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EDITORIAL

Turismo vacinado contra a pandemia
2021 chegou e, com o novo ano, a vacina da esperança começa a ser real
e o mundo começara em breve a respirar menos fundo em face ao novo
coronavírus. Existem algumas projeções de setores especializados ligados
ao turismo que mostram uma melhora em 2021, em relação a 2020, com a
vacinação estabelecida no primeiro trimestre. De acordo com informações
difundidas, o turismo no Brasil deve voltar ao nível normal entre setembro e
dezembro de 2021. As viagens comercializadas após a pandemia já apontavam
para o último trimestre deste ano. Apesar da crise imposta pela pandemia, a
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo já aponta uma considerável
concentração dos embarques no decorrer do ano que se inicia, tendo como os
locais mais procurados Salvador, Porto de Galinhas, Fortaleza, São Paulo, Rio
de Janeiro e Gramado. O turismo internacional começa a acenar continuidade,
em destinos com Maldivas, Cancún, Orlando, Sri Lanka e Índia. Agora, sem
nenhuma dúvida, o setor que mais irá florescer é o do turismo regional.
Pensando nas estratégias de ação e politicas de incentivo a regionalização da
atividade, o Grupo Meon de Comunicação, realizou em dezembro, o fórum:
Diálogos e Estratégias: Turismo, unindo a região metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte, onde fisicamente a sede do grupo está localizada,
para auxiliar prefeitos e dirigentes do setor no poder público a começarem
o ano com as plataformas necessárias para o fomento do turismo em seus
municípios, mesmo face a pandemia. Retomada gradual e com biossegurança
é o caminho imediato. Na Meon Turismo de janeiro, mês que começa com a
boa nova da ciência, os “points” exclusivos do Circuito do Litoral Norte paulista,
o destino predileto dos ecoturistas brasileiros, Bonito no Mato Grosso do Sul
e um paraíso cearence, o Zorah Beach, além de informações sobre o trade
turístico nacional. Boa leitura e boa viagem.
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Santa
Isabel

om um misto de cultura,
tradição e natureza, Santa
Isabel atrai turistas de
diversas regiões do país o ano
inteiro. A cidade tem esse nome
em homenagem à Santa Isabel de
Aragão, que no ano de 1770 era
Rainha de Portugal.
Terra natal do famoso cartunista
brasileiro Maurício de Souza, criador
da Turma da Mônica, o município
possui uma gibiteca, visita obrigatória
dos apaixonados por quadrinhos.
Aos apreciadores de arquitetura
religiosa, as igrejas e capelas são uma
grande atração, como a Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, a primeira
da cidade erguida por escravos em
taipa de pilão no ano de 1723.
Com uma área de 82,5% de
preservação de mananciais, em Santa
Isabel o visitante pode desfrutar
de cachoeiras e inúmeros riachos e
ribeirões, próprios para a pescaria
amadora.
Um dos pontos mais atrativos da
cidade é a Represa do Jaguari. Já para
quem deseja apreciar a natureza local,
o mirante do Monte Serrat oferece aos
visitantes uma vista panorâmica da
cidade a uma altura de 716 metros.
Indispensável a qualquer roteiro
é a visita ao Obelisco 13 de Maio,
considerado um marco da libertação
dos escravos construído meses antes
da assinatura da Lei Áurea pela
Princesa Isabel.
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PANORAMA

Circuito
Rota Rústica
Jaguarí

OBELISCO
13 DE MAIO E
CAPELA SÃO
BENEDITO

O passeio oferece uma diversidade
de atrações desde um simples
passeio ao ar livre até uma grande
aventura. Destinado à prática
de caminhadas, bicicleta e moto,
percorre trechos em meio à natureza,
proporcionando belas fotos.

Foto: Sergio Luiz Jorge

Uma verdadeira viagem ao passado
é proporcionada pelas visitas
primeiro ao obelisco, construído
em 1894 em comemoração à
libertação dos escravos, e em
seguida, a antiga igreja de São
Benedito, padroeiro dos escravos,
que ainda hoje comemora a festa
da libertação no dia 13 de maio.

Alam
biques

Fotos: Sergio Luiz Jorge
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O município possui fama
de bom produtor de
cachaças, tendo alguns
empreendimentos na área
rural da cidade que oferecem
visitas e degustação. Um
dos mais visitados é a
Cachaça Trato, onde o
turista acompanha todas
as etapas de fabricação da
cachaça artesanal. O local
ainda possui lanchonete com
petiscaria, estacionamento
e uma mini fazenda com
pequenos animais.

Foto: Sergio Luiz Jorge

CACHOEIRAS

A cidade tem inúmeras
cachoeiras espalhadas pelo
território. Embora as quedas
d’água não sejam altas, são
ideais para um refrescante
banho. Destacam-se a
Cachoeira da Macumba, Pena
Branca, Ouro Fino e Jaguarí.

