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Estamos ansiosos, aguardando a imunização em massa neste 
país continental chamado Brasil, para retomarmos um dos 
hábitos que mais fortalecem nossos vínculos com a pátria e 
com nossa cultura, o turismo. Ações pontuais estão sendo 
tomadas pelos órgãos políticos de abrangência nacional, 
estadual e municipal para gradativamente retomarmos eventos 
e ações que estimulem ainda mais o turismo no país. Meon 
Turismo segue forte, determinada e esperançosa em ser sua 
companhia de viagem. Nesta edição, Campos do Jordão, 
princesinha da RMVale, nossa Suíça Brasileira e todos os seus 
encantos, ainda mais esplendorosos com o inverno que se 
aproxima. Uma imersão no Instituto Inhotim também revela a 
perfeita sintonia entre arte e natureza. Para terminar, o melhor 
hotel do mundo, segundo votação da Tripadvisors Travellers’s 
Choice Awards. Boa leitura e sempre excelentes viagens.

A Suíça brasileira e um recanto 
natural de arte contemporânea 

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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PANORAMA

BALEIA
À VISTA

C
urioso da fauna marinha e 
apaixonado por fotografia. Foi o 
que bastou para Júlio Cardoso 

criar o Projeto Baleia à Vista. Há 
mais de 30 anos fazendo navegação 
oceânica, ele se considera um fotógrafo 
e pesquisador formado pela peixão por 
baleias e golfinhos.

“EU COMECEI A ORGANIZAR A PESQUISA 
E O MONITORAMENTO DE GOLFINHOS E 
BALEIAS POR MEIO DE UM TRABALHO DE 
FOTO-DOCUMENTAÇÃO EM 2004. ESSA 
IDEIA SURGIU NAS MINHAS ESTADIAS 
PELO LITORAL NORTE. JÁ SÃO MAIS 
DE 600 REGISTROS, COM MILHARES 
DE FOTOS E VÍDEOS JÁ IDENTIFICADOS 
E CATALOGADOS DE BALEIAS E 
GOLFINHOS”, DISSE JÚLIO.

Gabriel Campoy

CONHEÇA A HISTÓRIA DE JÚLIO 
CARDOSO, PESQUISADOR, FOTÓGRAFO 
E NAVEGADOR
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PANORAMA

O projeto viria só em 2017, já 
com diversos registros colhidos. 

Aconselhado por uma bióloga, 
o trabalho então se tornou mais 

profissional e com bases cientificas.
“Hoje nossa estrutura é 

diferente. Fomos usando 
instruções para realizar as bases 

científicas e tudo pode ser usado 
para pesquisa. Nosso projeto é 
uma entidade formal, com uma 

equipe de voluntários esforçados, 
trabalhos rubricados e tudo 

mais. Além, claro, do auxílio das 
redes sociais”, disse o criador do 

Projeto Baleia à Vista.
Em relação às baleias e 

golfinhos que frequentam a 
região, Júlio afirmou serem cerca 

de 11 espécies, residentes ou 
migratórias, vindas de outras 

partes do mundo.

“AS JUBARTES SÃO UM BOM EXEMPLO 
DISSO [MIGRAÇÃO]. ELAS CRIAM UM 

ESTRUTURA PARA FAZER ESSA TRAVESSIA 
E VÃO PARA A REGIÃO DE PROCRIAÇÃO, 
QUANDO PASSAM PELO LITORAL NORTE. 

AQUI, NÓS FICAMOS EM UMA ÁREA 
INTERMEDIÁRIA. AINDA PRECISAMOS DE 

MAIS ESTUDOS PARA ENTENDER ESSE 
FENÔMENO”, AFIRMA O PESQUISADOR.

Fotos do
Projeto Baleia

à Vista

JÚLIO CARDOSO,
PESQUISADOR E CRIADOR
DO PROJETO “BALEIA À VISTA”Foto: Divulgação
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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. 

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

Trilha

Trilha

ANA CHATA 
RADICAL

DA ONÇA

Foto: Divulgação Fuja

Contudo, Júlio afirma que não é necessário ter 
medo. “Não oferecem perigos. São seres pacíficos. 
Mas, são muito grandes. Então é necessário tomar 
cuidado com embarcações”, finalizou. g

“AQUI NA NOSSA REGIÃO A 
QUANTIDADE É MUITO GRANDE DE 

BALEIAS. SÃO UM FENÔMENO NOVO 
ESSAS APARIÇÕES CONSTANTES. 

DEVEMOS ENTENDER QUAL É O 
TIPO DE BALEIA QUE VEM ATÉ NÓS. 

