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Conheça o melhor
de São Francisco
Xavier

e mais:

COSTA
DAS
BALEIAS
UM PARAÍSO BAIANO
PARA O MUNDO
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EDITORIAL

Novo começo, turismo regional
Cancelamento de voos, fechamento de fronteiras, mudanças nas
regras de viagens, exigências mais rígidas para entrada em cada
país, pontos turísticos com restrições, más notícias? Claro, que não!
Há inúmeras novas oportunidades para o turismo, quer saber de
uma? A retomada dos destinos regionais. A tecnologia trouxe muita
facilidade para o consumidor planejar melhor os momentos de lazer
na prática do turismo. Nós do Grupo Meon de Comunicação estamos
reformulando nossa plataforma Circuito Turístico da RMVale e
começaremos a impulsionar os municípios, um a um, na maximização
de seus melhores destinos e serviços. Nesta edição, um roteiro
muito especial, o distrito de São Francisco Xavier, em São José dos
Campos. Integrante da capital nacional da tecnologia aeroespacial,
um refúgio romântico inserido na Serra da Mantiqueira. Meon
Turismo traz também o encanto da Costa das Baleias, na Bahia,
a escolha de duas praias brasileiras no ranking das 25 melhores
praias do mundo, a arte em velas de veleiros, de Cristina Kuhlmman
e as cores vibrantes do pintor Celau. Fique conosco e vivencie os
melhores destinos, com o elegante olhar de nossos colaboradores.
Viaje, curta e se previna. Turismo só se for com responsabilidade.
Regina Laranjeira Baumann
Diretora-Executiva

EXPEDIENTE

Abril 2020 • nº 19

Diretora Executiva
Regina Laranjeira Baumann

Departamento Administrativo
Sabine Baumann e Pedro Alves

Editor Convidado
Fabrício Correia

Circulação
Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte de São Paulo e principais
representantes do trade turístico nacional

Reportagem
Fabrício Correia e Vanessa Menezes
Colunistas
Fabrício Correia
Arte e Diagramação
Adriano Augusto
Departamento Comercial
Luiza Tralli

4

Publicação do Grupo Meon de Comunicação

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva

Distribuição
Edson Amaral
Site: www.meonturismo.com.br
Diário da Metrópole LTDA
CNPJ 18.859.803/0001-61
Avenida São João, 2.375
Conj. 2009 a 2013 - Jardim das Colinas
Para anunciar: 12 3204-3333
Email: meonturismo@meon.com.br

A revista Meon Turismo é um produto
do Grupo Meon de Comunicação
Tiragem em responsabilidade da
administração do Grupo Meon de
Comunicação e auditada por:

ÍNDICE
16

Conheça o melhor de
São Francisco Xavier

06

5 exuberantes
Parques Estaduais
na RMVale

30

Vila Kebaya. Recanto de
paz em meio à natureza da
Mata Atlântica

44

Vinicius Lummertz
recebe diploma de
mérito Meon Turismo

26 DESIGN
Caktus Concept Design. Do luxo
à responsabilidade ambiental
28 ART GALLERY
Cores e energia

34

Costa das Baleias.
Um paraíso baiano
para o mundo

32 LAND & SEA
ICON A5. Um avião para chamar de seu
42 NEGÓCIOS & POLÍTICAS
Três brasileiros se destacam em prêmio de
hospitalidade da Organização Mundial do Turismo
46 NEGÓCIOS & POLÍTICAS
Brasil tem duas praias entre as
melhores do mundo

5

PANORAMA

REFÚ
GIOS

NATU
RAIS
6

Foto: Lucas Cuervo

5 EXUBERANTES PARQUES
ESTADUAIS NA RMVALE
Vanessa Menezes

P

ara quem busca um
passeio ao ar livre
e rodeado de muito
verde, os Parques Estaduais
na RMVale oferecem diversas
opções de lazer em meio à
Mata Atlântica.
Ricos em fauna, flora, rios e
mares, eles representam áreas
de conservação e proteção da
natureza, voltados à pesquisa e
turismo. Com exceção do Parque
Estadual dos Mananciais de Campos
do Jordão, que ainda não possuiu
previsão para visitação pública,
oferecem atividades para todas
as idades e podem ser visitados
durante todo o ano.
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Foto: Arquivo PESM
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Foto: Cayo Mora

parque

ESTADUAL SERRA DO MAR
Criado em 1977, representa a maior porção
contínua preservada de Mata Atlântica no Brasil.
Seus mais de 360 mil hectares possuem uma série
de trilhas e pontos de apoio ao turista e percorrem
25 municípios paulistas, desde a divisa do estado
com o Rio de Janeiro até o litoral sul de São Paulo.
É o maior corredor biológico da Mata Atlântica no
Brasil e possui 1.361 espécies de animais e cerca de
1200 tipos de plantas registrados, segundo o Ibama.
Abriga animais em risco de extinção no país, como
o macaco-prego, o bicho-preguiça e a anta.
Na região seus núcleos são: Caraguatatuba,
Cunha, Picinguaba, Santa Virgínia e São Sebastião.