Foto: Chão Caipira
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PANORAMA

IGREJA DO
ROSÁRIO

Hípica Nova
Canaã

O local possui equoterapia e equitação,
passeio a cavalo e aluguel de baias.
Com uma natureza exuberante dispõe
de belíssimas trilhas. Ainda oferece total
infraestrutura com lanchonete, piscina e
um mini campo de futebol.

Localizada no coração da cidade,
a edificação bicentenária em estilo
colonial, foi construída utilizando-se mão
de obra escrava. Preserva a arquitetura
colonial da época e detalhes da
disposição física dos atributos internos.
O altar-mor é todo em madeira e na
nave principal existe uma divisão que
no passado separava os senhores dos
escravos, durante as cerimônias.

Igreja
Matriz de
Santa Isabel

Fotos: Sergio Luiz Jorge

Fotos: Sergio Luiz Jorge

HÍPICA SÃO
JOÃO BATISTA
Com longos anos de
história, a tradicional
hípica oferece muitos
atrativos como, trilhas
para cavalgadas, aulas de
equitação, formação de
grupos para cavalgada e
aluguel de baias, além de
playground e lanchonete.
Tudo isso em meio a
belíssima natureza.
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Com uma localização no alto do
morro os visitantes podem conferir
uma vista panorâmica para o
mirante. Erguida em 1812, com
belos jardins ao seu redor e uma
extensa escadaria, de lá acontece
todos os anos a representação da
Paixão de Cristo, na sexta-feira da
semana santa.
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PANORAMA

Fotos: Sergio Luiz Jorge

Igreja
Monte Serrat e
Mirante

Construída em taipa no século XVIII, a antiga igreja se
localiza no alto do Monte Serrat a 716 metros. Além
dos detalhes muito bem preservados da arquitetura da
época, o visitante tem uma vista panorâmica de toda a
cidade e de grande parte da serra da Mantiqueira.

Fotos: Sergio Luiz Jorge

Sergio Luiz Jorge

PESQUEIRO
MONTE NEGRO
O atrativo possui dois lagos com
toda infraestrutura para a pesca
esportiva e também o sistema
pesque e pague. Oferece loja
de materiais de pesca, além de
lanchonete e restaurante.
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Recanto
Apoena

Dotado de belezas paradisíacas e banhado pelas
águas da Represa Jaguari, o Recanto Apoena é um
local para quem procura descanso e tranquilidade
junto à natureza. O espaço oferece pousada,
restaurante, náutica, piscinas, sauna, fitness, pesca,
barco a remo, campo de areia, playground, salão
de jogos, salão de eventos com vista panorâmica e
passeios de lancha na represa Jaguari.
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PANORAMA

Foto: Alexandre Kozik

Fotos: AIPMSI

GIBITECA MAURÍCIO DE SOUSA
Espaço dedicado à leitura, não só dos pequenos, mas, de todos
os apaixonados pelas histórias em quadrinhos criadas pelo pai
da “Turma da Mônica”, o filho mais ilustre da cidade, Maurício
de Souza. O local é inteiramente lúdico e prende a atenção de
qualquer pessoa. São realizadas muitas atividades para crianças
e jovens durante todo o ano e também atividades de férias. g

Foto: Éllen Ávila - AIPMSI

Com uma vasta
extensão, a represa
oferece a prática de
diversos esportes
náuticos, pescaria e
passeios de barco

Represa do
Jaguarí
14
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ESPECIAL

Foto: Maristela Colucci - MTUR

ESCONDIDOS
PARAÍSOSESCONDIDOS
PARAISOSESCONDIDOS
PARAISOS

8

Vanessa Menezes

DESTINOS DE PRAIAS
ISOLADAS NO LITORAL NORTE
PARA QUEM BUSCA SOSSEGO E
TRANQUILIDADE EM UM PASSEIO ONDE
POSSA SE DIVERTIR SEM AGLOMERAÇÃO,
LISTAMOS OITO PRAIAS PARADISÍACAS E
QUASE DESERTAS NO LITORAL NORTE.
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Foto: Marcos Bonello

Foto: Fundação Florestal

Foto Alf Ribeiro

Cercada por natureza intocada
e boas ondas, a Praia Brava de
Boiçucanga é perfeita para a
prática de surf. Para banhistas
seu mar agitado não é indicado
para quem não sabe nadar.
O acesso pode ser pelo mar
por barco ou através de uma
trilha do Parque Estadual Serra
do Mar, localizada entre as praias
de Boiçucanga e Maresias.
Com 3 km de extenção, a
trilha de dificuldade média,
pode ser percorrida em média
em uma hora e meia.
É possível chegar de carro até
o início da trilha, onde há um
estacionamento particular.

