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O turismo em São Paulo tem passado por um período de 
grande profi ssionalização. Agora com a fase “Retomada 
Segura”, do plano estadual de combate ao novo coronavírus, 
o trade pode respirar com mais oxigênio e se planejar para o 
tão sonhado Plano 20 30 que irá estabelecer de vez o caminho 
a ser trilhado para expansão do turismo e geração de renda 
e emprego no maior estado da União. Meon Turismo mostra 
como os municípios estão agindo para garantir o retorno das 
rotas turísticas e a segurança dos turistas, de perto ou de 
longe. Nesta edição apresentamos também os novos roteiros 
da RMVale, além das políticas públicas de todas as esferas 
de governo para incentivo do crescimento desse importante 
vetor de nossa economia: o turismo. Fique conosco e tenha 
informação de qualidade e excelentes dicas de viagem. Para 
nós, turismo é terapia de alma. Boa leitura.

Novas rotas e a 
retomada segura

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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ESPECIAL

F
azer uma viagem é mais 
do que conhecer ou visitar 
um lugar. Para começar, 

o próprio deslocamento, com as 
paradas, são uma parte importante 
da experiência. Contudo, a 
riqueza do caminho entre a casa 
e o destino fi nal pode passar 
despercebida pelos turistas, muitas 
vezes por falta de conhecimento. 
Para que você aproveite cada 
momento da viagem na RMVale, 
os municípios e o Governo do 
Estado desenvolveram as Rotas 
Turísticas. Esse rico material é mais 
do que um guia para a sua viagem, 
é o mapa dos tesouros da região.

O Governo de São Paulo 
lançou o Guia Virtual Turístico 
da Mantiqueira Paulista em junho 
de 2021. Foi a segunda rota a 
ser publicada pela Secretaria de 
Turismo, fi cando atrás somente do 
guia do Vale do Ribeira. 

Segundo Christine Fuchs Grecco, 
diretora técnica da Secretaria de 
Turismo do Estado, o objetivo 
dos guias é facilitar a visita dos 
viajantes ao maior número de 
atrativos possíveis.

“O objetivo do Programa 
Rotas Turísticas é reconhecer e 
formatar os atrativos dos diversos 
segmentos turísticos de uma 
região, em rotas, para, assim, depois 
de identifi cá-las, divulgarmos e 
promovê-las. Com a identifi cação 
de diversos segmentos de 
uma região, entendemos que o 
movimento turístico ocorra graças 
à visitação a esses atrativos, 
que podem ser gastronômicos, 
histórico-culturais, religiosos, de 
bem estar, de natureza, dentre 
outros”, explica a diretora. 

TURÍSTICAS
AS NOVAS ROTAS

O MAPA DOS
TESOUROS DA RMVALE

DESCUBRA NOVOSDESTINOS
DA REGIÃO
Samuel Strazzer e Gabriel Campoy

Christine esclarece que há um 
grande trabalho de pesquisa para 
a formatação das rotas. Dentro do 
guia, há o mapeamento dos pontos 
turísticos, descrição e localização 
de todos os atrativos, bem 
como os contatos, sites e redes 
sociais dos empreendimentos. 
A atualização do material será 
anual para garantir que as 
informações estejam corretas. Um 
dos principais tópicos das Rotas 
é a gastronomia, que, ao lado do 
turismo religioso, é muito presente 
nas cidades da RMVale. 

“Dentro de Rotas Turísticas, 
desenvolvemos também as 
Rotas Gastronômicas, onde 
elencaremos os 15 mais 
emblemáticos produtores e 
proprietários de restaurantes de 
sete polos de regiões turísticas 
do nosso estado”, diz Christine.

Com as informações em mãos, 
o turista pode defi nir paradas 
estratégicas e decidir qual a 
melhor maneira de aproveitar 
a viagem. O caminho deixa de 
ser somente um período de 
deslocamento e passa a ser um 
momento de desbravamento. 

Para o secretário de Turismo de 
Santo Antônio do Pinhal, Fábio 
Santos, a importância das rotas
para o segmento turístico da
região está nas “experiências que
as pessoas conquistam ao visitar
essas cidades”. Fábio lista 
diversos pontos que podem ser 
aproveitados pelos turistas ao 
visitarem Santo Antônio do Pinhal. 
“O turismo rural é muito grande. 
Uma experiência interessante para 
o turista conhecer produtos como 
azeite, vinho, geleias e queijos. 
Benefi ciamos os turistas e os 
produtores rurais. Na gastronomia, 
também acredito que marcamos 
destaque. Por estamos perto de
Minas Gerais, a culinária mineira é 

um diferencial para quem busca 
nossa cidade como destino”, 
afi rma o secretário.

Já em Campos do Jordão, a 
mata, as áreas de preservação, a 
natureza como um todo, aliada 
à forte rede de hotelaria são os 
principais tópicos que chamam 
a atenção do turista que vem da 
capital ou de grandes centros, 
como São José e Taubaté. 
Quem garante isso é Guilherme 
Centofante, presidente da 
ACE (Associação Comercial 
e Empresarial de Campos do 
Jordão). “O que mais marca 
nossa cidade hoje no potencial 
turístico é a possibilidade do 
turista ter um contato direto com 
a natureza. Viver uma experiência 
que ele não tem possibilidade de 
viver no dia a dia corrido em sua 
cidade”, afi rma Guilherme.

A profi ssional de marketing 
joseense Pamela Tainara da
Hora Neves, 23 anos, conta que,
durante a pandemia, aproveitou
para conhecer destinos mais
próximos. Ao explorar a RMVale,
descobriu lugares incríveis.

“Por conta da pandemia, tenho
ido para lugares mais próximos,
na região do Vale do Paraíba 
mesmo, e tenho conhecido 
tantos destinos lindos. Às vezes 
lugares desconhecidos, não muito 
falados, outros que o pessoal já 
‘manja’, tipo Santo Antônio do 
Pinhal ou Campos do Jordão. 
E mesmo o lugar já sendo 
conhecido por mim ou outras 
pessoas, me surpreendo com 
algum cantinho, um restaurante 
gostoso, uma trilha com uma 
cachoeira maravilhosa”, conta. 

Pamela diz ainda que a criação 
das rotas turísticas é uma “ideia 
maravilhosa! Isso com certeza 
ajuda na cultura de viagens na 
nossa região, sinto falta disso”.

3

SÃO PAULO
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DA MANTIQUEIRA 
PAULISTA

ESPECIAL

A Rota Turística da Mantiqueira 
Paulista reúne o melhor que 
o turista pode conhecer 
em sete cidades da região: 
Pindamonhangaba, Monteiro 
Lobato, Campos do Jordão, 
Tremembé, Santo Antônio do 
Pinhal, São Bento do Sapucaí e 
São Francisco Xavier (distrito 
de São José dos Campos). O 
circuito conta com 111 atrativos 
da região, divididos em cinco 
rotas temáticas para os diferentes 
pontos de interesse turístico: 

GASTRONÔMICA RURAL
Rota

Rota

Rota Turística

za e A

eligiosidade e Bem-es

SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS

MONTEIRO LOBATO

TREMEMBÉ

CAMPOS DO
JORDÃO

PINDAMONHANGABA

SÃO BENTO
DO SAPUCAÍ

SANTO ANTÔNIO
DO PINHAL

Rotas
Gastronômica Rural
História, Cultura e Arte
Nature ventura
Parques Temáticos
R tar

SÃO FRANCISCO
XAVIER

A gastronomia na Serra 
da Mantiqueira é marcada 
pelos produtos que saem do 
campo e chegam à mesa dos 
principais restaurantes da 
região e também de fora dela. 
Os pontos mais marcantes 
da Rota Gastronômica são o 
azeite, os cogumelos e suas 
variações, cervejas e vinhos.