BALEIAS NOVAS, CURIOSAS, JUVENIS. 
POR ISSO PRECISA-SE EVITAR A 

APROXIMAÇÃO EM EXCESSO, JÁ QUE 
ELAS SÃO MUITO BRINCALHONAS 

E UMA POSSÍVEL COLISÃO PODE 
CAUSAR ALGUM ACIDENTE MAIS 

GRAVE. AINDA ESTAMOS ESTUDANDO 
ESSE COMPORTAMENTO”, DISSE.

nos últimos dois anos foram 
registrados em torno de 300 
baleias passando pela região”, 
afirmou Júlio.

Ele ainda explicou o perfil das 
baleias que vêm sendo flagradas 
no Litoral Norte. Segundo Júlio, 
são mamíferos mais novos, de 
poucos anos, que na maioria das 
vezes são curiosos e aparecem 
para procurar comida.

Ele ainda destaca o 
comportamento recente de 
aparição das jubartes. Segundo ele, 
nos últimos 13 anos foram poucos 
registros feitos do mamífero 
pela região, algo que mudou 
drasticamente nos últimos anos.

“Até 2015 eram muito poucos 
registros realizados. Coisa de 
uma ou duas fotos. Na verdade, 
nos últimos 13 anos apenas três 
ou quatro haviam sido vistas. 
Contudo, de 2016 em diante esse 
número aumentou bastante. 
Com base no sensos realizados, 

Fotos do
Projeto Baleia

à Vista
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Campos
do Jordão

Fernanda Niquirilo

A Meon Turismo leva você 
até Campos do Jordão, 
o destino perfeito 

para os casais apaixonados, 
amantes do frio e do chame das 
construções em estilo Europeu. 
Carinhosamente conhecida 
como Suíça Brasileira, a cidade 
fica localizada no interior do 
estado de São Paulo, mais 
precisamente na Serra da 
Mantiqueira. O município faz 
parte da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, sub-região 2 de Taubaté.

A CIDADE 
CARINHOSAMENTE 
CONHECIDA COMO 
SUÍÇA BRASILEIRA

CONHEÇA A 
ELEGÂNCIA E O ESTILO 
EUROPEU DE
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A CIDADE FICA A 1.628 METROS DE ALTITUDE, SENDO O MAIS ALTO 
MUNICÍPIO BRASILEIRO, CONSIDERANDO A ALTITUDE DA SEDE. SUA 
POPULAÇÃO ESTIMADA É DE POUCO MAIS DE 52.400 HABITANTES. 
DISTANTE 173 KM DA CIDADE DE SÃO PAULO, 350 KM DO RIO DE 
JANEIRO E 500 KM DE BELO HORIZONTE. SUA PRINCIPAL VIA DE 
ACESSO É A RODOVIA FLORIANO RODRIGUES PINHEIRO.

ESPECIALESPECIAL

Campos do Jordão tem uma 
das mais elevadas cadeias de 
montanhas do Brasil. Possui 
uma área de 289,5 km2 e é 
constantemente visitada por 
turistas de todo o país e até 
mesmo do exterior, que vão à 
cidade para aproveitar do clima 
de inverno. Além disso, Campos 
é um dos quinze municípios 
paulistas considerados como 
estâncias climáticas pelo 
governo paulista.

O visitante irá conferir o charme 
e a elegância das pousadas e 
restaurantes em meio ao cenário 
da Serra da Mantiqueira, além 
de parques, trilhas, cachoeiras, 
pontos turísticos, festivais e a 
culinária típica local, produzida 
com diversos pratos feitos à base 
de pinhão.

Na cidade, acontece o famoso 
Festival Internacional de Inverno 
de Campos do Jordão Dr. Luís 
Arrobas Martins, este é um 
grande festival de música clássica 
do Brasil e acontece todos 
os anos no mês de julho, em 
Campos do Jordão. O festival se 
consolidou como o maior e mais 
importante festival de música 
clássica da América Latina. 

Conhecido e respeitado 
internacionalmente, ele é 
passagem obrigatória de 
conceituados artistas de todo o 
mundo. Ao longo de sua história, 
nomes do porte de Eleazar de 
Carvalho, Magda Tagliaferro, 
Hugh Ross, Mich el Philippot, 

Kurt Masur, Dame Kiri Te Kanawa, 
Trio Beaux Arts, Ysaÿe Quartet 
e Le Poème Harmonique, entre 
muitos outros, brilharam nos 
palcos e classes do Festival.

Par

O parque conta com 60 mil m2 com mais de 700 
espécies de plantas dispostas em jardins inspirados 
em diversos países. Há um jardim só com espécies 

suculentas e cactos, outro completamente colorido, 
outros com toques orientais, além de um labirinto.