BRAVA
São Sebastião
PRAIABRAVA
PRAIABRAVA
PRAIA

Foto: Guilherme Bertuzo

Localizada em uma península
que segue em direção ao
mar, Calhetas tem duas praias
distintas, uma de cada lado
da faixa de areia. Considerada
uma das praias mais bonitas
de São Sebastião a paisagem é
linda de todos os ângulos.
Na ponta da península, ainda há
uma pequena área verde de onde
se tem linda vista para as praias.
Distante 18 km do Centro de
São Sebastião e 11 km da Praia de
Maresias, Calhetas está localizada
entre as praias do Toque-Toque
Grande e Toque-Toque Pequeno.
O acesso à faixa de areia
é feito por uma propriedade
particular e apenas pedestres são
autorizados a entrar.

CALHETAS
CALHETASCALHETAS
CALHETASSão Sebastião
CALHETAS
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BONETE
BONETEBONETE
BONETEIlhabela
BONETE
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Considerada uma das dez praias
mais bonitas do Brasil, Bonete é um
destino exuberante.
Com areia clarinha, mar repleto de
ondas e cercada por montanhas, a
Praia do Bonete também está entre
as praias mais isoladas. Para chegar
ao Bonete o acesso é feito pelo mar
ou por uma trilha de 15 quilômetros
que tem duração de cerca de três a
seis horas de caminhada.
Na Praia do Bonete, há opções de
restaurantes e hospedagem. A vila
de pescadores, com 300 habitantes
complementa o charme do local.

Foto: Maristela Colucci - MTUR

ESPECIAL
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ESPECIAL

DAS PEDRAS
CAMBURIDAS PEDRAS
CAMBURIDAS PEDRAS
CAMBURIUbatuba
Última praia da região norte de
Ubatuba, na divisa com Trindade,
em Paraty, a praia está localizada
dentro dos limites do Parque
Estadual da Serra do Mar –PESM, e
parcialmente nos limites do Parque
Nacional da Serra da Bocaina.
A região é um paraíso selvagem
em meio à reserva florestal. O
acesso é feito por uma estrada
secundária, a partir do km 1 da
Rodovia Rio-Santos, em frente a
belíssima Cachoeira da Escada.
A praia é de mar aberto, em
formato de ferradura, com areias
claras e água verde, própria para
pesca, snorkeling e surf.
O pequeno povoado caiçara
vive do comércio local e oferece
quiosques, restaurantes e
campings para os visitantes.
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Fotos: Prefeitura de Ubatuba

CABELO GORDO
PRAIA DOCABELO GORDO
PRAIA DOCABELO GORDO
PRAIA DOSão Sebastião
Com acesso exclusivo
para pesquisas do Centro
de Biologia Marinha da
USP – CEBIMar, a praia
só pode ser visitada
através de caminhos pela
pedra partindo da praia
das Pitangueiras. Trajeto
recomendado somente na
maré baixa.
Banhos de mar e outras
utilizações da praia não
são permitidos, podendo
somente acessar o
local para fotografias e
contemplação. O visual
compensa o esforço
dos visitantes mais
aventureiros.

Foto: Coco no Mato

Foto: Raphael Sgai

23

ESPECIAL

Foto: Turismo Ubatuba

Foto: Ubatubaon

Localizada dentro de uma
área reconhecida como o
primeiro Quilombo do Litoral
Norte, o acesso é feito por
barco ou através de uma
propriedade particular na
Praia da Caçandoquinha, onde
começa a trilha.
A trilha histórica que leva
até a praia é cercada por uma
beleza selvagem, ruínas da
época da escravidão.
A praia abriga, em casas de
pau-a-pique e barro, a maioria
dos moradores do Quilombo.
Cercada por altos costões,
o local tem o mar tranquilo e
dá acesso à praia do Saco das
Bananas.

Foto: Turismo Ubatuba

RAPOSA
PRAIA DARAPOSA
PRAIA DARAPOSA
PRAIA DAUbatuba
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Ubatuba CEDRO
PRAIA DOCEDRO
PRAIA DOCEDRO
PRAIA DO

O mar cor de esmeralda, de
águas calmas e transparentes,
é perfeito para mergulhos,
principalmente de snorkeling.
Cercada por intenso verde e
mata fechada, a pequena faixa
de areia da Praia do Cedro é um
cenário perfeito para um dia de
descanso a sombra das árvores.
Localizada entre o Sul e o
Centro de Ubatuba, a Praia do
Cedro está distante apenas
6 km da Praia do Cruzeiro. O
início do acesso é asfaltado,
porém, no final, ao passar
pela Praia Vermelha do
Centro, a estrada é de terra. É
possível deixar o carro em um
estacionamento improvisado e
com poucas vagas na estrada,
antes de pegar a trilha de
apenas dez minutos até a praia.