Cidades da rota: Campos 
do Jordão, Monteiro Lobato, 
Pindamonhangaba, Santo 
Antônio do Pinhal, São Bento 
do Sapucaí, São Francisco 
Xavier e Tremembé.

No Circuito Mantiqueira, a arte, 
principalmente na forma do artesanato, 
está estreitamente ligada à cultura e à 
história das cidades. Esta arte é regada 
pela diversidade: esculturas e móveis de 
madeira, pinturas, bordados, bonecas 
de pano, acervo musical, entre outros. 
O artesanato é, inclusive, fonte de 
renda para muitas famílias. Além disso, 
há diversos prédios históricos que são 
guardiões da história da região. 

Cidades da rota: Campos do Jordão, 
Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, São 
Bento do Sapucaí e São Francisco Xavier.

HISTÓRIA, 
CULTURA E ARTE

Foto: Aniello de Vita

Foto: Divulgação
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ESPECIAL

Se você procura diversão em família, 
pode e deve aproveitar os parques 
temáticos da Rota da Mantiqueira 

Paulista. As atrações vão desde 
complexos aquáticos até parques de 

diversões completos com atrações 
radicais e áreas para crianças. 

Cidades da rota: Campos do Jordão, 
Pindamonhangaba e Tremembé.

NATUREZA E AVENTURA
RELIGIOSIDADE E BEM-ESTAR

Rota

Rota

Rota
Defi nitivamente, o 

diamante da Serra da 
Mantiqueira é a natureza 
que a permeia. Em meio 

à cadeia de montanhas, o 
turista pode contemplar 

cachoeiras, paisagens 
exuberantes, trilhas e 

outras atrações. 
Cidades da rota: Campos 

do Jordão, Monteiro 
Lobato, Pindamonhangaba, 

Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí e 

São Francisco Xavier.

A Fé está no DNA da RMVale 
e não é diferente no Circuito da 
Mantiqueira. Entre as diversas 
atrações da região, o turista 
pode separar um momento para 
interiorização em busca de paz de 
espírito e boas energias. 

Cidades da rota: Monteiro 
Lobato, Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí, Tremembé 
e São Francisco Xavier.

PARQUES 
TEMÁTICOS
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ESPECIAL
Impulsionado pelo Santuário 

Nacional de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, como já 
afi rmamos aqui, o turismo na 
RMVale está intrinsicamente 
ligado à fé. Pessoas do Brasil e do 
mundo vêm a Aparecida pedir, 
agradecer, professar sua fé ou 
simplesmente visitar o segundo 
maior templo mariano do mundo. 
Estima-se que a cidade recebeu 
cerca de 13 milhões de turistas 
em 2017. Além da basílica, 
Aparecida ainda tem outras 
atrações como a Passarela da 
Fé, Morro do Cruzeiro, Teleférico, 
Aquário, entre outros. 

CONTUDO, O TURISMO 
RELIGIOSO NA RMVALE NÃO 

SE RESUME À APARECIDA. 
PARA DIVULGAR TODA A 

MAGNITUDE RELIGIOSA 
DA REGIÃO AOS TURISTAS, 

FOI CRIADA A ROTA DA 
FÉ. ATUALMENTE, 11 

CIDADES FAZEM PARTE 
DO ROTEIRO: APARECIDA, 

GUARATINGUETÁ, CUNHA, 
CACHOEIRA PAULISTA, 

POTIM, PIQUETE, CANAS, 
LORENA, ROSEIRA, 

TREMEMBÉ E LAGOINHA.

Acesse o
QR Code e
saiba mais sobre 
a Rota Turística 
da Fé

Acesse o
QR Code e
saiba mais 
sobre a Rota 
dos Orixás e 
dos Espíritos 
de Luz

DA FÉ
Rota 

Turística

Alex Cardoso, interlocutor da 
Associação da Região Turística da 
Fé e secretário adjunto de Turismo 
de Potim, explica que a instituição 
é uma instância de governança 
que tem característica de direito 
privado, mas é recomendada e 
reconhecida pelo Ministério do 
Turismo e Secretaria de Turismo 
do estado. A orientação do 
Governo Federal é que se una 
às cidades próximas que têm 
características semelhantes no 
enfoque turístico.

“Potim, por exemplo, tem as 
características religiosas. Aqui, 
passam 70 mil pessoas por ano 
que vão para Aparecida. [...] 
O benefício de estar na Rota 
da Fé é imediato. Você pode 
entrar na rota gastronômica, no 
mapa do turismo nacional, pode 
receber ações como as placas 
de turismo. Além disso, todo 
recurso que for mandado para 
a RT é dividido entre as cidades 
associadas”, afi rma Alex.

O secretário adjunto explica que 
a união das cidades potencializa 
o turismo, uma vez que as ações 
conjuntas podem levar os viajantes 
a passarem mais tempo na região 
e visitarem mais cidades. 

“As ações do turismo são 
muito interligadas, são ações 
que, separadas, não dariam tanto 
resultado, por isso, a importância 
da regionalização. Só pelo fato de 
Potim estar na RT da fé, tivemos 
um aumento signifi cativo na 
presença de turistas”, conta. 

Desde que foi criada em 2017, 
a associação discutiu e estipulou 
estratégias para o turismo das 
cidades. Um dos pontos defi nidos 
é que a Fé seria abordada de 
maneira plural. A religião católica 
é de fato a mais presente na rota, 
mas não é a única. Por isso, foi 
criada a Rota dos Orixás e dos 
Espíritos de Luz, que incluem o 
Candomblé, Umbanda,
Espiritismo Kardecista e outros
movimentos culturais.

O trabalho não para por aí! A 
Associação RT da Fé continua 
trabalhando para oferecer ao 
turista um guia cada vez mais 
rico. Alex Cardoso diz que há um 
plano diretor para o crescimento 
do turismo da região com ações 
para os próximos oito anos. 

“Neste momento, estamos 
desenvolvendo a Rota 
Evangélica. Vamos tentar, com 
calma e cautela, desenvolver 
os nichos, respeitando a matiz 
religiosa das pessoas, mas 
desenvolver uma Rota da Fé que 
contemple todas as religiões”, 
afi rma o secretário.

O PRIMEIRO CONCEITO QUE 
TRABALHAMOS FOI REFLETIR 
SOBRE A ‘FÉ’, QUE NÃO É SÓ 
CATÓLICA, É A CRENÇA NAQUILO 
QUE NÃO SE VÊ. TRABALHAMOS 
COM MUITA CAUTELA, MAS VIMOS 
QUE TEM ESPAÇOS PARA TODOS. 
SABEMOS DA PLURALIDADE DA RT 
DA FÉ. SABEMOS QUE TEM VÁRIAS 
CORRENTES RELIGIOSAS MUITO 
SÉRIAS QUE TÊM RELEVÂNCIA 
REGIONAL. TEMOS QUE TER 
ESSA QUEBRA DE PARADIGMA”, 
EXPLICA ALEX.