O centro de lazer é um espaço 
de 500 mil m2 que oferece 
mais de 30 atividades (pagas à 
parte), com opções tanto para 
crianças, quanto para adultos. 
As atividades envolvem 
tirolesa, arvorismo, passeio 
a cavalo, pista de patinação 
no gelo indoor, arco e flecha, 
paintball entre outras.

ques

PARQUE
AMANTIKIR

TARUNDU

Para quem gosta de um passeio 
mais ecológico, o Parque 

Estadual de Campos do Jordão, 
também conhecido como Horto 

Florestal, tem área de 8.300 
hectares é cortada por trilhas 
de diferentes níveis, cercadas 

por árvores centenárias, animais, 
flores e mata nativa. Se você 

gosta de fazer piquenique, há 
um lugar reservado só para isso.

HORTO
FLORESTAL

Fo
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Fotos: Débora Gassis

Foto: Divulgação
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ESPECIALESPECIAL

Atração simples, para crianças 
pequenas, a Floresta Encantada 
é um parque com seis casinhas 

pequenas cada uma dedicada a 
um tema, tem a casa da bruxa, 

da Branca de Neve, do Papai 
Noel entre outras.

PARQUE 
CAPIVARI

No Parque do Capivari, 
aos pés do Morro 
do Elefante, está o 
primeiro teleférico 
construído no Brasil, 
a 160 metros do chão, 
um dos cartões-postais 
de Campos do Jordão. 
Quem não quiser 
se aventurar pode 
aproveitar um passeio 
mais tranquilo no lago 
com pedalinhos, ou na 
Roda Gigante. O parque 
funciona todos os dias 
das 09h às 20h.

Cumes

BOSQUE
DO SILÊNCIO

Esta é uma ótima opção para os amantes 
de aventura! A entrada é gratuita e tem 

atividades como mountain bike, arvorismo, 
tirolesa, paintball, bóia cross, entre outras 

que são pagas à parte.

FLORESTA
ENCANTADA

A estradinha que 
leva até o Pico 
é asfaltada. Ela 
começa na Av. Sen. 
Roberto C. Simonen, 
na vila Capivari, e 
leva ao mirante. 
Itapeva significa, em 
tupi, pedra chata. O 
pico, que é o quinto 
mais alto do Brasil 
e tem 2.035 m de 
altitude, fica a 14 
km do Centro de 
Capivari.

PICO DO 
ITAPEVA

PICO DO
IMBIRI De fácil acesso e a poucos minutos da avenida 

principal está localizado o Pico de Imbiri, no alto dos 
seus 1.862 metros de altitude. É o local ideal para 
quem procura um lugar distinto da cidade, à apenas 
quatro quilômetros do centro, e que reserva um visual 
maravilhoso com todos os encantos da serra.

Fotos: Divulgação

Foto: W.Pereira
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ESPECIAL

Com os seus 1.870 metros 
de altitude, o Pico do 
Diamante tem vista para 
lindas paisagens da Serra 
da Mantiqueira e todo o 
Vale do Paraíba. O acesso 
de carro para a trilha que 
leva até o local se inicia 
uma estrada de terra, 
mas a etapa final deve 
ser feita a pé pela mata. 
Por isso é aconselhável a 
contratação de um guia 
por conta da dificuldade 
de chegar ao topo.

PICO DO
DIAMANTE

MORRO  DO 
ELEFANTE
A mais de 1.500 

metros de altitude, 
para contemplar 
a vista mais linda 
da cidade, está o 
mirante do Morro 
do Elefante. Lá é 
possível ver até 
mesmo o Horto 

Florestal, localizado 
a 13 quilômetros.  

COM TANTAS 
ATRAÇÕES, CAMPOS 

DO JORDÃO NÃO É 
UMA CIDADE PARA 

IR APENAS DURANTE 
O INVERNO, E SIM O 

ANO INTEIRO.

MOSTEIRO
DE SÃO JOÃO
Todas as tardes as 
monjas beneditinas 
apresentam audições 
de canto gregoriano 
no Mosteiro. O espaço 
conta com uma área com 
bastante verde e também 
uma lojinha em que as 
religiosas vendem doces 
feitos ali e outros itens. 

Na região do Horto está o 
Borboletário Flores que Voam, 
um espaço de 500m2 destinado 
à educação. Lá estão reunidas 35 
espécies de borboletas que ficam 
livres em uma estufa com flores e 
um pequeno laguinho. 

TÁRIO 

Atrações

BORBOLE

Foto: Augusto de Carvalho

Foto: bologna.com.br

Foto: Reprodução E aí férias

Foto: Divulgação
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Na entrada do Parque de Capivari é 
possível pegar um dos trenzinhos que 
fazem um percurso por alguns bairros 
residenciais elegantes da cidade. Há 
trajetos com duração e locais diferentes, 
que custam a partir de R$25,00, 
dependendo do caminho feito.