Foto: Fabio Schettini

ESPECIAL

Foto: Danilo Guiral
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RINO COM

ESPECIAL

CAVEIRA
PRAIA DACAVEIRA
PRAIA DACAVEIRAIlhabela
PRAIA DA

Fotos: Aurélio Rufo - Sectur Ilhabela

O ESTADO
DE SÃO PAULO
ESTÁ PREPARADO
PARA RECEBER
TODO MUNDO.

O nome Caveira é uma referência a uma
tragédia ocorrida no mar da região em 1916.
De acordo com a história, o transatlântico
inglês Príncipe das Astúrias afundou com mais de
600 pessoas a bordo perto da Ponta de Pirabura.
Com 50 metros de extensão, o mar de águas
claras recebe mergulhadores, principalmente
para pesca submarina atraídos pela rica
vegetação e muitas espécies de peixes.
Um banco de areia com vegetação atrai
visitantes que apreciam um belo cenário ao ar
livre. O acesso à praia é feito através da praia
de Castelhanos. g
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Em tempos de pandemia, segurança é tudo. Por isso, os protocolos adotados pelas
companhias aéreas, hotéis, resorts, pousadas, bares, restaurantes e espaços para eventos
são seguidos com rigor. Tudo para garantir o bem-estar e a segurança de nossos visitantes
e de todos os colaboradores. Siga os protocolos e conte sempre com a gente. Assista aos
vídeos que preparamos para você e saiba mais em visitesaopaulo.com/protocolos.

Apoio institucional

visitesaopaulo.com
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ART GALLERY

FORMAS FEMININAS

MARIANA SAN MARTIN

Gaúcha, formada em Artes Visuais e Design
Gráfico pela Universidade Federal de Pelotas,
desde a infância tornou-se próxima de desenhos,
cores e formas. Trabalhando na área publicitária,
a partir de 2016 se voltou totalmente à arte.
Apaixonada pela figura humana, reside no Rio de
Janeiro, onde tem se dedicado a explorar técnicas
de pintura e ilustração buscando representar as
complexidades e sutilezas humanas através de
retratos. Fez sua primeira exposição individual –
“EmTanto Avesso” – em 2016 onde foram expostas
18 obras em sua cidade natal. Foi capa da “Brasil
Observer” em 2017 e tem obras no acervo de
galerias de São Paulo e Porto Alegre. g

Mariana San Martin
Estilo: Variado
Produção: Pintura, telas,
painéis e esculturas
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Fonte: https://pt.marisanmartin.com/
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ARQUIDECOR

ZORAH BEACH

PARAÍSO CEARENSE PARA
TODAS AS TRIBOS

com cama casal e banheira de
hidromassagem no banheiro, 1
suíte Premium com cama de casal
e 2 suítes Standard com 2 camas
de solteiro cada uma.
Em todas as acomodações o
hóspede conta com cama king
Size (2m x 2m), lençóis e roupa
de banho de algodão egípcio,
travesseiros de pluma de ganso,
roupão, amenities L’Occitane,
secador de cabelo, cofre digital,
frigobar, ar condicionado split
inverter, cafeteira Nespresso e
Sky TV.

CASA
FAMÍLIA

VILA

Da Redação / Divulgação

L

ocalizado de frente para
o mar, na praia do Guajiru,
no município de Trairi,
aproximadamente 130 km de
Fortaleza, o Zorah Beach Hotel
foi buscar inspiração no espírito
asiático com toques tropicais
para apresentar o seu conceito
de exclusividade. Em uma das
praias paradisíacas do país,
oferece mais que hospedagem, é
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como um templo para reflexão e
paz, trazendo para tranquilidade,
sofisticação e privacidade num
ambiente rodeado por belezas
naturais, dentre dunas, coqueirais,
praia de areia branca quase
deserta, águas mornas e tranquilas
e piscinas naturais na maré baixa.
Dispõe de 23 acomodações
divididas em 4 categorias, em
formatos Vila, Bangalô, Suíte e

Casa Família. Nos bangalôs de
90 m2 e ambientes sofisticados,
tudo foi pensado para oferecer
um conforto único, com deck
privativo, banheiros enormes
com hidromassagem para casal
e jardim privativo além de cama
com dossel. A Casa Família é uma
acomodação com 220m2 que
fica no anexo do hotel, composta
de 4 Suítes, sendo 1 Suíte Master

Fotos: Divulgação

Gastronomia
Um ponto de equilíbrio com as
belezas naturais é a gastronomia
do espaço. Os pratos do
restaurante trazem um toque
contemporâneo priorizando
ingredientes da região e
pratos asiáticos. O bar oferece
carta de vinhos selecionada e
cardápio especial de cervejas de
diferentes países.