Foto: Ken Chu
Fo
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A próxima região a receber 
o projeto Rotas Turísticas é o 
Litoral Norte. Também segundo 
Christine Fuchs Grecco, diretora 
técnica da Secretaria de 
Turismo do Estado, o guia está 
em estágio de mapeamento 
e pesquisa. A previsão é que 
a Rota Turística do Litoral 
Norte seja publicada durante a 
primavera de 2021, que vai de 
setembro a dezembro. 

A construção do material 
vai muito além da listagem de 
praias, apresenta o que há de 

ELAS [ROTAS TURÍSTICAS]
SÃO UMA MANEIRA DE UNIR

INTERESSES SIMILARES NA MESMA 
EXPERIÊNCIA. ACHO MUITO 

IMPORTANTE. AQUI TEMOS O 
SOL E A PRAIA COMO DESTAQUE, 
GRAÇAS AOS QUAIS GANHAMOS, 

INCLUSIVE, DOIS PRÊMIOS DO 
‘TOP DESTINO’, EM 2017 E 2019”, 

DESTACA ADRIANA.

atrativo turístico em cada uma 
das cidades litorâneas. 

“No momento, estamos 
elaborando o Guia Virtual 
do Circuito Litoral Norte. É 
uma região muito rica! Tem 
história, tem cultura, tem mais 
restaurantes. Coletamos mais 
de 400 atrativos, agora estamos 
na fase de costurar, organizar e 
colocar em rota. Não é um guia 
de serviço, é uma rota turística”, 
afi rma Christine.

Em São Sebastião, o Sol 
e a praia são os principais 

elementos procurados pelos 
turistas. É o que afi rma Adriana 
Balbo Venhadozzi, secretaria de 
Turismo da cidade.

Adriana também enfatiza o 
fato de a cidade não ser apenas 
um destino turístico para 
épocas de calor; traz também 
diversas atrações para todas as 
estações do ano. “Nosso turismo 
náutico, com o arquipélago 
de alcatrazes e a observação 
de baleias, também é muito 
procurado. Temos também 
força com o ecoturismo e a 

LITORAL 
NORTE

Rota  
Turística do

gastronomia. Não ficamos 
restritos ao verão”, afirma.

Ela ainda aponta como os 
turistas têm oportunidade de 
aproveitar os roteiros turísticos 
para ter uma boa passagem 
pela cidade. “As rotas ampliam 
a experiência e o conhecimento 
da cidade como um todo. Mais 
do que simplesmente conhecer 
uma cerveja local, ou uma ilha, 
quando o turista busca por um 
roteiro, seja da cerveja ou de 
ilhas, ele é capaz de ampliar seu 
conhecimento”, fi naliza Adriana. g
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PANORAMA

V
iver o dia a dia sem 
restrições. Finalmente, o 
desejo de todo  mundo 

tornou-se realidade no estado 
de São Paulo, ainda que com 
um bocadinho de desconfi ança, 
protocolos e sem “muvuca”. 

Quando o governo estadual 
encerrou, no dia 17, as restrições 
de horário e de capacidade de 
ocupação, os municípios já se 
preparavam para a tão desejada 
reabertura, principalmente o setor 
de turismo. E não é à toa!

Durante evento de repasse 
de mais de R$200 milhões a 70 

Ana Lígia Dal Bello

ALGUNS MUNICÍPIOS JÁ ESTAVAM PRONTOS QUANDO AS 
RESTRIÇÕES CAÍRAM, ENQUANTO OUTROS APROVEITARAM O 
PERÍODO PARA REESTRUTURAR O TURISMO.  

cidades turísticas do estado, o 
vice-governador e secretário 
de governo, Rodrigo Garcia, 
afi rmou que “o turismo será 
fundamental para a retomada 
econômica de São Paulo e para 
a geração de emprego e renda”.

De acordo com o Centro de 
Inteligência da Economia do 
Turismo, órgão da Secretaria 
de Turismo e Viagens de SP, a 
expectativa é que se crie 87 mil 
empregos ainda este ano, e que 
viagens e turismo representem 
7,8% da economia do território 
paulista. O otimismo vale para 

PARAIBUNA

a RMVale, região rica em praias, 
patrimônios históricos e culturais, 
reservas naturais e serras. 

Como existe, hoje, tendência 
ao turismo regional, os 
municípios se preocupam 
em garantir que o turista 
seja bem recebido. A MEON 
Turismo investigou oito 
cidades para saber o que o 
visitante vai encontrar em 
termos de estrutura e atrativos. 
Obviamente, os protocolos 
sanitários estão mantidos em 
todas elas, então, focamos no 
diferencial de cada uma. Confi ra!

Estão de volta as atrações 
rotineiras da cidade, como a 
Domingueira da Viola, com 
apresentações dos violeiros 
raiz no palco do Mercadão. A 
propósito, já está liberado fi car no 
Mercado Municipal para comer.

Em dezembro, o Natal do Chão 
Caipira também deve retornar com 
a Praça da Matriz toda iluminada e 
a montagem do presépio. 

Com todas as medidas de 
higiene, a Irene e o Bernardo, 
que montaram em casa o 
Chão Caipira, têm servido café 
fresquinho e bolinho de chuva 
-- combinação perfeita que até 
participa do Revelando São Paulo.

“Os visitantes (de Paraibuna) 
procuram a essência do turismo 

de município, não o de multidão, 
de eventos. As pessoas vêm de 
longe só para tomar um café 
preto coado no coador, com um 
bolinho de chuva. A Irene vende 
o pó de café caseiro, torra o 
grão, faz a paçoca. Ela continua a 
história na casa dela. A diferença 
é que não é um cenário, é o 
cotidiano dela”, conta a chefe da 
Divisão de Turismo da Prefeitura 
de Paraibuna, Braulina Vilhena. 

A porta-voz menciona outro 
ponto forte da cidade, além da 
represa. É o Cicloturismo, que 
atrai ciclistas a uma natureza 
admirável. “O turismo rural está 
ativo. O Conselho Municipal 
de Turismo tem notado a 

oportunidade de explorar o 
cicloturismo em Paraibuna, 
devido à grande procura dos 
ciclistas. Em parceria com a 
ACI (Associação Comercial e 
Industrial), queremos colocar 
estacionamento para bicicletas 
e banheiro para os ciclistas, para 
recebê-los bem”, afi rma. 

Para a servidora, o turismo 
funciona por si só. “As pessoas 
gostam de vir aqui e ver 
artesanato, passear no centro 
histórico, ter contato direto com 
a natureza, comer um pastelzinho 
no mercado, ir à feira. São coisas 
pontuais que, independentemente 
de eventos, atraem as pessoas a 
curtirem a cidade”, conclui. 

QUEM SENTE FALTA DO 
CLIMA ACONCHEGANTE DE 
CIDADE DO INTERIOR JÁ 
PODE MATAR A SAUDADE 
E CONHECER AO MENOS 
DUAS NOVIDADES -- O 
PORTAL TURÍSTICO DE 
PARAIBUNA E A VISTA 
BELÍSSIMA DO DECK 
DA AVENIDA BEIRA RIO, 
AMBOS INCLUÍDOS 
NA INFRAESTRUTURA 
TURÍSTICA DO MUNICÍPIO. 