Essa era a residência 
de inverno oficial do 

governador do estado 
de São Paulo. Ainda 

que tenha sido criado 
para ser uma casa de 

temporada, com o 
tempo o local se firmou 

como importante 
museu, com obras de 

Tarsila do Amaral, Anita 
Malfatti e Di Cavalcanti 

no acervo.

Em sua extensa área está boa parte 
do acervo da escultora polonesa, 

Felícia Leirner, que escolheu a cidade 
serrana para morar. As 85 obras 

expostas ao ar livre, feitas de bronze, 
cimento branco e granito, estão 

dispostas em ordem cronológica, 
sendo possível assim visualizar cada 

uma das fases da artista.

Dedicado à arte da 
gravura produzida 
em matriz de 
madeira, o museu 
tem espaço 
também para 
algumas máquinas 
de impressão 
antigas, bem 
como máquinas 
máquinas de 
escrever antigas, 
serigrafias e afins.

MUSEU CASA
DA XILOGRAVURA
MUSEU

FELÍCIA LEIRNER 

PALÁCIO 
BOA VISTA

RODA 
GIGANTE
Com 22 metros de 
altura, a atração 
fica localizada em 
frente ao Lago do 
Parque Capivari. 
As 16 gôndolas da 
roda gigante têm 
capacidade para até 
4 pessoas (ou 400 
kg) por cabine, que 
custam R$ 25,00 por 
pessoa.

TRENZINHO
NA MONTANHA

Foto: Divulgação

Foto: Guia Castelfranchi

Foto: Divulgação PMCJ
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Gastronomia

CACHOEIRA DO

Localizado na Região do 
Capivari, o local é usado 

como trajeto para passeios 
a cavalo e caminhadas, 

ideal para quem gosta de 
fazer belas fotos e estar em 

contato com a natureza. 
Conta com um restaurante

e lojinhas.

DUCHA
DE PRATA

CACHOEIRA
VÉU DA NOIVA

QuedasD’água

Essa é a cachoeira mais visitada pelos turistas, 
por oferecer aos visitantes uma estrutura básica 

para passar bem o dia, como banheiros, área 
piquenique e trilhas em meio à mata. 

A queda d’água de sua cachoeira forma uma 
piscina natural em meios às pedras, com fundo 
de areia, permitindo o banho. A cachoeira está 
aberta todos os sábados, domingos e feriados, 

das 10h às 17h e custa R$10,00 por pessoa, 
crianças de até 5 anos não pagam.

Localizada na Av. Senador Roberto Simonsen, a 
Ducha de Prata tem uma série de quedas d’água 
feitas pelo homem em outros tempos desviando 
o Ribeirão das Perdizes com a ideia de 
transformá-las em local para que as pessoas se 
banhassem. Várias lojinhas também fazem parte 
da área. A Ducha de Prata está aberta todos os 
dias das 09h às 18h e tem entrada gratuita.

CERVEJARIA
BADEN BADEN

Um pequeno bistrô 
italiano à luz de velas 
a beira da lareira, 
com uma decoração 
aconchegante 
reproduzindo musicais 
românticos no telão. 
O restaurante atende 
somente com reserva 
marcada e funciona 
entre quarta-feira e 
domingo das 13h às 21h.

RESTAURANTE
PONTREMOLI

Quem gosta de cerveja vai 
adorar a oportunidade de 

conhecer por dentro as 
instalações da fábrica da 

Baden Baden, é um passeio de 
uma hora em que se aprende 

mais sobre o processo de 
composição da bebida. 

Depois da parte educativa, há 
a degustação de dois tipos 
de cerveja da empresa de 

Campos do Jordão.

LEGEADO

Foto: WR Guia Campos
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Foto: Cléo Silva

Foto: Divulgação

Foto: Marco Ankosqui - MTUR
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Em outubro, a 
cidade sedia 
a Beer Fest, 
o Festival da 
Cerveja Artesanal, 
realizado na Praça 
de Capivari. O 
evento reúne 
músicas como 
MPB, rock e 
blues e opções 
gastronômicas 
de alta qualidade, 
que podem ser 
harmonizadas 
com as cervejas 
da festa. g

SANS SOUCI
BISTRÔ

Festas efestivais
Essa é uma ótima opção para 

os amantes da música: o evento 
reúne mais de 80 concertos de 

quartetos musicais e orquestras 
sinfônicas do Brasil e do mundo. 

O festival acontece durante o mês 
de julho e tem apresentações 

gratuitas nas igrejas e na Praça de 
Capivari; os concertos pagos, no 

Auditório Cláudio Santoro. FESTIVAL
DE INVERNO

Todos os anos, no mês de abril, Campos do Jordão 
sedia a Festa do Pinhão. O evento reúne os amantes 
dessa semente, que podem saborear pratos criativos 
e diferenciados. A programação também inclui 
workshops com chefs renomados do país, que 
ensinam receitas diversificadas com pinhão.