Foto: Bruna Vieira

serra
o mar
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PANORAMA

parque

bela
ilha

ESTADUAL DE ILHABELA

Foto: Flavio Moraes

Foto: PESM

Fundado em 1977 em Ilhabela, o parque é melhor
definido como um parque-arquipélago, com uma área
de 27 mil hectares. Composto por um total de 12 ilhas,
sendo a principal a Ilha de São Sebastião, 3 ilhotes,
3 lajes e 1 parcel. Ele abriga ecossistemas como a
mata atlântica, a restinga e os manguezais. Possui
um ecossistema rico com centenas de espécies de
mamíferos, répteis e aves, muitas delas em extinção,
como o rato cururuá. O parque tem trilhas a pé, trilha
de jipe, cachoeiras e birdwatching - são inúmeras
espécies, como os tucanos, maritacas, tiê-sangues,
macucos, gaviões, jacus e jacutingas – são mais de
320 espécies de aves catalogadas.
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Foto: Marcio Bortolusso

Foto: Fernando Freitas
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PANORAMA
Foto: Kiko Bortolusso

anchieta
ilha parque
ESTADUAL ILHA
ANCHIETA

Este parque protege a segunda maior ilha do
litoral norte de São Paulo. Possui 828 hectares,
17 km de costões rochosos e sete praias de
águas cristalinas que contrastam com o verde da
mata atlântica, conferindo uma paisagem única.
Criado em 1977, o PEIA preserva e conserva os
ecossistemas naturais, amplia o desenvolvimento
de pesquisas e a realização de atividades de
educação ambiental. Ao turista, oferece atividades
como caminhadas, mergulho e contemplação da
paisagem, além do patrimônio histórico do local,
que conta com um presídio desativado.
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Fotos: www.curiosidadesdeubatuba.com.br
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campos
parque
ESTADUAL DOS do jordão
MANANCIAIS

Foto: Rafael Borges Mundim

Foto: Mundo Logout

PANORAMA

Foi criado em 1993, com uma
área que totaliza 502 hectares,
no município de Campos do
Jordão. O grande destaque
dessa área de preservação é a
Represa do Salto, que chega a
abastecer até 30% da demanda
hídrica da cidade. Além disso,
o parque abriga uma extensa
plantação de pinus no entorno
da represa e diversas espécies
da fauna e flora nativas da
região. Atualmente não é
possível fazer visitação e ainda
não há previsão para que seja
aberto ao público.
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Foto: Mundo Logout

DE CAMPOS DO
JORDÃO

parque
ESTADUAL DE
campos
CAMPOS DO JORDÃO
Conhecido regionalmente como
Horto Florestal, foi criado em 1941.
Atualmente, possui uma área de
8.341 hectares e ocupa um terço da
superfície do município da região
serrana do estado. O parque abriga
área remanescente importante da mata
atlântica, num mosaico composto pela
mata de araucária e podocarpus, dos
campos de altitude e de mata nebular.
Esses ambientes contam com uma
riquíssima fauna, com mais de 186
espécies de aves catalogadas e animais
ameaçados de extinção, como a onçaparda, a jaguatirica e o papagaio-depeito-roxo. g

Foto: Bruno D’ Lucca
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ESPECIAL

OS ENCANTOS DE

São Xico

Vanessa Menezes

L

ocalizado ao norte de São José dos
Campos, com 322 km2 de área, São
Francisco Xavier possui uma paisagem
privilegiada, com fortes declínios e grandes
altitudes, tendo como ponto mais alto o
Pico do Selado com 2.082 metros. Criado
oficialmente por meio da Lei Estadual nº 59,
de 16 de agosto de 1.892, a origem de São
Francisco Xavier está ligada ao fato do local
ter sido passagem e pouso de tropeiros que
vinham de Minas Gerais para comercializar
seus produtos em São José dos Campos.
Considerado uma APA - Área de
Proteção Ambiental Federal, por fazer
parte da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul, o distrito também é APA Estadual
pela Lei nº 11.262, de 8 de novembro de
2.002. A 720 metros de altitude, a área
privilegiada pela beleza e exuberância das
paisagens possui uma rota de voo livre e
vários pontos com altitudes apropriadas
para praticar parapente, além de várias
trilhas para caminhadas e “mountain bike”.
O ambiente mantém as características de
pequeno povoado do interior, perfeitamente
integrado ao seu modo de vida, inclusive com
manutenção de algumas tradições como o
artesanato típico da região e festas religiosas
que atraem muitos visitantes o ano inteiro.
Sua paisagem coberta de picos e cumes,
serras, pedras e quedas d’água e cercada de
montanhas e cachoeiras atrai pessoas que
gostam de praticar ecoturismo e turismo de
aventura.
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CONHEÇA O MELHOR
DE SÃO FRANCISCO
XAVIER

Foto: Claudio Vieira
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ESPECIAL

COM TANTOS
ATRATIVOS
NATURAIS, SÃO
FRANCISCO
XAVIER É O
DESTINO PERFEITO
NA SERRA DA
MANTIQUEIRA PARA
FINS DE SEMANA E
FERIADOS.

PRAÇA CÔNEGO
ANTÔNIO MANZI

Localizada bem
no centro de São
Francisco, a praça
traz barraquinhas que
oferecem opções de
artesanato em tecido
e madeira para todos
os gostos, além de
produtos orgânicos,
como verduras, frutas,
legumes, geleias e
doces caseiros.