RMVALE VOLTA A 
FIGURAR ENTRE OS
DESTINOS TURÍSTICOS MAIS VISITADOS 
DO BRASIL COM A REABERTURA
SEGURA DAS CIDADES
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Também foram reformados ou 
revitalizados praças e quadras, 
o Museu Waldemar Belisário 
e a Biblioteca Municipal, sem 
contar itens de saneamento, 
transporte e saúde. A prefeitura 
espera, com tudo isso, ocupação 
hoteleira média entre 80%, como 
neste inverno, e 100%, como 
antes da pandemia.

Como o lazer ao livre está 
“com tudo” agora, Ilhabela não 
demora a atingir sua meta. 
“Temos nada menos que 85% de 
Mata Atlântica preservada pelo 
Parque Estadual de Ilhabela e 
estamos próximos ao principal 
centro emissor de turistas do 
Brasil: São Paulo. Pela minha 
experiência, posso afi rmar que 
este é o melhor turista de todos, 
pois gosta de viajar, valoriza 
experiências e está disposto 
a pagar por isso”, afi rma a 
secretária de Desenvolvimento 
Econômico e do Turismo, 
Luciane Leite.

PANORAMAPANORAMA

O combate à Covid-19 rendeu 
ao município o selo “Safe Travels”. 
Um dos grandes eventos voltou 
este ano, a Semana Internacional 
de Vela de Ilhabela, e alegrou 
os corações de hoteleiros, 
comerciantes e moradores.  

Já em terra fi rme, os próprios 
munícipes e turistas de vários 
estados brasileiros e até de 
outros países fi zeram passeios 
turísticos gratuitos pela cidade. 

“Depois de um mês de 
julho agitado pela Semana 
Internacional de Vela, tenho 
certeza que o mês de agosto 
terá outro sucesso de público. 
Ilhabela foi a única cidade do 
Litoral Norte com saldo positivo 
na geração de empregos em 
2021. O turismo é o motor 
da nossa economia, apoiar 
e promover o 26º Festival 
do Camarão signifi ca gerar 
empregos e renda para nossa 
população”, comemorou o 
prefeito Toninho Colucci. 

DOS CAMPOS

ILHABELA

SÃO JOSÉ 

CARAGUATATUBA
Localizado no Litoral Norte, o município 

é o primeiro do estado a receber o selo 
internacional Safe Travels, concedido 
pelo WTTC (Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo, em português), como 
reconhecimento às boas práticas de 
segurança sanitária. A conquista é resultado 
da força-tarefa que reúne fi scais das 
secretarias de Saúde, Urbanismo, Comércio, 
Mobilidade Urbana, Proteção ao Cidadão 
e até do Procon para que os regulamentos 
sejam cumpridos. Nas férias de inverno, a 
prefeitura realizou um teste para a reabertura 
segura e lançou o slogan “Seu melhor 
destino é aquele que prioriza a segurança”.

Municipal de Turismo), para dar voz às demandas do trade 
turístico. Segundo a Secretaria de Turismo, a previsão de 
retorno a índices semelhantes ao período pré-pandemia é 
para o primeiro semestre de 2022. 

“Para nós, é muito importante esse 
reconhecimento porque todos têm 
trabalhado para isso e queremos, mais 
que o crescimento, a segurança daqueles 
que nos visitam”, afi rma a secretária de 
Turismo, Maria Fernanda Galter Reis. 

A retomada ofi cial dos eventos depende 
do progresso da campanha de vacinação 
contra a Covid-19, porém, o prefeito Aguilar 
Júnior apresentou a empresários algumas 
atrações defi nidas, como Empreenda 
Caraguatatuba, Festa de Iemanjá, Revéillon, 
Shows de Verão, Carnaval, Arena de Verão, 
MMA Brasil Tour, Beer Festival, Arena 
Cross, Arena Freestyle, Aviva Caraguá e 
Mutirão do Emprego. 

“É o momento de coroação a tudo 
que foi feito desde 14 de março de 2020 
(...). Queremos pelo menos três eventos 
culturais e esportivos ainda este ano, com a 
participação dos idosos que atraem pessoas 
para a nossa cidade”, diz o prefeito. 

O setor de casamentos 
também retomou suas 
atividades, com listas de 
convidados com cópias de 
exame negativo para Covid-19 
e faceshield para o staº , entre 
outras regras.

O município também passou 
a investir em nichos antes 
inexplorados, como observação 
de aves e cetáceos, mergulho 
e anywhere o½  ce, que permite 
trabalhar de qualquer lugar, 
inclusive da ilha.  

Por outro lado, os atrativos 
tradicionais foram mantidos e 
reativados -- passeios oº -road, 
o Pico do Baepi (que dá visão 
panorâmica da ilha a mais de 
mil metros), trekking, tours 
histórico-culturais, passeios de 
barco, lancha e escuna. 

Em termos de estrutura 
turística, houve revitalização 
das trilhas e manutenção da 
sinalização turística na orla e 
bairros, para ninguém se perder. 

A retomada segura tem sido possível 
graças ao Comitê de Enfrentamento à 
Covid-19 criado no início da pandemia, com 
representantes de vários setores.  Como 
o turismo de negócios não pode parar, a 
prefeitura teve de acelerar a ampliação de 
leitos de UTI e a construção do Hospital 
de Retaguarda. Além disso, o plano diretor 
de turismo atualizado está em pleno 
desenvolvimento. 

Isso inclui o Programa Qualifi ca, que tem 
dado suporte ao setor, assim como o Banco 
do Povo, que tem disponibilizado créditos 
com juros acessíveis aos empreendedores. 

A pasta também fomenta a economia 
criativa pelo artesanato - as feirinhas e 
quiosques Arte de São José foram abertos 
para que os artesãos locais exponham seus 
trabalhos. A participação da sociedade civil 
também foi ampliada no Comtur (Conselho Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação
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PANORAMAPANORAMA

Graças à baixa densidade 
populacional, pouco mais de 20 
mil habitantes, o turismo não 
parou (a não ser nas fases mais 
críticas da pandemia). 

A prefeitura inovou ao 
organizar eventos para atrair 
visitas, ao mesmo tempo em que 
arrecadava dos visitantes cestas-
básicas para os munícipes em 
situação de emergência. 

Outra “sacada” foi manter-se 
flexível para adiar, modificar ou 
cancelar eventos conforme as 
determinações da Secretaria 
Estadual de Saúde. A quem 
tiver interesse, a Travessia Serra 
do Mar 2021, com partida de 
bike de Cunha a Paraty, está de 
pé! Também estão mantidas a 
decoração de Natal, o Festival 
de Cerâmica e a Feira do Queijo. 
A propósito, Cunha é a capital 
nacional da cerâmica e uma das 
bacias leiteiras mais importantes 
do estado! “A cerâmica de alta 

A capital do Circuito da Fé, 
que precisou limitar o número 
de participantes nas celebrações 
de missas e as reservas nas 
hospedagens, agora retoma 
aos poucos o ritmo do turismo 
religioso. A Região Turística 
da Fé é composta de 11 outros 
municípios que dependem das 
visitas de turistas e romeiros à 
Aparecida e redondezas.