Areias
A natureza generosa de Guajirú
proporciona aos visitantes várias
atividades na areia, desde as piscinas
naturais formadas na maré baixa,
como enormes dunas onde podemos
usufruir do mais belo pôr do sol, e para
facilitar o acesso a esses espetáculos,
é possível alugar quadriciclo, buggy
e carros 4x4 para trilhas guiadas e
passeios por toda a região. g
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LAND & SEA

Fotos: Divulgação

CONFORT

A E-BIKE ELÉTRICA
PARA TODOS OS TERRENOS

Mais que apenas bicicletas
elétricas, os meios de transporte
com mobilidade inteligente
e com energia limpa estão
ganhando o mercado, inclusive
para equipamentos de lazer.
A Duos e-bikes tem uma linha
completa seja para trabalho,
transporte ou até mesmo
diversão com sua família. A
linha Duos e-bikes proporciona
segurança, economia e
muita praticidade. Produzido
sempre com matéria prima de
alta qualidade, proporciona
resistência e muita durabilidade,
mesmo em condições extremas.
A bicicleta elétrica, Confort,
produzida pela DUOS tem 800W
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de potência eum preço médio no
mercado em torno de R$ 4.500,
00 (quatro mil e quinhentos
reais). O consumo de eletricidade
é de apenas 2 centavos por
quilometro rodado e você pode
recarregar a bateria em qualquer

tomada. Possui 4 baterias de 12V
cada, totalizando 48V. O modelo
ainda acompanha os seguintes
acessórios: buzina, alarme com 2
controles remotos, farol de LED
com velocímetro e para-lamas
com refletor traseiro.

ESPECIFICAÇÕES:
• Modalidade (Tipo): Passeio
• Idade recomendada: Acima de 18 anos
• Possui Acelerador e Pedal Assistido?
Sim, possui ambos
• Necessita Habilitação?
Sim, Condutor necessita de ACC
(Autorização para Condução de Ciclomotor )
ou de CNH Categoria A.
• Potência: Motor de 800W
• Baterias: 4 Baterias de 12V 12Amp Total = 48V
• Autonomia: De 25 a 35km em média
• Altura Indicada (Min-Máx): 1,50 a 2,10
• Quadro (Tamanho e Material): Aço Rígido
• Suspensão: Dianteira
• Garfo tipo: Head Set
• Aro 26: Alumínio Duplo Freerider DH VZAN
Cubos Dianteiro/Traseiro: Dianteiro de Aço Cromado
- Traseiro Motor com rolamento selado
• Guidão: Aço Reforçado
• Tipo de Freio
Traseiro: a Tambor
Dianteiro: V-Brake em Alumínio
Alavanca de freio: Manete em Alumínio
Corrente: Corrente TEC - C410 x114L
• Pedivela - 165 Monobloco
• Pedal - Plataforma em aluminio tipo suéco
• Pneus: Kenda Flame 26
• Movimento Central: 45mm Neco
• Movimento de Direção: Over Ahead 28.6mm Neco
• Capacidade Máxima Suportada (kg): 90Kg
(pode suportar mais, mas diminui a
velocidade e autonomia)
• Garantia:
Baterias e Peças: 3 meses;
Motor: 6 meses;
Quadro: 12 meses g
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DESTINO NACIONAL
Da Redação

BONITO

Foto: Vitor Jubini/MTur

Foto: Flávio André - MTUR

UM DOS
MELHORES DESTINOS DE
ECOTURISMO DAS AMÉRICAS.

U

m dos principais destinos de
ecoturismo do Brasil, Bonito, em
Mato Grosso do Sul (MS), é um
paraíso. Meon Turismo passeia pelas
belezas desta joia e traz para você dicas
de como curtir ao máximo estes encantos.
Fundada em 02 de Outubro de 1948,
Bonito fica à 297 km da capital do estado
do Mato Grosso do Sul, Campo Grande.
Com cerca de 20.000 habitantes, a cidade
tem seu principal foco econômico no
turismo, considerada por muitas vezes o
melhor destino de ecoturismo no Brasil.
As águas cristalinas, de uma beleza
ímpar, encantam a todos e possibilitam
mergulhos em um dos rios que passam
pela cidade. A riqueza natural transborda
as águas e segue pelas grutas, trilhas em
vegetação que se dividem em Cerrado e
Mata Atlântica, cachoeiras, balneários e
atividades de lazer para todas as idades.
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ABISMO
ANHUMAS

BALNEÁRIO

DO SOL

UMA DAS CAVERNAS MAIS
SENSACIONAIS DO VALE DO
ANHUMAS, ESTÁ SITUADA EM BONITO.