Fotos: Claudio Vieira

FESTAS

As principais festas que acontecem no
distrito estão ligadas à religião. As mais
famosas são a Festa do Tropeiro, a Festa da
Carpição e Festa São Gonçalo, além de datas
comemorativas do próprio distrito como o
aniversário de São Francisco Xavier.
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F

CULI
NÁRIA

Seu tempero interiorano
traz muitos pratos
diferenciados. Os mais
famosos são com carne
de cordeiro grelhado e
risoto, trutas e pratos que
trazem como ingrediente
o pinhão. Há receitas
típicas, como a do vira
broa e o bolinho caipira.
A broa, chamada de João
Deitado, leva pinhão na
massa e é assada na folha
de bananeira. Já o bolinho
também tem pinhão na
massa e no recheio.
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ESPECIAL

Foto: Wikipédia

PICOS ECUMES

O Pico do Selado fica
localizado na divisa com
Camanducaia (MG) e
Joanópolis (SP). O local,
atrativo para a prática de
alpinismo, pode apresentar
temperatura de 5° a 12°
negativos no inverno.
De lá se tem uma vista
panorâmica de Monte Verde
(MG), São José dos Campos
e outras cidade da região.
No Pico do Focinho D’Anta
a altitude chega a 1.712
metros. Localizado na Serra
do Queixo D’Anta, na divisa
com Sapucaí Mirim (MG),
apresenta vista panorâmica
de São Francisco Xavier, São
José dos Campos e outras
cidades da região.
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Foto: Marcos Frattini

Trilhas

AQUATREKKING
NO RIO DO PEIXE
A trilha possui um percurso leve, de
pouco mais de 3Km. O acesso é realizado
por uma propriedade particular.
O aquatrekking é uma modalidade de
trilha realizada à margem e dentro de rios.
Nessa trilha há um ponto de parada para
descansar, comer um lanche a aproveitar
as águas da cachoeira. Logo em seguida,
retorna-se ao trajeto ainda dentro do
rio até chegar ao destino final, que é a
cachoeira Pedro David.

Foto: www.sjc.com.br

TRILHA DA PEDRA
DO QUEIXO D’ANTA
A trilha do Queixo D’anta segue por dentro da
floresta em terreno íngreme, cruzando diversas
nascentes. Uma trilha bem demarcada que possui
cerca de 6km (ida e volta) com trechos bem íngremes
próximos ao cume, de onde avista-se a imensidão
da Serra da Mantiqueira. No cume tem uma grande
cruz e um livro, onde todos que concluem o percurso
podem assinar e deixar um recado.
A trilha possui espaço para camping. A propriedade
possui uma pequena queda d’água nos fundos,
piscina com água da cachoeira e churrasqueira.
Foto: Juny pelo Mundo
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ESPECIAL

Foto: Divulgação

TRILHA
PEDRA DA ONÇA

A Trilha da Pedra da Onça é uma trilha
clássica da região de São Francisco
Xavier. Utilizada por tropeiros em 1870
foi considerada na década de 80 a maior
rampa de voo livre do Brasil. Possui
terreno irregular com trechos técnicos nas
subidas e principalmente nas descidas. A
Mantiqueira EcoAventura, especializada
em expedições na Serra da Mantiqueira,
recomenda o uso de cajados, que são
fornecidos pela própria agência, aos
praticantes atendidos, para apoio e
segurança. No total são 11km de ida e volta
de trilha em plena mata atlântica com 3
pontos de água potável no caminho. A
trilha chega a 1960m de altitude, tendo
vista para toda a RMVale e sul de Minas.
A trilha se inicia na Fazenda Monte
Verde e o acesso é por estrada de terra.
É necessário reservar com um dia de
antecedência.

TRILHA
TOCA DO MURIQUI

A trilha Toca do Muriqui se
encontra dentro de APA em área
particular, local de pesquisa dos
macacos muriquis, pouco visitada,
pois possui controle de visitação.
O percurso é moderado com
alguns obstáculos naturais, a
diversidade biológica é exuberante
possibilitando a observação da
fauna e flora e, com um pouco
de sorte, podem-se encontrar
macacos muriquis. O percurso
passa por duas cachoeiras
pequenas com águas cristalinas. A
trilha se inicia na Fazenda Monte
Verde e o acesso é por estrada de
terra. Tem distância de 6km de ida
e volta. É necessário reservar com
um dia de antecedência.
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Foto: Divulgação

O Canyon Santa Cruz fica no Sitio
São Francisco, a 8 km do centro de
São Francisco Xavier, em uma área
particular. O acesso é por meio de uma
estrada de terra em um trajeto que
pode ser percorrido de carro. O local
possui uma formação rochosa que se
rompeu e formou um rio que separa
os paredões, que chegam a mais de
30 metros de altura e 500 metros de
extensão formando assim o Canyon
Santa Cruz. Tem uma cachoeira com
queda de 35 metros e paredões de
pedras. A trilha pode ser percorrida em
2 horas de caminhada.