A cidade já percebe maior 
movimentação de peregrinos nas 
hospedagens e no trânsito nos 
sábados e domingos. Cicloturistas 
das regiões sul e sudeste do Brasil 
também retomaram o trajeto ao 
município, segundo o secretário de 
Turismo, João Gilberto de Oliveira. 

“Novas romarias se organizam 
para a visita ao Santuário 
Nacional de Aparecida, inclusive 
a 8ª Romaria Nacional dos 
Profissionais de Turismo, evento 
que reúne representantes de 

temperatura é a principal. A 
produção vai de peças de utilidade 
doméstica às peças de arte e 
decoração. Os ateliês da cidade 
-- a maioria em lugar aberto -- têm 
forno alimentado por lenha”, relata 
o chefe de Turismo da prefeitura, 
Marcos do Nascimento.

“Cunha é conhecida pela 
diversidade e complexidade da 
cerâmica e oferece oportunidades 
de roteiros alternativos, desde 
visitação pura e simples e compra 
de produtos até workshops 
em pequenos grupos para 
compreender o processo de 
queima da cerâmica. A pessoa 
sai de casa com muitas restrições 
e vai para um momento de 
alívio, de restabelecimento do 
equilíbrio”, acrescenta.

As atividades ao ar livre 
continuam à disposição do público. 
“A natureza é um dos pilares 
do turismo de Cunha. Além dos 
clássicos de região montanhosa 
como cachoeira, picos e estradas, 
temos trilhas de caminhada ou de 
ciclismo; motocross e o¹-road de 
veículos”, exemplifica o servidor. 

CUNHA APARECIDA

agências de turismo, agentes 
da Pastoral do Turismo e 
coordenadores de caravanas e 
romarias”, informa o secretário.

Ao final de mais um ano de 
pandemia, a cidade vai comemorar 
o nascimento do menino Jesus 
com o Natal Iluminado, o que não 
deixa de ser um motivo a mais 
para que o turista permaneça mais 
dias em Aparecida. 

A prefeitura já tem planos 
para o ano que vem. “Está 
previsto um grande evento que 
é o Congresso Internacional de 
Turismo Religioso e Sustentável”, 
diz o secretário. E, para o início 
de 2022, “o Prefeito Luiz Carlos 
de Siqueira, (Piriquito), anunciou 
a Festa de Santos Reis, que é 
um dos maiores acontecimentos 
religiosos de nossa cidade e 
que atrai milhares de devotos 
de várias regiões do Brasil”, 
comemora Oliveira.

APARECIDA É 
ABENÇOADA COM 
UMA LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA -- ESTÁ 
PERTO DOS DOIS 
PRINCIPAIS CENTROS 
DA ECONOMIA 
BRASILEIRA, SÃO 
PAULO E RIO DE 
JANEIRO, E DE 
CIDADES TURÍSTICAS 
DA RMVALE
E SUL DE MINAS. 

Graças a isso, o município 
conta com as regiões turísticas 
Mantiqueira Paulista, Rios do Vale, 
Litoral Norte e Vale Histórico, com 
atrativos para todos os gostos.

NO ALTO VALE DO 
PARAÍBA, A CIDADE 

FOI AGRACIADA COM 
MUITA NATUREZA, NA 

QUAL DESENVOLVE 
A MAIORIA DE 

SUAS ATIVIDADES 
DE ECOTURISMO, 

AVENTURA E
BEM-ESTAR. 

Outros pontos de 
contemplação são o lavandário 
no alto da montanha, que dá 
vista para um vale, e o cultivo 
de oliveiras, na área rural. “Tudo 
isso acompanhado de atividades 
em pousadas, com roteiros de 
descanso ou terapia”.

Para nosso entrevistado, o 
ano tem sido de muita reflexão 
estratégica, porém, “a cidade 
continua bastante ativa e os 
turistas se sentem seguros aqui, 
por isso vêm para cá”. 
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Segundo o chefe de Gabinete 
da Secretaria de Turismo, Agenor 
de Castro Ferreira, a cidade terá 
até uma passagem subterrânea. 
“O novo túnel ligará o Receptivo 
até o Centro Histórico, facilitando 
o trajeto dos turistas. As obras 
foram pensadas visando a 
melhoria da acessibilidade e 
recepção turística de nosso 
município”, explica Ferreira. 

Além disso, a histórica Rua 
Doutor Martiniano, no centro, será 
revitalizada com alargamento das 
calçadas, bancos para descanso 
e postes decorativos. Tudo faz 
parte do projeto do eixo turístico, 
que também inclui placas de 
sinalização de turismo espalhadas 
pela estância, Estação Turismo, 
Mercado Municipal e Túnel de 
Acesso. A ideia é deixar o acesso 
ao centro histórico bem fácil aos 
moradores e visitantes. 

O mesmo objetivo cabe à 
região do Gomeral, onde o 
projeto Estrada Cênica prevê 
pavimentação, drenagem, 
contenção de erosão e outras 

A integrante da rota Caminhos 
da Corte, no Vale Histórico, 
também aproveitou as medidas 
de restrição para reestruturar 
a área de turismo. “Mapeamos 
atrativos turísticos, restaurantes, 
hospedagens e artesanato, entre 
outras informações necessárias 
para o setor”, relata a diretora de 
Turismo, Débora Primo.

Seja para passear pelo centro 
histórico ou para praticar 
atividades ao ar livre, quem 
for à Queluz pode, a partir de 
agora, procurar o Centro de 
Informações Turísticas criado 
para dar suporte aos visitantes. 

A cidade também tem 

EMBORA OS EVENTOS 
DO SEGUNDO SEMESTRE 

DE 2021 NÃO ESTEJAM 
DEFINIDOS, A CIDADE 
DE FREI GALVÃO TEM 

INVESTIDO SERIAMENTE 
NA INFRAESTRUTURA. EM 
BREVE, O MUNICÍPIO VAI 

INAUGURAR O RECEPTIVO 
TURÍSTICO, LOCAL COM 

CAPACIDADE DE ABRIGAR 
CERCA DE 20 ÔNIBUS, O 
QUE DEVE DESAFOGAR O 

TRÁFEGO DE VEÍCULOS NA 
ÁREA CENTRAL. 

melhorias. A privatização do 
aeroporto Edu Chaves, por sua vez, 
promete um “boom” turístico, com 
o recebimento de voos regionais 
regulares, com aeronaves de 
até 29 lugares. “Estamos numa 
região turística. Em 2019, a cidade 
recebeu 16 milhões de turistas pelo 
Circuito da Fé. Temos potencial, 
precisávamos ter mais uma linha 
de transporte implementada no 
Vale da Fé para aumentar o ticket 
médio, porque quem vem de avião 
fi ca mais tempo, consome mais 
nos restaurantes, nas atrações 
turísticas, nos hotéis”, explica o 
prefeito Marcus Soliva (PSC).

“Com o fi m da pandemia, existe 
uma demanda reprimida. Estão 
apostando no movimento turístico. 
Deixamos mais de 200 mil metros 
para que implementem o projeto 
aeroportuário, como construção de 
hangaragem para jatos particulares, 
ofi cinas de manutenção, escola 
de treinamento e terminal de 
passageiros e de carga”, relatou o 
prefeito em entrevista ao Portal 
Meon, em julho.