LUGAR MÁGICO, COM EXUBERANTE FAUNA E FLORA,
ALÉM DE LINDAS CACHOEIRAS, LOCALIZADO ÀS
MARGENS DO RIO FORMOSO, CONHECIDO PELA
TRANSPARÊNCIA DE SUAS ÁGUAS E DIVERSIDADE
DOS SEUS PEIXES.

Da entrada até a base da caverna
são 72 metros de descida vertical
em rapel, uma técnica totalmente
segura de descida em cordas. Todo
o processo é feito com monitores e
instrutores altamente treinados para
garantir o máximo de segurança.
Ao final do rapel, chegando à base
da caverna, você encontrará um
deck flutuante construído sobre um
espelho de águas cristalinas.

O Balneário possui restaurante, lanchonete,
churrasqueiras individuais e cobertas, dois
parques infantis, quatro salões de jogos,
quadras esportivas, tirolesa e trampolim,
piscina de água corrente, redários e
animais para produção de fotos, como
búfalos, lhamas e pôneis.

Foto: Daniel De Granville

Foto: Hudson Garcia
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O Passeio de Trilha com
Cachoeiras da Serra
da Bodoquena leva o
visitante a cerca de 70
quilômetros da cidade
e começa com um
percurso de 2.500 m
pela mata (trilha leve)
e passa por cachoeiras
e piscinas naturais,
totalizando 8 paradas
para banho e um
passeio de bote pelo
Rio Betione. O passeio
possui extensa área de
banho (balneário) toda
gramada, com tirolesa,
quiosque (bar), cadeira
para descanso, quadra
de vôlei de areia de uso
exclusivo.

Foto: Flávio André

CACHOEIRA
SERRA DA
BODOQUENA
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MIMOSA

ESTÂNCIA
IDEAL PARA A PRÁTICA DE
AVENTURAS POR MEIO DE
TRILHAS PELA FLORESTA
DO RIO MIMOSO EM MEIO A
ÁRVORES CENTENÁRIAS E
ANIMAIS SILVESTRES. SÃO
VÁRIAS CACHOEIRAS QUE
CONVIDAM O TURISTA A
SE REFRESCAR EM SUAS
PISCINAS NATURAIS.

Uma plataforma de salto,
pequenas grutas, passarelas
suspensas e trecho percorrido
em barco a remo completam
a sensação de liberdade. Ao
longo da trilha, você passará
por diversos mirantes com
visões panorâmicas da Serra
da Bodoquena.

Foto: Hudson Garcia
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Foto: Daniel De Granville
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PRAIA DA
DESCOBERTA POR UM ÍNDIO TERENA EM 1924, A CAVERNA POSSUI
EM SEU INTERIOR UM LAGO AZUL COM DIMENSÕES QUE A TORNAM
UMA DAS MAIORES CAVIDADES INUNDADAS DO PLANETA.

GRUTA DO

LAGO AZUL
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Por sua beleza e fragilidade, a área da
gruta foi transformada em Monumento
Natural, garantindo sua preservação.
Com suas formações geológicas - não
só o teto como o piso da gruta são
repletos de espeleotemas de várias
formas e tamanhos - desperta a
atenção dos turistas e pesquisadores
do mundo inteiro. Ninguém sabe
ao certo de onde vêm suas águas,
acredita-se na existência de um rio
subterrâneo, que alimenta o lago.

FIGUEIRA
QUER UM LUGAR PERFEITO PARA
DESCANSO E DIVERSÃO NA ÁGUA?

Não deixe de conhecer essa antiga
área de extração de calcário que deu
origem a uma lagoa de água corrente
e uma extensa praia com coqueiros e
areia branca. A lagoa cristalina de água
corrente, com mais de 60.000m2, é
perfeita para você nadar, mergulhar e
praticar outras atividades aquáticas como
flutuação, scooter, cama elástica, caiaque,
pedalinho, tirolesa e biribol, além, claro,
do volêi de areia e do frescobol.

43

Foto: Hudson Garcia

DESTINO NACIONAL

RIOSUCURI

A MATA CILIAR DO RIO SUCURI PROPICIA UMA ADORÁVEL
TRILHA QUE SEGUE PELA SUBIDA EM UM MIRANTE CONSTRUÍDO
EM TORNO DE UMA FIGUEIRA CENTENÁRIA E ELEVADO SOB
SUA NASCENTE PRINCIPAL ONDE PIRAPUTANGAS, DOURADOS,
CURIMBAS FAZEM O ESPETÁCULO JUNTO AS RESSURGÊNCIAS.