Fotos: Divulgação

TRILHA
DO CANYON SANTA CRUZ

TRILHAS
NO POUSO DO
ROCHEDO

As trilhas da Pousada Pouso do Rochedo, que fica no
bairro de Santa Bárbara, estão a cerca de 6km da rotatória
de entrada de São Francisco Xavier. São bem sinalizadas,
com cordas e até uma escada para ajudar a descer em
lugares mais íngremes ou com pedras. São elas: Trilha do
Pinhal, Trilha Tropeiro, Trilha das Cachoeiras e Trilha da
Montanha. A trilha da Montanha leva o visitante a 4 lindos
mirantes com vista para Serra da Mantiqueira, onde é
possível avistar cidades vizinhas. São eles: Mirante Pouso
do Rochedo, Mirante da Gruta, Mirante Pedra da Divisa e
Mirante do Cruzeiro. Não há necessidade de guia. A pousada
disponibiliza um mapa digital de acesso aos visitantes.
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ESPECIAL

Pe
dras

As principais são, Pedra da Onça, Pedra
Redonda, Pedra Chapéu do Bispo, Pedra do
Capim Azul, Pedra Pouso do Rochedo.
A mais visitada é a Pedra do Porquinho, que
apresenta uma incrível vista 360º. No local existe uma
pequena gruta onde se encontra uma imagem de São
Francisco. O acesso é feito de carro e uma pequena
caminhada a pé até o topo da montanha. Além da
vista, as atrações são as pedras com escadas para
acessar o cume e ampliar a visão do horizonte.
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Foto: Enio de Castro Machado

Foto: Enio de Castro Machado

Foto: Sergio Goncalves

D’àgua
Quedas

São Francisco tem diversas cachoeiras. A Pousada
Pouso do Rochedo possui dentro da sua propriedade
8 belas cachoeiras com uma vegetação riquíssima ao
redor, Cachoeira da Gruta, Cachoeira Santa Bárbara,
Cachoeira do Degrau Furado, Cachoeira do Campo,
Cachoeira da Escada, Cachoeira da Mina, Cachoeira
dos Taperás e Cachoeira da Mata.

OUTRAS CACHOEIRAS MUITO VISITADAS:

CACHOEIRA
DO RONCADOR

CACHOEIRA
PEDRO DAVI

Com aproximadamente
15 metros de altura possui
várias quedas. O local tem
estrutura com vestiários,
banheiros, área para
alimentação e playground.
Ela fica na Estrada Municipal
Pedro David, 3 km além
da Vila de São Francisco,
sentido Joanópolis, e é
aberta ao público todos os
dias, das 7h às 18h. g

Foto: Rafael Borges Mundim

Foto: ELuis Campos

Com 45 metros de queda e poço
para banho, a cachoeira vive onde se
encontram o Rio do Peixe e o Ribeirão
Roncador. Rodeada de árvores com
macacos muriquis, que aparecem com
mais frequência em dias quentes.
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DESIGN

CAKTUS CONCEPT
DESIGN
DO LUXO À
RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

Bolsas e mochilas produzidas
com velas náuticas, feitas com
tecidos de alta performance
como dacron, kevlar e nylon,
todos resistentes e duráveis,
usados em condições climáticas
extremas nas regatas e
navegações, conquistam o país.
O iatismo é um esporte que
coloca o Brasil no topo do mundo
com suas conquistas, tendo como
combustível limpo, o vento.
Quando a vela se desgasta,
perdendo a performance exigida
pelos velejadores, muitas vezes é
descartada, sem que se explore o
seu potencial completo. É ai que
entra a Caktus Concept Design,
que tem como valor absoluto
redesenhar o consumo a partir
da sustentabilidade.
Inovar para a empresa não é
somente criar algo novo, mas
trazer soluções para produtos
que supram as necessidades
e que façam sentido para o
consumidor e para o planeta.
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“A responsabilidade de não
gerar mais lixo e repensar o
consumo é de cada um de nós”,
afirma a idealizadora Cristina
Lunelli Kuhlmann, formada em
design de interiores e produtos
e pós-graduada em estratégia e
inovação pelo Istituto Europeo di
Design, em São Paulo.
A marca estimula a adesão
de velejadores e velerias ao
projeto, integrando-os ao
processo criativo e reuso
de materiais que podem ser
transformados em soluções
com sentido. São os 5 erres da
economia circular: Repensar,
Reduzir, Recusar, Reciclar e
Reutilizar, explica Cristina.
Para ela, a Caktus Concept
Design nasceu de uma inspiração
do amor pelo mar e pela vela,
num momento importante para
a humanidade, refletindo-se
em ponte entre o alto design
e o reaproveitamento de
materiais. Aplicando a técnica
que tem a vela como elemento

focal, transita entre mobiliário,
acessórios, bolsas e mochilas.
“Nosso propósito é de
consumo consciente, partindo
do pensamento criativo
com a utilização de velas e a
colaboração de velejadores
e velerias que trazem na sua
história momentos inesquecíveis
nos mares do Brasil,
especialmente do Litoral Norte
e que, após seleção e limpeza,
estão prontas para começar uma
nova história”. g

CONHEÇA OS
PRODUTOS DA
CAKTUS CONCEPT
STORE E VELEJE ALÉM
DOS MARES, COM
RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL.