GUARATINGUETÁ

QUELUZ
Relembrar e descobrir 

tanta beleza e variedade 
na RMVale dá até vontade 
de pegar a mochila (ou a 
mala, depende do teu estilo) 
e viajar por cada cidade, 
não é? Se decidir embarcar 
nesta aventura, já sabe 
que a reabertura manteve 
protocolos de higiene, 
saúde e segurança. Com 
máscara, álcool em gel e um 
pouquinho de distância do 
outro, quase tudo é possível. 
Bom proveito!  g

capacitado os profi ssionais 
do setor, em parceria com o 
Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural) e o Sindicato 
Rural. Além do Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo), as redes 
sociais também foram ativadas 
para divulgar o turismo da cidade.

Questionada sobre as 
difi culdades do processo de 
reabertura, a diretora afi rma que 
procura “enxergar o lado bom das 
coisas, buscar soluções dentre 
as difi culdades. Esse período de 
pandemia ajudou no bom sentido, 
porque foi possível nos organizar 
e reestruturar para reabertura pós-
pandemia”, concluiu Débora. 

PANORAMA
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O VERSO É TÃO
IMPORTANTE QUANTO O ANVERSO

ART GALLERY

Carla Chaim
Estilo: Livre

Produção: Multimídia

CARLA CHAIM
Tanto em seus trabalhos em 

papel como em suas fotografias 
e ações gravadas em vídeo, a 
artista busca ultrapassar os limites 
da concepção tradicional de 
desenho. Mais do que um suporte 
para o desenvolvimento de uma 
ideia, ou um esboço inicial de um 
trabalho a ser criado, o desenho 
em seu trabalho aparece essencialmente 
como um vestígio da ação de um corpo em 
um determinado suporte, um rastro de sua 
presença, ou mesmo o remanescente sinal 
de um gesto. O corpo performático e ativo 
é o elemento central na obra de Chaim. Do 
lado de fora, se vê um trabalho basicamente 
formal, austero, minimalista e monocromático; 
como uma reafirmação da presença, uma 
materialidade, um aqui e agora que se desdobra 
através da performance. A experiência do 
trabalho é antes de tudo um processo. g

Fotos: www.carlachaim.com/
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Hotel & Golfe
ARQUIDECOR

Hotel & Golfe
Clube dos 500

L
ocalizado entre São 
Paulo e Rio de Janeiro, 
em uma área de 600 mil 

m2 em Guaratinguetá, no Vale 
do Paraíba, o hotel é tombado 
pelo Patrimônio Histórico e um 
dos complexos de hotelaria mais 
importantes da RMVale. Em um 
único espaço conseguiu reunir 
grandes nomes de nossa cultura,  

Da Redação

Fotos: Divulgação

Emiliano Di Cavalcanti, um dos 
artistas mais relevantes do 
movimento modernista no Brasil, 
assina uma magnífi ca obra no 
restaurante homônimo. O painel 
que retrata o cotidiano do Vale 
do Paraíba na década de 50 
é uma obra de arte de valor 
inestimável. O restaurante do 
hotel é dedicado ao artista.

Oscar Niemeyer, um dos maiores 
arquitetos do Brasil, foi o 
responsável pelos 20 primeiros 
apartamentos, divididos em 2 
blocos. Tombados pelo Patrimônio 
Histórico Nacional, preservam 
os  traços de época, aliados à 
sofi sticação de um ambiente 
decorado especialmente para o 
conforto. Com 2 camas casal e 
discreto jardim de inverno, internet 
Wi-Fi, TV a cabo, ar condicionado, 
cofre privativo, espelho de 
corpo inteiro, amenities, mesa de 
trabalho e frigobar.

Completando o time de 
renomados artistas que 

participaram do projeto do 
empreendimento, está Roberto 

Burle Marx, fazendo a arte e a 
paisagem se cruzarem tornando o 

paisagismo único. Há uma ala de 
hotelaria também em homenagem 

ao paisagista. Suítes amplas e 
com linguagem “Rustic Chic”. Os 
apartamentos possuem 2 camas 
Queen Size e garagem privativa, 

além de Wi-Fi, TV a cabo, ar 
condicionado, cofre privativo, 

secador de cabelos, espelho de 
corpo inteiro, amenities, mesa de 

trabalho e frigobar.

como a arquitetura de Oscar 
Niemeyer, paisagismo de Burle 
Marx, layout do arruamento do 
urbanista Prestes Maia, o afresco 
de Di Cavalcanti e a capela com 
afresco de Ricardo Menescal, 
o que o torna um dos mais 
suntuosos templos de bem estar 
do Brasil, pertinho de Aparecida, 
capital nacional da fé.

O belíssimo campo do Hotel & Golfe Clube dos 500, de 9 buracos, foi 
desenhado por Armando Rossi e José Maria Gonzalez e inaugurado em 
1964. Recentemente, teve seus greens completamente reformados. g

Oscar Niemeyer

Di Cavalcanti

Burle Marx

Campo de Golfe

ENCONTRO DE GRANDES
ARTISTAS COM SOFISTICAÇÃO E GLAMOUR
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PASSEIOS
MEON 
TURISMO
LEVA VOCÊ 
A UMA 
VOLTA PELA 
RMVALE

RMVALE EM10
Foto: Marco Ankosqui - MTUR

CAMPOS
DO JORDÃO

PARQUE AMANTIKIR
O parque em seus mais de 60 mil m2 
conta com cerca de 700 espécies de 
plantas dispostas em jardins inspirados 
em diversos países. Há um jardim só 
com espécies suculentas e cactos, 
outro completamente colorido, um com 
toques orientais, além de um labirinto.
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CUNHA
LAVANDÁRIO
O lavandário representa um 
imenso campo coberto por 
diversas espécies de lavandas, 
que formam um lindo mar 
roxo. Florido durante o ano 
inteiro, além de contemplar 
é possível aprender sobre o 
cultivo e a preservação das 
plantas e ainda visitar uma 
casa provençal e uma loja 
com diversos produtos, como 
chás e sorvetes de lavanda.

SEBASTIÃO
SÍTIO ARQUEOLÓGICO 

DE SÃO FRANCISCO
Tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), 

o Sítio Arqueológico de São 
Francisco fica dentro do 

Parque Estadual da Serra do 
Mar. Por lá estão ruínas do 

século XVII, como colunas de 
uma antiga capela, um forno 

de melaço e parte de um 
sistema de captação de água 

das cachoeiras.

SÃO

CRUZEIRO
PICO DO ITAGUARÉ

Ele é um dos gigantes da Mantiqueira e um ícone do montanhismo brasileiro, 
localizado entre a cidade mineira de Passa Quatro em Minas Gerais e Cruzeiro, 

na Serra da Mantiqueira. Apelidado de “Gigante Adormecido”, está  entre as 
dez maiores montanhas do estado de São Paulo. O impressionante visual de 
360°do seu cume oferece uma vista espetacular de grande parte da RMVale 

e de diversos picos como: Pico dos Marins e Marinzinho, Pico das Agulhas 
Negras (Parna Itatiaia) e a imponente Serra Fina, com destaque para a Pedra 

da Mina, o quarto ponto mais alto do país.

