrevistas, receitas, dicas de
restaurantes, os melhores serviços
delivery e promoções exclusivas de um
verdadeiro clube gastronômico on-line.

ACESSE WWW.MEON.COM.BR
E RECEBA AS INFORMAÇÕES DOS MELHORES
AROMAS E SABORES DE SÃO PAULO
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GOVERNO FEDERAL RELANÇA
PROGRAMA EMERGENCIAL
DE MANUTENÇÃO DO
EMPREGO E DA RENDA

INICIATIVA PREVÊ O PAGAMENTO DE
COMPENSAÇÕES PELA REDUÇÃO DE
SALÁRIOS, JORNADAS E A SUSPENSÃO
DE CONTRATOS, AUXILIANDO EMPRESAS
DE TURISMO EM MEIO À PANDEMIA

Foto: Marco Ankosqui/MTur

NEGÓCIOS & POLÍTICAS
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Da redação/ Agência MTUR

O

Diário Oficial da União
publicou no dia 28 de abril a
Medida Provisória 1.045/21,
que define regras de recriação
do Programa Emergencial de
Manutenção de Emprego e
Renda (BEm). A iniciativa, que
reedita a MP 936, lançada em
2020 para evitar demissões na
pandemia, permite a realização
de acordos para a redução de
jornadas e salários ou a suspensão
de contratos por até 120 dias.
No caso dos vencimentos, os
percentuais variam entre 25%, 50%
e 75%. No ano passado, cerca de
10 milhões de trabalhadores foram
beneficiados e mantiveram seus
empregos a partir da realização
destes acordos com cerca de 1,5
milhão de empregadores.
Com a nova MP, funcionários
de empresas privadas que
tiverem a jornada encurtada ou
o contrato suspenso receberão
um benefício emergencial da
União, proporcional ao valor do
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Y

seguro-desemprego ou integral
(entre R$ 1.100 e R$ 1.911,84),
à exceção de empresas com
receita bruta superior a R$ 4,8
milhões. Em um acordo para a
redução de 50%, por exemplo,
o trabalhador terá direito a 50%
do salário da empresa e a 50%
do seguro-desemprego.
O ministro do Turismo, Gilson
Machado Neto, que participou das
articulações para o relançamento
do BEm, avalia que a medida
evidencia a atenção do presidente
Jair Bolsonaro às necessidades
do setor produtivo. “Este é mais
um passo do governo federal no
sentido de ajudar os empresários
do turismo neste momento,
proporcionando uma folga no
caixa. Junto com o trade turístico,
seguimos em busca de soluções
para amenizar os efeitos da
pandemia”, frisa.
A MP prevê a garantia provisória
de emprego nos meses em que
a jornada e os salários forem

reduzidos ou que o contrato
estiver suspenso, por um período
igual ao que as atividades e
vencimentos voltarem ao normal.
Em caso de redução de jornada
por três meses, por exemplo,
o empregado terá direito a
permanecer na empresa por outros
três meses. Quanto a demissões
sem justa causa, a medida prevê o
pagamento de verbas rescisórias e
de indenização.
Acordos pactuados por
trabalhadores e patrões valerão
apenas após a data de publicação
da medida, e a primeira parcela
do benefício federal será paga
diretamente na conta do
empregado no prazo de 30 dias,
contado a partir da data em que
o entendimento for informado
ao Ministério da Economia. O
governo federal estima gastos de
pelo menos R$ 10 bilhões com
o novo programa, cuja adesão
pode ser feita por meio da
plataforma Empregador Web. g
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