/caktusconcept.designstore

/caktusconcept
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ART GALLERY

CORES E
ENERGIA

Michael Jackson

Marcelo Celau
Estilo: Pop art
Produção: Pintura,

serigrafias, desenhos

Neymar Jr.
Johnny Depp

Sem Título

Série “A Bagunça”
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Jonh Lennon

Ayrton Senna

MARCELO CELAU

Marcelo Leal Tavares é
nascido em Ipiaú, região
próxima a Ilhéus, na Bahia.
Autodidata, começou em
2003. Pintou por um ano
e só retornou as produção
artística em setembro de
2014. Seu fascínio pelas
cores, formas e texturas
faz de Celau um artista
expressionista figurativo e
abstrato, totalmente pósmoderno. Habita um universo
imagético, repleto de signos
e ícones, privilegiados em
detrimento dos objetos.
Transpondo para o universo das imagens uma
realidade objetiva, como expressão máxima
da contemporaneidade. Tendo uma harmonia
e coerência na escolha de cores e temas,
variando entre personagens e temas totalmente
abstratos, Celau reproduz obras, apresentadas
de forma diferenciada, numa escala fora do
convencional, chamando atenção para alguns
detalhes, na maioria das vezes trabalhando com
cores vibrantes, seja com ícones do cinema e da
música, ou em seus abstratos não figurativos.
Tem como inspirações Andy Warhol e Pollock. g

Fonte: www.catalogodasartes.com.br

Bob Marley

Marylin II
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ARQUIDECOR

VILA KEBAYA
RECANTO DE PAZ, EM MEIO A NATUREZA
EXUBERANTE DA MATA ATLÂNTICA

Da Redação / Divulgação

P

roporcionar aos nossos
visitantes uma excelente
hospedagem, confortável
e prazerosa, no coração da Ilha
é o a missão principal da Vila
Kebaya, projeto autoral surgido
da vontade dos proprietários
em proporcionarem uma vida
mais simples e próxima da
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natureza para suas filhas e uma
excepcional vivência para seus
hóspedes. Reconhecida como
uma pousada com padrões de
excelência nos serviços, respeito
ao meio ambiente e à comunidade,
a pousada é a decisão ideal para
quem quer aproveitar ao máximo
as potencialidades de Ilhabela.

CHALÉS

Os elegantes chalés com
decoração balinesa dispõem
de: TV LCD 32” com pacote
digital HD, frigobar, cafeteira
Nespresso, cama queen size,
cofre , ar condicionado, banheira
de hidromassagem, secador de
cabelo, kit amenities L’Occitane,
interfone e terraço privativo.

ACESSIBILIDADE

Fotos: Divulgação

A Vila Kebaya foi construída em
um terreno em declive com muitas
escadas dificultando a locomoção
de cadeirantes nos espaços de
jardins e piscina. Apesar disso,
há quarto adaptado no primeiro
andar, sem escada e com rampa de
acesso, proporcionando conforto
e segurança aos hospedes . Toda
a equipe da Vila é treinada para
receber cadeirantes.
Para que suas expectativas
sejam superadas, a pousada
conta ainda com piscina aquecida
com jacuzzi, espaço com livros
para os que apreciam uma boa
leitura, pequeno lounge infantil
com alguns livros, brinquedos e
lápis de cor e bicicletas para a
prática de ciclismo.

LOCALIZAÇÃO

A Vila Kebaya tem excelente localização. Fica a
dois minutos andando da praia e no centro histórico
da Ilha. Não necessita de carro para nada. Os mais
íntimos da cidade chamam esse centrinho de Vila.
Onde se concentram bares, restaurantes e lojas,
além do pier onde desembarcam passageiros dos
transatlânticos, além da praia, claro. g
Pousada-Vila-Kebaya

/vilakebaya
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LAND & SEA

ICON A5

UM AVIÃO
PARA CHAMAR DE SEU

Todo mundo um dia já sonhou
com um avião particular.
Realmente, pode parecer um
sonho distante, visto que é preciso
ter uma grana considerável
em caixa para investir em um
modelinho básico e aprender
a cruzar os céus a bordo de
um veículo do tipo exige um
treinamento árduo e bastante
experiência. A empresa norteamericana Icon Aircraft, mesmo
com a pandemia, está na ativa
com seu seu elaborado Icon
A5, uma aeronave anfíbia que
simplifica consideravelmente seus
controles por um valor, digamos,
menos proibitivo. O Icon A5 é um
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avião compacto que pode ser
guardado na garagem de casa e
transportado em reboques simples
até o local decolagem, como um
lago ou um pequeno aerodrómo.
Para facilitar, as asas dobram,
reduzindo a largura da aeronave,
cujo tamanho se assemelha ao
de um veículo utilitário, com
sete metros de comprimento e
16,6 m de envergadura (com as
asas abertas).
O A5 pode levar dois ocupantes,
ambos com comandos de
pilotagem, e seu interior é
muito parecido com o de um
automóvel, principalmente o
painel com instrumentos divididos

em relógios. Em seu release de
apresentação da aeronave, a Icon
diz que o avião pode decolar
tanto na água ou terra firme em
cerca de 200 metros com peso
máximo de 686 kg, sendo 249 kg
de carga (ocupantes e bagagens).
Com um motor a gasolina Rotax
de 100 hp, hélice tripa, o aparelho
pode permanecer voando por
45 minutos e atingir a velocidade
máxima de 176 km/h. Se algo der
errado durante o voo, como uma
pane mecânica na aeronave ou
perda de controle, o piloto pode
acionar um paraquedas balístico
que traz a o avião de volta ao solo
em segurança.