ARAPEÍ
BALNEÁRIO
MONTE ALEGRE
Para quem ama natureza, 
a atração oferece ao 
visitante cachoeira com 
piscina de águas claras e 
areia fina, além de trilhas 
ecológicas, partindo da 
Fazenda Monte Alegre. O 
percurso passa por floresta 
e rios pedregosos.

Foto: Ken Chu
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Foto: trilhandomontanhas.com (Wilder Gomes)

Foto: www.cidadeecultura.com
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PARAIBUNA
BICA D’ ÁGUA

Construída em 1961, a atração remete à 
memória do tempo de parada dos tropeiros. 

Ainda preserva a construção original de 
azulejos, mantendo o ditado popular:
“Quem bebe água da Bica. Aqui fica!”

Perfeita para selfies. 

CAÇAPAVA
MUSEU PAULISTA DE
ANTIGUIDADES MECÂNICAS 
ROBERTO LEE
Localizado no Centro Educacional Cultural e 
Esportivo José Francisco Natali, o espaço abriga 
a exposição permanente “Museu Paulista de 
Antiguidades Mecânicas e suas Memórias”. A 
mostra reúne veículos antigos, peças como 
motores, quadros, documentos e objetos da 
indústria automobilística de várias épocas, que 
pertenceram ao colecionador Roberto Eduardo 
Lee. O acervo é tombado pelo Condephaat 
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de 
São Paulo) e foi doado ao município.

VELOCIDADEDE 
FIBRAINTERNET ÓTICA
VELOCIDADE

anúncio MEON - 27x15_NIPBR.indd   2 11/06/2021   10:16:14

TAUBATÉ
SÍTIO DO
PICAPAU

AMARELO
O espaço está marcado 
na história da literatura 

do Brasil e funciona 
como museu histórico, 

folclórico e pedagógico, 
com exposição 

iconográfica da vida 
e obras de Monteiro 

Lobato, além de 
biblioteca e toda a obra 

literária do autor.

Foto: Divulgação Fo
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FAZENDA
NOVA GOKULA
Localizado no bairro 
Ribeirão Grande, o maior 
templo Hare Krishna da 
América Latina oferece ao 
visitante belas paisagens, 
interação com a natureza, 
árvores exóticas e trilhas.

PINDAMONHANGABA

SÃO JOSÉ
DO BARREIRO

CASA DE PEDRA
A Villa Sinhazinha, ou Casa 

de Pedra como atualmente é 
conhecida, foi construída no 

início do século XX tendo seu 
apogeu em 1914. Consta que 

o Dr. Francisco Chaves de 
Oliveira Botelho, Ministro da 
Fazenda e dono da Fazenda 

Pinheirinho, cedeu a seu 
médico, Dr. Lassance, um 

local para este construir uma 
residência de veraneio para 

sua família. O local é uma 
forte lembrança dos áureos 

tempos da Bocaina. g

Transformando ideias em  realidade!

RapidezQualidadePersonalização 
no atendimento

Equipe especializada 
e parque gráfi co 
modernizado!

W
W

W
.Q

U
A

T
R

O
C

O
R

.C
O

M
.B

R
 

V
is

it
e 

n
o

ss
o

 s
it

e:

Mire no QR Code 
e confi ra nossa 
apresentação

/grafi caquatrocor/quatrocor-gráfi ca /quatrocorgrafi ca

Siga-nos nas redes sociais:

(11) 2422-6662Foto: minube.com.br (Paulo Pontes)
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VIAGENS INESQUECÍVEIS

LEMBRANÇAS PARA 
INSPIRAR NOVOS

ROTEIROS

Lucas Monqueiro, 
produtor de conteúdo. 
Copacabana, Rio de 
Janeiro, 2019

Milton Vieira, deputado 
federal, e sua esposa 

Rosângela. Israel, #tbt

Aguinaldo Silva, 
escritor, novelista. 
Lisboa, Portugal, 
2021

Sara Belz, 
artista plástica. 
Caraguatatuba, 
São Paulo, 2020

Maisa Silva, atriz 
e apresentadora. 

Paris, França, 
2021

Mário Toledo, executivo de televisão. 
Ilhabela, São Paulo, 2021

Chirley Pankará, ativista, doutoranda, 
escritora e Claudia Visoni, jornalista, 
ambas codeputadas estaduais, SP. 
Parque Estadual da Serra do Mar,
São Sebastião, 2021

Jojo Todynho, cantora. 
Fernando de Noronha, 

Pernambuco, 2021

Marcos Mion, 
apresentador, 
sua esposa 
Suzana Gullo e 
filhos. Universal 
Orlando Resort, 
EUA, 2021

Telma Santos, 
empresária e o 
marido Marcos 
Pocardich, 
empresário. 
Campos do 
Jordão, São 
Paulo, 2021

Rodrigo Santoro, 
ator, recebe a 

benção do Papa 
Francisco. Cidade 

do Vaticano, 
Roma, 2020

Fotos: Divulgação
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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

O
Circuito Litoral Norte, 
formado pelas cidades 
de Bertioga, Ilhabela, 

São Sebastião, Ubatuba e 
Caraguatatuba, se tornou a 
primeira região no estado de São 
Paulo a receber o selo global 
de segurança e higiene para 
viagens e turismo “Safe Travels”. 
O título é concedido pelo WTTC 
(World Travel & Tourism Council) 
para os locais que seguem 
os novos protocolos globais 
implementados pelo conselho. O 
Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Turismo e Viagens, 
recebeu a chancela em setembro 
de 2020, passando a atuar como 
embaixador da certifi cação e 
podendo cedê-la aos municípios e 
regiões turísticas paulistas. “É com 
grande satisfação que recebo a 
notícia que, a partir desta semana, 
o Circuito Litoral Norte passa a 
estampar o selo internacional Safe 

Matheus Correia

Travels, primeira região paulista 
a receber um reconhecimento 
do Conselho Mundial de Viagens 
e Turismo às boas práticas de 
segurança sanitária”, disse o 
secretário de Turismo e Viagens 
do Estado, Vinicius Lummertz. O 
secretário também destacou que 
o reconhecimento é importante 
porque ainda é preciso ter cautela 
e as medidas de segurança 
precisam ser seguidas a risca, 
afi nal de contas, a pandemia 
ainda não acabou. “O momento 
de enfrentamento da pandemia 
ainda inspira vigilância e muitos 
cuidados – e o retorno às viagens 
tem de ser feito de forma 
sustentável. Para o turista que 
visita a região, fi ca a mensagem de 
que os municípios do Litoral Norte 
têm o compromisso de garantir 
hospedagem, alimentação e 
atrações alinhadas a protocolos de 
saúde internacionais”, completou. g
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Foto: Alf Ribeiro

O CERTIFICADO É CONCEDIDO PARA LOCAIS QUE SEGUEM OS NOVOS 
PROTOCOLOS GLOBAIS DE VIAGEM SEGURA IMPLEMENTADOS PELO WTTC

TURISMO NA RMVALE
VACINAÇÃO CONSOLIDA MUDANÇAS NO
RUMO DOS NEGÓCIOS, DURANTE A PANDEMIA

SE TORNA 
PRIMEIRA 
REGIÃO DE SP 
A RECEBER 
SELO “SAFE 
TRAVELS”

LITORAL NORTE
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TURISMO NA RMVALE

INSCRIÇÕES A PARTIR DE:

30 /  08

Estão abertas as inscrições para o 
Projeto Escola Alpha Lumen. 

inscreva-se pelos Canais Seja Alpha:

sejaalpha.alphalumen.org.br

seja.alpha@alphalumen.org.brACESSE
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U
ma grande novidade 
para o esporte e 
turismo brasileiro foi 

anunciada no dia 16 de agosto. 
O governador João Doria e 
o prefeito da capital, Ricardo 
Nunes, confirmaram para 5 
e 7 de novembro, o Grande 
Prêmio São Paulo de Fórmula 1. 
O evento nesta edição contará 
com a realização da “sprint 
race”, corrida extra no sábado 
para estabelecer o grid de 
largada da corrida no domingo.