Foto: Flávio André

Aprecie o passeio em um barco permitindo que a
correnteza te leve, e tenha a sensação de estar dentro de
um aquário, onde os peixes, o volume e a transparência
deste rio tornam seu passeio inacreditável. g
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DIÁLOGOS
ESTRATÉGIAS
TURISMO
REÚNE MINISTÉRIO DO TURISMO, SECRETARIA
DE ESTADO DO TURISMO, PREFEITOS ELEITOS E
DIRIGENTES MUNICIPAIS EM SEMINÁRIO SOBRE

RETOMADA DO TURISMO NA RMVALE

O EVENTO QUE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE VINICIUS LUMMERTZ,
SECRETÁRIO DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO, FOI REALIZADO NO
DIA 16 DE DEZEMBRO
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Fotos: Luis Lima Jr.

&

Tamires Vichi

C

om foco no turismo como
fator de desenvolvimento
econômico e social na
RMVale (Região Metropolitana
do Vale do Paraíba e do Litoral
Norte), o Grupo Meon de
Comunicação realizou o primeiro
seminário de seu novo produto
editorial Meon - Diálogos &
Estratégias, reunindo autoridades
municipais, estaduais e nacionais
em uma reflexão sobre a
retomada do turismo na região.
O evento aconteceu no dia 16
de dezembro e contou com a
participação de importantes
agentes do trade turístico nacional
e a presença da Secretaria de
Turismo do Estado de São
Paulo, do Ministério do Turismo,
além de municípios da RMVale,
associações e lideranças da região
na área do turismo.
Bruno Omori, presidente do
Instituto de Desenvolvimento do
Turismo, Esporte, Cultura e Meio
Ambiente, mediou o encontro,
compartilhando sua experiência
com os presentes. Regina
Laranjeira Baumann, diretoraexecutiva do Grupo Meon de
Comunicação, fez a abertura
agradecendo a participação
de todos e reforçando o
compromisso do grupo, junto
às esferas pública e privada, na
busca pelo desenvolvimento
regional: “O Meon foi concebido
para contribuir com o

desenvolvimento regional. A
nossa região tem 39 cidades
e 2,5 milhões de pessoas, nós
acreditamos nesta força, que
juntos podemos desenvolver
muito mais do que cada cidade
isoladamante, e é por isso que o
Meon se propôs a esse encontro
hoje”, disse.
Em seguida, para iniciar o
debate, Vinicius Lummertz,
secretário de Turismo do
Estado de São Paulo, fez sua
participação online, ressaltando
o sólido potencial turístico
da região e enfatizando que
os próximos passos para o
desenvolvimento do setor
devem 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”. De
acordo com dados da Secretaria
de Turismo de SP, em 2020, a
queda da movimentação no setor
foi de 35%, chegando a 90% na
área de eventos. No entanto, a
previsão para 2021 é que a pasta
tenha um crescimento de 18%,

mas estratégias precisam ser
pensadas em conjuntos de forma
regional e integral entre cidades.
William França, secretário
nacional de Desenvolvimento e
Competitividade do Turismo do
Ministério do Turismo, também
participou por videoconferência
e apresentou o Selo Turismo
Responsável, programa nacional
que tem como objetivo certificar
as empresas e estabelecimentos
que maximizam a segurança
sanitária em meio à pandemia
da Covid-19, garantindo que os
turistas sintam-se seguros em
viajar e frequentar ambientes
que sigam os protocolos
sanitários de combate ao novo
coronavirus.“Dentro desse
processo de organização de
retomada, de incentivo às viagens,
o Ministério do Turismo está
apresentando para vocês o Selo
Turismo Responsável, ele é parte
essencial do plano de retomada
do turismo, que foi lançado
recentemente, agora no mês de
novembro, embora o Selo tenha
sido apresentado pra todos desde
junho de 2020”, explicou.
Prefeitas e prefeitos eleitos
e reeleitos de toda a RMVale
compareceram, assim como
secretários, conselheiros e
lideranças do turismo na região. O
seminário foi exibido online, ao vivo,
e pode ser visto, integralmente, na
página oficial do Portal Meon.
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“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”

VINICIUS LUMMERTZ,

SECRETÁRIO DE TURISMO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

“Dentro desse processo de
organização de retomada, de
incentivo às viagens, o Ministério
do Turismo está apresentando
para vocês o Selo Turismo
Responsável, ele é parte essencial
do plano de retomada do turismo,
que foi lançado recentemente,
agora no mês de novembro,
embora o Selo tenha sido
apresentado pra todos desde
junho de 2020.”

WILLIAM FRANÇA,

GUSTAVO MONTEIRO,

DO CIRCUITO LITORAL NORTE.