Fotos: Divulgação

ESTILOOUSADO

Para conquistar pilotos de fim de
semana e entusiastas em potencial
dos passeios pelo ar, o Icon A5
aposta em uma simplicidade
ímpar e, claro, em um design
arrojado. Se você alguma vez já
viu de perto o painel de controles
de um avião de verdade – ou sua
reprodução virtual em games
como Flight Simulator –, sabe que
o emaranhado de botões, luzes
e indicadores é capaz de dar
um nó na mente de iniciantes no
setor. Por isso o projeto da Icon
concentra sua instrumentação
em apenas oito itens, um leitor
de altitude digital e um tablet
acoplado ao cockpit, que agrega
boa parte das informações de
navegação do veículo. g

O PREÇO DESTE
SONHO? CERCA DE

UM MILHÃO
DE REAIS.
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COSTA
DAS
BALEIAS

UM PARAÍSO BAIANO
PARA O MUNDO
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Da Redação
Foto: Marcio Filho/MTUR

Q

uer conhecer praias
cercadas de falésias e
ecossistemas intocados
pelo homem no estado mais
quente de coração do país? Meon
Turismo leva você para conhecer
a Costa das Baleias, na Bahia, um
paraíso para as baleias jubartes e
para os visitantes. Localizado no
extremo sul do estado de Jorge
Amado, a Costa das Baleias é um
verdadeiro paraíso intocado. Um
mar de azul sem fim, com águas
cristalinas, reduto do maior e mais
diversificado conjunto de recifes
de coral do Atlântico Sul – um
total de 17 espécies no Parque
Nacional Marinho de Abrolhos,
abrigo de uma vasta fauna e flora.

Entre rios, cachoeiras, praias
de águas doces e salgadas,
ilhas, mangues e coqueirais, o
maior destaque fica por conta
dos mergulhos imperdíveis em
suas águas mornas e tranquilas
visitadas regularmente por
baleias jubartes, que bailam
tranquilamente aos olhares
curiosos do público.

O ROTEIRO, IMPERDÍVEL,
ALCANÇA AS CIDADES
ALCOBAÇA, CARAVELAS,
ITAMARAJU, MUCURI,
NOVA VIÇOSA, PRADO E
TEIXEIRA DE FREITAS E TEM
COMO ENFOQUE, JÁ QUE
TUDO É DESLUMBRANTE,
A VISITAÇÃO A ABROLHOS,
CUMURUXATIBA, CORUMBAU,
A OBSERVAÇÃO DE BALEIAS, A
RICA E VARIA GASTRONOMIA.
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RO
TEI
ROS
Imagine ter a oportunidade
de conhecer um arquipélago de
origem vulcânica formado há
cinquenta milhões de anos? É
o que lhe espera ao conhecer
o Arquipelágo de Abrolhos.
Mergulhar ali traz uma sensação
indescritível, haja vista suas águas
tão claras, mornas e a inesgotável
variedade de peixes entre os corais.
Sem contar que o turista, em seu
mergulho, conseguira visualizar
antigos navios naufragados e
cavernas submersas, ou seja, um
novo mundo os espera.
As ilhas, do arquipelágo, são
viveiros naturais de diversas
espécies de pássaros e locais de
desova de tartarugas marinhas.
As baleias, que migram das águas
geladas do sul, permanecem entre
os recifes de julho a novembro,
meses ideais para sua visita.

ARQUIPELÁGO
DE
ABROLHOS

A COSTA DAS BALEIAS PROPORCIONA AMBIENTE PARA
PRÁTICA DE ESPORTES NÁUTICOS E MERGULHOS, TEM
LINDAS PRAIAS, RIOS, TRILHAS ECOLÓGICAS E BOA
CULINÁRIA À BASE DE FRUTOS DO MAR. CONHEÇA.
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Foto: Divulgação

37

DESTINO NACIONAL

PRA

Uma cidade histórica
com mais de 350 anos
conserva o casario do
século XVIII, calçadas
de pedras e igrejas. Se
não bastasse a viagem
ao passado, conta
com 84 km de praias,
muitas delas ao lado de
falésias, outras ao lado
de manguezais, lagoas
de água doce, riachos,
cascatas e, é claro,
coqueirais.

DO
Foto: Marcio Filho/MTUR
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Foto: Marcio Filho/MTUR

MUITAS BELEZAS NATURAIS
PODEM SER DESFRUTADAS
PELOS VISITANTES EM
NOVA VIÇOSA, CIDADE A
960 KM DE SALVADOR.
UM DOS MUNICÍPIOS MAIS
PRÓXIMOS DE ABROLHOS,
LOCALIZADO ENTRE O
RIO PERUÍPE E O OCEANO
ATLÂNTICO E CERCADO
POR MANGUEZAIS E
PELA MATA ATLÂNTICA.
DESLUMBRANTE ROTEIRO.

NOVA

Foto: Divulgação

VIÇOSA
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CORUM

A VILA É POINT DO VERÃO. É QUANDO
GRUPOS DE TODAS AS IDADES CHEGAM
DE BARCOS VINDOS DA COSTA DO
DESCOBRIMENTO E DA COSTA DAS
BALEIAS. O LUGAR SIGNIFICA EM TUPIGUARANI “LONGE DE TUDO”, “FIM DO
MUNDO E O COMEÇO DA TERRA“ OU
AINDA “LUGAR DISTANTE”.
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BAU
NA BAIXA TEMPORADA,
ESCONDERIJO; NA ALTA, O
MOVIMENTO É TÃO GRANDE
QUE É CAPAZ DE VOCÊ
ENCONTRAR SEU ARTISTA
PREFERIDO. O VILAREJO ESTÁ
NA DIVISA COM O MUNICÍPIO
DE PORTO SEGURO.