 “Segundo levantamento da 

Da Redação

Da Redação

Fundação Getúlio Vargas, a 
realização do Grande Prêmio 
em Interlagos deve gerar 8 mil 
empregos e terá um impacto 
econômico de R$ 670 milhões 
para a cidade de São Paulo”, 
afirmou Doria.

 A etapa de São Paulo é única 
da América do Sul na atual 
temporada e trará novidades 
para os amantes da velocidade. 
O Grande Prêmio de São Paulo 
de Fórmula 1, em homenagem 
à cidade que a recebe, terá 
como atração especial a “sprint 

DISTRITOS TURÍSTICOS
SÃO REGULAMENTADOS
NO ESTADO DE SÃO PAULO
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race”, que só foi incluída em 
três das 23 etapas previstas 
para 2021: em Interlagos e nas 
etapas em Monza, na Itália, e em 
Silverstone, no Reino Unido.

Idealizada para  estabelecer o 
grid para a corrida de domingo, 
a “sprint” também bonificará os 
três primeiros colocados com, 
respectivamente, três, dois e 
um ponto. “Todos os ambientes 
de acesso serão controlados 
e, mais do que isso, teremos a 
vacinação. O ritmo está célere e 
teremos grande parte do público 
vacinado com a segunda dose. 
Fora que os espaços terão álcool 
em gel, a obrigação do uso da 
máscara, aferição de temperatura 
e outras estratégias estão sendo 
adotadas, como exigência de 
vacina e testagem 48 horas antes 
do acesso”, citou o secretário de 
Saúde, Jean Gorinchteyn.

Interlagos é conhecido como 
o “templo do automobilismo 
brasileiro”. No Brasil já foram 
realizados 48 grandes prêmios 
de Fórmula 1, sendo 38 na 
cidade de São Paulo. Em 2020, 
a prova foi cancelada por conta 
da pandemia da Covid-19. A 
Fórmula 1 tem uma audiência 
mundial de meio bilhão de 
espectadores (pré-pandemia). g

Foto: Governo do Estado de São Paulo

N
o dia 26 de agosto, 
por meio de decreto, 
o governador de São 

Paulo, João Doria, regulamentou 
os distritos turísticos do 
estado. O texto detalha as 
condições para que uma região 
submeta-se ao processo de 
avaliação e se candidate ao 
posto. Entre as necessidades 
para o atendimento estão a 
comprovação fluxo turístico e 
potencial de expansão, atestar 
atributos naturais, e outras 

NEGÓCIOS & POLÍTICAS

 ESTÁ CONFIRMADO E 
TERÁ PROVA EXTRA

PROVA DA PRINCIPAL CATEGORIA DO AUTOMOBILISMO MUNDIAL, 
QUE ACONTECE DE 5 A 7 DE NOVEMBRO EM INTERLAGOS, PASSA A 
RECEBER O NOME DA CAPITAL PAULISTA

GP SÃO PAULO DE 
FÓRMULA 1

vertentes como a relevância 
histórica, a presença de 
complexos de lazer, de parques 
temáticos ou orlas marítimas. 
“O governo de SP assumiu como 
política pública o desafio de 
apostar no desenvolvimento 
turístico como motor da 
economia”, afirmou o secretário 
de Turismo e Viagens, Vinicius 
Lummertz, durante coletiva de 
imprensa. Na nova dinâmica os 
distritos serão áreas de fomento 
ao setor, com alto impacto na 

REGIÕES DE GRANDE POTENCIAL PODERÃO 
SE TORNAR POLOS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, GERANDO AINDA MAIS 
EMPREGO E RENDA

oferta de empregos e no fluxo 
de turistas.  Entre as diferenças 
entre os modelos anteriores, 
está a condição de englobar um 
município apenas ou avançar por 
regiões. “Há inúmeras regiões de 
grande potencial para se tornar 
Distritos Turísticos no Estado, 
entre elas, Olímpia, com seus 
parques de águas; Serra Azul, com 
os centros de compras e parques 
temáticos; além do Vale do 
Ribeira e da região central de São 
Paulo”, finalizou o secretário. g
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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

N
o dia 26 de agosto, 
durante a 17ª Reunião 
do Conselho do PPI 

(CPPI), que contou com a presença 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
mais 5 parques nacionais foram 
qualificados para o Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI). 
São eles os parques nacionais da 
Serra da Canastra (MG), Serra do 
Cipó (MG), de Caparaó (MG/ES), 

Da redação

da Restinga de Jurubatinga (RJ) e a 
Floresta Nacional de Ipanema (SP).

Com a medida, as unidades de 
conservação poderão receber, a 
partir de concessões à iniciativa 
privada, investimentos que 
gerarão emprego e renda para 
as cidades que rodeiam os locais. 
Na avaliação do ministro do 
Turismo, Gilson Machado Neto, 
a qualificação destas unidades 
é um avanço que possibilitará o 
aumento do números de turistas 
à prática do turismo de natureza.

 “Quanto mais investimentos em 
infraestrutura, mais os parques 
tendem a atrair turistas interessado 
em descobrir as nossas belezas 
naturais. Temos um grande 
potencial para recebermos mais 
visitantes.”, declarou o ministro, em 
coletiva de imprensa.

Até o momento, quatro 
unidades de conservação 
federais já foram concedidas à 
iniciativa privada: as florestas 

de Canela e a de São Francisco 
de Paula, no Rio Grande do 
Sul, e os parques nacionais 
de Aparados da Serra e Serra 
Geral (RS/SC). Juntas, as quatro 
irão receber investimentos na 
ordem de R$ 420 milhões. Até 
o fim do ano, o Conselho do PPI 
espera leiloar mais dois parques 
nacionais: o de Foz do Iguaçu, 
no Paraná, e o de Humaitá, no 
Amazonas.

OS PARQUES - Localizados 
na região Sudeste, as unidades 
de conservação aprovadas na 
reunião receberam em 2020, 
mesmo durante a pandemia, mais 
de 107 mil visitantes. A Serra 
da Canastra, em Minas Gerais, e 
a Restinga de Jurubatinga, no 
Rio de Janeiro, foram as que 
receberam o maior número, 
cerca de 30 mil. Os dados são 
do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio). g

UNIDADES FARÃO PARTE 
DE PPI PARA A ATRAÇÃO 
DE INVESTIMENTOS 
E MELHORIA DE 
INFRAESTRUTURA

CINCO 
PARQUES 
NACIONAIS SÃO QUALIFICADOS PARA

PARCERIAS DE INVESTIMENTO
PELO GOVERNO FEDERAL

Foto: Pedro Vilela/MTur 

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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