O evento é realizado por descendentes 
de japoneses que residem na cidade, 
que buscam manter as tradições, nos 
finais de semana de julho e agosto. A 
festa reúne pessoas de todas as idades 
que podem admirar a beleza e saborear 
a gastronomia típica japonesa.

FESTA DA CEREJEIRA

FESTIVAL DA
CERVEJA ARTESANAL

FESTA DO PINHÃO

Localizado no Capivari, o restaurante 
La Gália se divide em diversos 
ambientes, desde o deck com 
vista para avenida da cidade, ou 
em ambientes mais reservados e 
românticos como o mezanino. Carnes 
exóticas, os clássicos fondues e trutas 
são os carros chefes da casa.

LA GÁLIA

   CHOCOLATE
   ARAUCÁRIA

Localizado na Vila Jaguaribe o Bistrô tem seu ambiente despojado e encantador 
que combinado com o café e os doces exclusivos que levou o Sans Souci a 
ser premiado como o melhor Café de Campos do Jordão pela revista Veja 
Comer & Beber, edição Vale & Montanha 2013 e 2014. No local a decoração 
surpreende com os pés das cadeiras que são vestidos com meias de lã e árvores 
que também tiveram os troncos literalmente agasalhados! Além de tudo isso, 
o bistrô oferece também um “cantinho do amor”, onde os casais podem, ao 
melhor estilo francês, fechar um cadeado com seus nomes em um cercado.

Essa é uma opção para os apaixonados por 
chocolate conhecerem a produção. Ao fazer um 
pequeno tour pela fábrica do Chocolate Araucária 
o visitante conhece a história do ‘alimento dos 
deuses’ em painéis que contam sobre o seu 
surgimento e em ferramentas usadas em seu 
preparo. De uma área com vidros, também é 
possível acompanhar enquanto funcionários da 
empresa preparam bombons. Além de uma loja, o 
local oferece também com uma pequena cafeteria 
que vende mini fondue, entre outros docinhos.

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação Foto: Marco Ankosqui - MTUR

Foto: Governo de SP

Foto: Pousada Recanto dos Sonhos
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RICO UNIVERSO

Leda Catunda
Estilo: Contemporâneo

Produção: Pintura, gravura

ART GALLERY

Fonte: www.ledacatunda.com.br

LEDA CATUNDA
Com formação em artes plásticas 

pela Fundação Armando Álvares 
Penteado - Faap, em São Paulo, 
entre 1980 e 1984, onde foi aluna 
de Regina Silveira (1939), Julio 
Plaza (1938 - 2003), Nelson Leirner 
(1932-2020) e Walter Zanini (1925-
2013). A partir de 1986, passou a 
lecionar na Faap e em seu ateliê, 
até meados dos anos 1990. Desde 
o fim dos anos 1980, ministra 
também workshops e cursos livres 
em várias instituições culturais 
no Brasil e ocasionalmente no 
exterior. Recebe o Prêmio Brasília 
de Artes Plásticas/Distrito Federal, 
na categoria aquisição, em 1990. 
Em 2003, defendeu doutorado em 
artes, com o trabalho Poética da 
Maciez: Pinturas e Objetos Poéticos, 
na Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo - 
ECA/USP, com orientação de Julio 
Plaza. Tem ainda relevante atuação 
docente, lecionando pintura e 
desenho no curso de artes plásticas 
da Faculdade Santa Marcelina - 
FASM, em São Paulo, entre 1998 
e 2005. Em 1998, Cosac & Naify 
publicou o livro “Leda Catunda”, de 
autoria de Tadeu Chiarelli. g
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ARQUIDECOR

O MELHOR 
HOTEL DO 
MUNDO

A 
França, mundialmente 
conhecida por ser 
o berço da cultura, 

da gastronomia e da alta 
costura, além do romantismo 
incomparável, é a inspiração 
do Hotel Colline de France, 
considerado pelo site 
TripAdivisor, como o melhor 
hotel do mundo. Tudo remete 
ao país do amor, sua arquitetura, 
pequenos detalhes preparados 
para encantar e proporcionar 
aos seus hóspedes uma viagem 
a este lugar que é sinônimo de 
sofisticação através de uma 
estadia inesquecível neste outro 
pedacinho da Europa no Brasil: 
Gramado.

Colline de France
Um cenário para sonhar 

acordado e desfrutar de uma 
experiência única de conforto 
em um exuberante Castelo 
cheio de charme, elegância, 
personalidade e atendimento 
incomparável. Esse ambiente 
elegante e exclusivo reúne 34 
suítes inspiradas em grandes 
marcas mundiais com decorações 
únicas e diferenciadas para 
aqueles que desejam viver uma 
experiência indescritível. Desde 
a fragrância exclusiva Perfum de 
Colline com seu aroma suave de 
menta e baunilha aos charmosos 
móveis esculpidos à mão, tudo 
pensado cuidadosamente para 
que a experiência seja marcada 
pelo requinte e delicadeza.