IZAIAS SANTANA,

PREFEITO DE JACAREÍ E
PRESIDENTE DO CODIVAP
(CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DO VALE DO PARAÍBA,
LITORAL NORTE E SERRA DA
MANTIQUEIRA)
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ATENÇÃO
IMPORTA

Nunca foi tão difícil para a publicidade
capturar a atenção. Neste quesito,
as revistas são imbatíveis*
“O Meon foi concebido
para contribuir com o
desenvolvimento regional. A
nossa região tem 39 cidades e
2,5 milhões de pessoas, então
nós acreditamos que temos
uma grande força, que juntos
nós podemos desenvolver
muito mais do que cada cidade
individualmente, e é por isso
que o Meon se propôs a esse
encontro hoje.”

REGINA BAUMANN,

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

DIRETORA EXECUTIVA DO
GRUPO MEON DE
COMUNICAÇÃO.

*Fonte: Projeto Pay Attention

Fotos: Divulgação

SECRETÁRIO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO TURISMO.

“Há um espaço muito grande
para avançarmos, principalmente,
no turismo local, no turismo
regional. Nós somos uma região
com caraterísticas muito distintas,
com riquezas. Você tem áreas
importantes de turismo: o Litoral,
a Serra, o Turismo da Fé e o
Turismo do Vale Histórico, e as
cidades do eixo da Dutra que têm
alguns aspectos que podem ser
explorados, na qual o turismo não
é a principal atividade econômica,
mas que são grandes consumidores
desse setor de serviços. Portanto,
divulgar mais e criar uma rede
permanente de comunicação,
interligação e relacionamento
nas próprias cidades da região
metropolitana já é um avanço
significativo.”

“Agora é o momento de união,
de integração. A gente vem
preparando o trade turístico desde
o ano passado e nesse momento
de retomada a gente já entendeu
que a retomada vai ser regional,
então esse turismo intermunicipal
vai ser importantíssimo pra que
a gente consiga ter uma conexão
com novos pólos emissores,
ou seja, ter um turista mais
qualificado, ter um turista que
venha durante o ano todo.”
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MINISTÉRIO DO TURISMO ULTRAPASSA
MARCA DE

PRONTO
26 MIL SELOS

“TURISMO RESPONSÁVEL” EMITIDOS NO PAÍS
INICIATIVA BUSCA TRAZER SEGURANÇA AO RETORNO
SEGURO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS NO PAÍS

Da Redação / MTUR – Amanda Costa
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a todos. Os documentos foram
validados pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O secretário nacional
de Desenvolvimento e
Competitividade do Turismo,
William França, que participou
do evento Meon – Diálogos e
Estratégias: Turismo, organizado
em dezembro pelo Grupo Meon de
Comunicação, lembra que o Brasil
foi um dos 10 primeiros países o
mundo a lançar protocolos de
biossegurança para o setor de
turismo. “A adesão ao selo Turismo
Responsável, Limpo e Seguro
mostra o compromisso cada
vez maior do setor de turismo
brasileiro em se adequar à esta
nova realidade que exige medidas
de segurança e proteção contra a

Covid-19”, acrescenta França.
Os segmentos com maior
número de adesão ao selo são:
agências de turismo (7.971),
meios de hospedagem (5.817),
guias de turismo (3.747),
transportadoras turísticas (3.356)
e restaurantes, cafeterias, bares
e similares (1.746). Já os estados
que registraram a maior adesão à
iniciativa são: São Paulo (5.045),
Rio de Janeiro (3.910), Minas
Gerais (2.232), Bahia (1.918) e Rio
Grande do Sul (1.906).
ADESÃO – O interessado em
solicitar o selo precisa, primeiro,
estar com a situação regular no
Cadastur, que é o cadastro de
prestadores de serviços turísticos.
O cadastro é rápido, gratuito e
pode ser feito online. g

Foto: Ministério do Turismo

N

o dia 18 de janeiro, o
Ministério do Turismo
ultrapassou a marca de
26 mil selos “Turismo Responsável,
Limpo e Seguro” emitidos a
atividades turísticas em todo
o país. A ação composta de
procedimentos necessários para
a garantia da biossegurança
dos turistas, contempla uma
sinalização visual que identifica
estabelecimentos e guias
de turismo que assumiram,
declaradamente, o compromisso
em adotar protocolos para
proteger turistas e trabalhadores
contra a Covid-19. E, desta forma,
possibilitar que a retomada das
atividades turísticas ocorra de
forma mais segura no Brasil. O selo
está disponível para 15 atividades
turísticas, como meios de
hospedagem, parques temáticos,
restaurantes, cafeterias, bares,
centros de convenções, feiras,
exposições, guias de turismo,
dentre outros. Cada segmento
possui um protocolo sanitário
específico, elaborado em parceria
com empresas e instituições
ligadas ao setor (trade), a partir de
diretrizes internacionais. Também
há um protocolo destinado
exclusivamente aos turistas, com
atitudes de cada um que protegem
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