O CANTO
DAS
BALEIAS

Os gigantescos mamíferos marinhos sempre
fascinaram e inspiraram os homens. As baleias
jubarte ou “baleias cantoras” migram da Antártida
procurando águas quentes e abrigo para
acasalamento e cria. Para esse fim, Abrolhos é
o lugar ideal suas águas rasas permitem que
os filhotes aprendam a subir para respirar e
asseguram proteção contra predadores. As
baleias jubarte podem ser vistas no litoral baiano
de julho a novembro, de Mucuri à Praia do Forte,
com maior concentração na região de Abrolhos. g

Foto: Divulgação
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TRÊS BRASILEIROS
SE DESTACAM EM PRÊMIO DE
HOSPITALIDADE DA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DO TURISMO DESAFIO É PROMOVIDO

Por Rafael Brais,
com informações da Agência Brasil

O

Brasil acaba de ser
novamente reconhecido
pelas iniciativas
inovadoras na área de turismo.
Desta vez, três brasileiros
foram escolhidos entre os 30
melhores projetos do Desafio
da Hospitalidade (Hospitality
Challenge) da Organização
Mundial do Turismo (OMT),
em parceria com a Sommet
Education. Com a aprovação
para a próxima etapa, Karen
Caracio, Carolina Peralta
e Marcel Marin, que foram
selecionados dentre 600
projetos de todo o mundo, já
conquistam bolsas integrais
em famosas escolas de
hospitalidade do grupo Sommet
Education, na Europa. Os três
vencedores do concurso serão
anunciados em março.
Lançado em junho de 2020 pela
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PELA OMT E PELA SOMMET
EDUCATION COM O OBJETIVO
DE ACELERAR E PROMOVER A
RECUPERAÇÃO DO SETOR

OMT e pela Sommet Education,
líder global em gestão de
hospitalidade e artes culinárias,
o Desafio busca identificar e
incentivar ideias capazes de
apoiar a recuperação do turismo,
um dos setores mais impactados
pela pandemia de coronavírus.
A OMT disponibilizou quatro
categorias no Hospitality
Challenge: hotéis e operações;
viagens de luxo, bens e serviços;
alimentos e bebidas; e a imóveis
inteligentes.
Os projetos brasileiros tiveram
destaque pela criatividade
e inovação nas propostas
apresentadas. A paulistana
Karen Caracio venceu essa fase
da competição com o projeto
Digital Butler (Mordomo Digital)
e os resultados das experiências
adotadas nos hotéis Four
Seasons São Paulo, Emiliano e

Pullman Hotels & Resorts. Karen
idealizou um aplicativo que traz
um mapa interativo para que o
mordomo ou mensageiro possa
acompanhar o hóspede em sua
estada.
Outro aplicativo reconhecido
pela OMT e selecionado pelo
concurso foi o Digital Concierge,
desenvolvido por Marcel Marin.
O app proporciona inclusão
administrativa e de vendas,
que tem como foco aumentar
a competitividade, além de
expandir vendas e reduzir custos.
Já Carolina Peralta, gerente
assistente de A&B do hotel
Emiliano, no Rio de Janeiro, foi
escolhida por desenvolver um
curso online de qualificação para
treinamento de alta qualidade
para profissionais das áreas de
alimentos e bebidas.
O ministro do Turismo, Gilson

Machado Neto, parabenizou os
projetos brasileiros e destacou
que a retomada do turismo,
entre outros fatores, passa
pela adoção de protocolos
de biossegurança e, também,
por iniciativas inovadoras
do setor. “As nossas belezas
fazem do Brasil um destino
único no mundo. E, juntamente
com a criatividade dos nossos
profissionais do turismo, temos
tudo para despontar como um
dos destinos preferidos no póspandemia”, declarou.
O secretário-geral da OMT,
Zurab Pololikashvili, ressaltou
que a tendência do turismo
é abraçar novas ideias, novas
vozes e toda a diversidade que
o setor tem a oferecer. “Essa
competição destaca o melhor
que o turismo e a hospitalidade
global têm a oferecer. Mostra

como inovadores de todo o
mundo podem manter o turismo,
a hospitalidade e as viagens na
vanguarda do desenvolvimento
sustentável e de mudanças
positivas para todos”, disse.
COMPETIÇÃO MUNDIAL
Na semana passada, a startup
Sisterwave, plataforma online
de Brasília (DF) que conecta
mulheres viajantes e moradoras
dos destinos visitados, foi
vencedora na categoria de
equidade de gênero na 3ª
Competição Global de Startups
da Organização Mundial do
Turismo (OMT), a copa do
mundo do setor. O concurso,
realizado em parceria com
o Wakalua Innovation Hub primeiro polo global de inovação
em turismo -, reuniu cerca de
10 mil propostas de 138 países
e consagrou 25 projetos de 18

nações, destacando a capacidade
de contribuir para os 17
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável – ODS.
DESAFIO BRASILEIRO
Em 2020, o Ministério do
Turismo lançou o 1º Desafio
Brasileiro de Inovação em
Turismo, em parceria com
o Wakalua. A iniciativa, que
reconheceu soluções voltadas
à retomada do setor, recebeu
inscrições de quase 800
projetos de startups nacionais.
Os 10 melhores projetos foram
classificados para as semifinais
da competição global da OMT.
Além do desafio nacional de
inovação, a parceria entre
Ministério do Turismo e
Wakalua tem por objetivo
o desenvolvimento de uma
estratégia de inovação no Brasil
para o setor de turismo. g
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VINICIUS
LUMMERTZ,