Apesar das suítes apresentarem 
suas particularidades, todas 
possuem banheiro com 
acabamentos em mármore, 
espelhos retráteis com lente de 
aumento e amenidades L’Occitane 
au Brésil, proporcionando uma 
vivência única de aconchego e 
bem-estar. São equipadas com 
Smart TV 4K, cafeteira Nespresso, 
possuem diferentes opções de 
travesseiros, toda a linha de cama 
Trussardi/Trousseau em algodão 

Para apreciar uma das 
melhores cozinhas do mundo, 
patrimônio cultural e imaterial 
da humanidade, nada como 
escolher um ambiente 
aconchegante, intimista e 
romântico, por isso o Hotel 
Colline de France apresenta 
seu charmoso Bistrot, 
um ambiente dedicado e 
exclusivo aos hóspedes que 
desejam apreciar mais que 
um delicioso jantar e sim um 
acontecimento. g

egípcio 300 fios, assim como as 
toalhas 100% algodão garantindo 
o aconchego e sofisticação. 

Suítes

/hotelcollinedefrancewww.collinedefrance.com.br /collinedefrance

Móveis em estilo Imperial 
esculpidos à mão e lustres com 
detalhes que surpreendem. 

Bistrot Colline



32 33

 DESTINO NACIONAL
Foto: Pedro Vilela/MTur

INHOTIM
A

Meon Turismo leva 
você para conhecer 
um museu de arte 

contemporânea e Jardim 
Botânico, localizado em 
Brumadinho, em Minas Gerais, o 
Inhotim. Entidade privada, sem 
fins lucrativos e idealizada na 
década de 1980 pelo empresário 
mineiro Bernardo de Mello Paz, 
que fez brotar do solo ferroso de 

uma fazenda da região, em 2006, um dos 
maiores museus a céu aberto do mundo. 
Sem contar os ricos biomas da Mata 
Atlântica e do Cerrado, que oferecem ao 
visitante paisagens exuberantes ao longo 
dos 140 hectares de visitação. Visitar o 
local é uma experiência única que mescla 
arte e natureza. Cerca de 700 
obras de mais de 60 artistas, de 
quase 40 países, são exibidas ao 
ar livre e em galerias em meio a 
um Jardim Botânico com mais de 
4,3 mil espécies raras, vindas de 
todos os continentes.

Da Redação

INSTITUTO
UM PARAÍSO DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA COM 
PAISAGENS NATURAIS 

EXTRAORDINÁRIAS
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ACERVO

Há 10 anos, o Inhotim foi 
reconhecido como Jardim 
Botânico, título atribuído 
pela Comissão Nacional de 
Jardins Botânicos (CNJB). 
Os jardins, que começaram a 
ser construídos já na década 
de 1980, contam com o 
projeto de Pedro Nehring. 
Luiz Carlos Orsini assinou o 
projeto paisagístico de 25 
hectares. O paisagismo tropical 
contemporâneo é a linha do 
projeto, que transformou o 
local em  referência nacional 
e internacional. No total, são 
mais de 140 hectares de área 
de visitação, além de uma 
extensão de 250 hectares 
de Reserva Particular de 
Patrimônio Natural Inhotim 
(RPPN).  O Jardim Botânico 
do Inhotim (JBI) faz a gestão 
do acervo e das coleções 
botânicas, compostas por mais 
de 4,3 mil espécies nativas 
brasileiras e exóticas de várias 
partes do mundo, além de 
pesquisa e monitoramento do 
patrimônio natural do Instituto.

A curadoria do Inhotim 
é fruto de uma constância 
investigativa, que se 
desenvolveu por meio de 
vasto material bibliográfico, 
registros visuais e da 
particularidade de cada 
obra, para inseri-las na 
natureza e propiciar uma 
experiência sensorial. Quem 
percorre seus jardins, galerias 
e obras externas em meio 
à paisagem tem ao longo 
da imersão um modelo de 
exposição único, em que arte 
e paisagismo se entremeiam 
para a criação de uma 
experiência conjunta e única.

JARDIM
BOTÂNICO

Fotos: Pedro Vilela/MTur
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E SANITÁRIAS

Das 23 galerias, quatro 
são dedicadas a exposições 

temporárias: Lago, Fonte, Praça 
e Mata, cujas exposições são 

renovadas para apresentar novos 
trabalhos e criar reinterpretações 

da coleção. Além disso, artistas 
são convidados a desenvolver 
novos projetos – junto com a 

equipe do Inhotim –, fazendo do 
museu um lugar em constante 

movimento e evolução. 
As 19 galerias permanentes 

apresentam obras de Tunga, 
Cildo Meireles, Miguel Rio 

GALE

Branco, Hélio Oiticica & Neville 
d’Almeida, Adriana Varejão, Doris 
Salcedo, Victor Grippo, Matthew 
Barney, Rivane Neuenschwander, 

Valeska Soares, Doug Aitken, 
Marilá Dardot, Lygia Pape, Carlos 

Garaicoa, Carroll Dunham, Cristina 
Iglesias, William Kentridge e 

Claudia Andujar.

RIAS O espaço adotou regras de 
visitação para que todos tenham 
a melhor experiência no parque e 
nas galerias, não sendo permitido 
entrar com animais domésticos, 
brinquedos ou instrumentos 
musicais, bicicletas, patins e 
motorizados em geral, tocar as 
obras de arte ou os animais que 
vivem livremente no instituto. 
Falar ao telefone nas galerias 
também não é permitido.

Para garantir a segurança 
de todos, o instituto restringiu 
a entrada de 500 pessoas 
por dia de funcionamento.  A 
temperatura de todos é aferida 
logo no estacionamento 
do parque, máscaras são 
obrigatórias e displays de álcool 
em gel estão disponíveis em 
vários pontos. g

REGRAS DE VISITAÇÃO

SERVIÇO:
Rua B, 20 • Inhotim - Brumadinho/MG

(31) 3571-9700 • www.inhotim.org.br

Fotos: Pedro Vilela/MTur
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VIAGENS INESQUECÍVEIS

LEMBRANÇAS PARA 
INSPIRAR NOVOS
ROTEIROSZeca Camargo, jornalista, 

repórter e apresentador de 
televisão. Baía Formosa, Rio 
Grande do Norte, 2021

Gabriel Chalita, advogado, 
professor e escritor. 
Campos do Jordão,

 São Paulo, 2020

Eduardo Cury, deputado federal. Sala 
Mario Lago, Jacareí, São Paulo, 2020

Jussi Ramos, 
jornalista, Terezinha 
Almeida, gerente de 
jornalismo da Rede 
Vanguarda e Solange 
Moraes, jornalista 
e apresentadora 
de televisão. Vila 
Estação Luís Carlos, 
Guararema, São Paulo.

Erika Hilton, 
vereadora paulistana. 

Vargem Grande do 
Sul, São Paulo, 2020

Duda Nagle, 
ator, com sua 
filha Zoe e sua 
companheira, 
Sabrina Sato, 
apresentadora. 
Copacabana 
Palace, Rio de 
Janeiro, 2021

Luiz Fernando Guimarães, 
ator e diretor. Amazonas, 
Brasil, 2019

Carlito Paes, escritor, líder 
da Igreja da Cidade, em 
São José dos Campos 
e Leila Paes, teológa e 
psicológa. Jambeiro, 
RMVale, 2021

Bia Doria, artista plástica. 
Canindé de São Francisco, 
Cânion do Xingó, Sergipe, 2017

Ana Paula Torquetti, 
jornalista, apresentadora, 

cantora. Maragogi, 
Alagoas, 2021

Tom 
Cavalcante, 
ator e Patrícia 
Lamounier. 
Grand Velas 
Riviera Maya, 
México, 2021
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MINISTÉRIOS DO TURISMO 
E AGRICULTURA FINALIZAM 
SELEÇÃO DOS

O
s oito roteiros turísticos 
que integrarão o Projeto 
Experiências do Brasil 

Rural foram oficializados no 
dia 24 de maio.  Agora, eles 
passarão a contar com apoio 
técnico para estruturação dos 
destinos e empreendimentos, 
bem como a comercialização 
de produtos e serviços com 
o objetivo de promover o 
turismo em áreas rurais do 
país. A iniciativa é fruto de uma 
parceria entre os ministérios 
do Turismo e da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
e da Universidade Federal 
Fluminense (UFF). O ministro do 
Turismo, Gilson Machado Neto, 
aponta que a ideia é impulsionar 
produtos e serviços da 
agricultura familiar associados 
ao turismo. “Apoiando a 
formatação e o posicionamento 
de produtos e roteiros de 
experiências no meio rural, o 
resultado será o fortalecimento 
dos roteiros, tendo a agricultura 
familiar como um diferencial. 
Com isso, também conseguimos 
diversificar a oferta turística 
brasileira”.  Segundo o secretário 
nacional de Desenvolvimento 
e Competitividade do Turismo, 
William França, a próxima 
etapa será o diagnóstico e 
desenvolvimento do plano de 
ação para cada um dos roteiros 
selecionados. “Também estão 
previstas capacitações de 
empresários, empreendedores 
e produtores rurais para a 
criação ou aprimoramento dos 

Da redação/Agência MTUR

roteiros e experiências. Ao final 
dos processos de estruturação, 
a meta é conseguirmos inserir 
produtos elaborados por 
pequenos produtores rurais nos 
bares, restaurantes, meios de 
hospedagem, lojas de artesanato 
e outros equipamentos locais 
que integram o roteiro turístico 
rural”, explica.