SECRETÁRIO DE TURISMO DO GOVERNO DE SP,
RECEBE DIPLOMA DE MÉRITO MEON TURISMO
CONCEDIDO PELO GRUPO MEON DE COMUNICAÇÃO, O DIPLOMA
RECONHECE A SINERGIA DE AÇÕES NA DEFESA DO SETOR
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
Da Redação

N

o dia 28 de janeiro, o
secretário de Turismo
do estado de São
Paulo, Vinicius Lummertz,
recebeu, das mãos da diretora
executiva do Grupo Meon de
Comunicação, Regina Laranjeira
Baumann, o diploma de mérito
Meon Turismo. Também
compareceram ao gabinete
estadual, em São Paulo, Fabrício
Correia, editor convidado da
revista Meon Turismo, e Bruno
Omori, presidente do IDT-CEMA
(Instituto de Desenvolvimento
do Turismo, Esporte, Cultura
e Meio Ambiente). O prêmio
é um reconhecimento pelas
ações de Vinicius Lummertz
na condução do turismo no
estado de São Paulo bem como
no apoio ao setor na RMVale.
O diploma de mérito também
reconhece a importância
das atividades do secretário
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durante a pandemia através
de projetos e orientações.
No encontro, o secretário
estadual presenteou Regina
Laranjeira Baumann e Bruno
Omori com o livro “O Mundo
Pós-Pandemia”, organizado
por José Roberto de Castro
Neves com a participação de
49 autores, entre eles o próprio
homenageado ao lado de Pedro
Bial, Boni, Marcelo Adnet,
entre outras personalidades e
autoridades.
Vinicius Lummertz participou
em dezembro do seminário
Meon - Diálogos e Estratégias:
Turismo, que reuniu autoridades
municipais, estaduais e nacionais
para pensarem e discutirem
sobre a retomada do turismo na
RMVale. Na ocasião, enfatizou
que o próximo passo para o
desenvolvimento do setor deve
ser a criação dos planos diretores

regionais, deixando claro que
municípios que têm a intenção
de crescer no turismo precisam
pensar de forma integral.
“Participação direta na lógica do
desenvolvimento regional. Por
que não no municipal? Porque
não é suficiente, o trabalho
municipal é outra camada. É
preciso que a região se entenda,
com as suas rodovias, as suas
entradas, o seu aeroporto, a sua
movimentação, a movimentação
dos turistas”, disse Lummertz
no seminário. O secretário
também apresentou um balanço
das ações e investimentos
da Secretaria de Turismo e
detalhou que a retomada deve
ser bem estruturada com projetos
consistentes, lembrando do
programa de Crédito Turístico e
de financiamentos internacionais,
como forma de fomentar e
possibilitar a execução de planos. g

ATENÇÃO
IMPORTA

Nunca foi tão difícil para a publicidade
capturar a atenção. Neste quesito,
as revistas são imbatíveis*
Leitores prestam mais atenção ao ler
revistas do que quando se envolvem
com outras mídias

82% dos leitores gostam da
publicidade nas revistas

58% dos leitores disseram que não fazem
mais nada enquanto leem uma revista

43% concordaram que a publicidade em
revistas é relevante

57% concordaram que a publicidade em

revistas faz parte da experiência – mais do
que para qualquer outro canal

*Fonte: Projeto Pay Attention
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BRASIL TEM

DUAS PRAIAS

ENTRE AS MELHORES DO MUNDO,
SEGUNDO TRIPADVISOR Pesquisa elegeu as 25 praias

BAÍA DO
SANCHO

preferidas na avaliação de viajantes

Da Redação
Com informações Amanda Costa, MTur.
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ideal para a prática de esportes
aquáticos como o mergulho,
natação e surf. É dona de ricos
bancos de corais e diversificada
fauna marinha.
A Baía dos Golfinhos,
por sua vez, é sinônimo de
tranquilidade e beleza, sendo
considerada uma das praias
mais preservadas da região de
Pipa. No destino, é possível,
inclusive, observar o nado
de golfinhos, que costumam
receber os visitantes com saltos
e acrobacias. Também constam
na lista das 25 melhores praias
do mundo atrações na província
cubana de Villa Clara, na
Flórida/EUA, Havaí, Espanha,
Austrália, entre outros.

SOL E PRAIA - No Brasil,
destinos no litoral são os
preferidos para viagens a lazer:
34,3% dos brasileiros que
rodaram o país em 2019 foram
motivados por sol e praia. O dado
consta no módulo Turismo da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua 2019
(PNAD Contínua), parceria entre
o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e o Ministério
do Turismo. g
Foto: Junior Santos/MTur

V

iajantes de diversos
países escolheram duas
praias brasileiras entre as
preferidas ao redor do mundo.
A Baía do Sancho, localizada
em Fernando de Noronha (PE),
e a Baía dos Golfinhos, na Praia
da Pipa em Tibau do Sul (RN),
aparecem, respectivamente, na
terceira e décima posição do
prêmio Travellers´ Choice, o
melhor dos melhores, do site de
viagem TripAdvisor. Os destinos
brasileiros foram selecionados
com base no feedback dos
usuários da plataforma.
Ganhadora de vários prêmios
internacionais, a Baía do Sancho,
em Noronha, encanta por sua
água cristalina e areias claras,

BAÍA DOS
GOLFINHOS

47

48