Os oito roteiros turísticos 
selecionados estão localizados 
em 41 municípios espalhados 
em quatro regiões brasileiras. 
Na região Norte, por exemplo, 
a rota selecionada foi a da 
“Amazônia Atlântica”. Situada 
entre as cidades de Bragança, 
Curuçá e Augusto Corrêa 
(Pará), a rota oferta vivências 
rurais por meio da pesca 
artesanal, degustação de 
queijos artesanais, farinhas de 
mandioca e de frutas orgânicas 
encontradas no estado.  Já 
na região Nordeste, o roteiro 
selecionado foi “Terra Mãe do 
Brasil, Seus Caminhos, Segredos 
e Sabores”, em Porto Seguro 
(BA). O destino oferta aos 
visitantes desde passeios em 
meio à natureza preservada e 
rotas históricas a degustação 
de novos sabores, entre 
eles queijos, frutas, cervejas 
artesanais e iguarias típicas. 
Na região sudeste, foram 
contempladas  em Minas Gerais 
a “Rota do Queijo – Terroir 
Vertentes” e a “Rota Gourmet 
das Terras Altas da Mantiqueira” 
e o “Agroturismo” no Espirito 
Santo. g

PROCESSO É FRUTO DE PARCERIA COM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Fotos: Pedro Vilela/MTur

DO PROJETO 
EXPERIÊNCIAS DO 
BRASIL RURAL

8 ROTEIROS
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O Governador João Doria 
anunciou no dia 25 de 
maio uma parceria entre 

as Secretarias da Educação e de 
Turismo e Viagens para oferta de 
disciplinas eletivas sobre o setor 
de viagens e turismo aos alunos 
do ensino médio e dos últimos 
anos do fundamental da rede 
pública estadual.  A ação visa 
aliar o processo educacional ao 
empreendedorismo, apresentando 
a o turismo como um segmento 
de potencial gerador de emprego 
e renda. “Como fenômeno 
social e econômico, o turismo 
tem grande capacidade de 
geração de empregos, sendo 
uma oportunidade para os 
jovens que em breve estarão no 
mercado de trabalho”, afirmou 

Da redação/Portal do Governo

Vinicius Lummertz, Secretário de 
Turismo e Viagens. O programa 
Inova Educação, lançado pelo 
governo de SP, irá ofercer 
atividades educativas para o 
desenvolvimento intelectual, 
emocional, social e cultural dos 
estudantes, com disciplinas 
eletivas, projeto de vida e de 
tecnologia e inovação. Neste 
programa integrativo serão 
ofertadas as disciplinas: Expresso 
Turístico para alunos do 6° e 
7° ano, Turismo de Natureza e 
Aventura para 8° e 9° ano, e Redes 
Turísticas para o ensino médio.  
“Entre outros temas, vamos 
abordar pontos relacionados à 
consciência ambiental, economia 
verde solidária e criativa, 
classificação de diferentes 
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atrativos, além de promover games 
e desafios”, explicou Rossieli 
Soares, Secretário da Educação. As 
Secretarias de Turismo e Viagens e 
da Educação vem trabalhando em 
sinergia desde o inicio do governo 
em exercício. Uma das alterações 
surgidas desta integração é a 
proposta de divisão das férias 
escolares em quatro períodos 
ao longo do ano – uma semana 
em abril e outra em outubro, 
além das tradicionais paradas de 
julho e em dezembro e janeiro, 
que ocasionaria maior opções 
para as viagens, diminuindo a 
sazonalidade, sem prejudicar o 
desenvolvimento pedagógico. 
Com a pandemia, a implantação 
da iniciativa vem passando por 
adaptações. g

SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E
DE TURISMO E VIAGENS ASSINARAM 
ACORDO PARA ATENDER O SISTEMA 
ESTADUAL DE ENSINO

NEGÓCIOS & POLÍTICAS

  
  

O melhor da gastronomia
você encontra no Portal Meon.

UMA VIAGEM GASTRONÔMICA 
PELAS CIDADES

PREPARE
O APETITE! 

ACESSE WWW.MEON.COM.BR
E RECEBA AS INFORMAÇÕES DOS MELHORES 

AROMAS E SABORES DE SÃO PAULO

Entrevistas, receitas, dicas de 
restaurantes, os melhores serviços 

delivery e promoções exclusivas de um 
verdadeiro clube gastronômico on-line.

AULAS DE TURISMO
REDE ESTADUAL DE ENSINO EM SÃO PAULO TERÁ 
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