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ED
ITO

RI
AL O Grupo Meon de Comunicação vem expandindo de 

forma constante suas diversas plataformas em atenção 
ao desenvolvimento turístico do estado de São Paulo e 
do Brasil. Além do Circuito Turístico da RMVale, portal 
turístico com as 39 cidades da Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba, da revista Meon Turismo e da adaptação 
para a televisão, o programa Meon Turismo, que a partir de 
fevereiro, além das cidades abrangidas pela TV Thathi SBT, 
está sendo veiculado na região de Ribeirão Pretos atingindo 
uma população superior a um milhão. Agora estamos 
retomando o ciclo de seminários “Diálogos & Estratégias: 
Turismo” que de forma híbrida (presencial e on-line)  
apresentará os novos caminhos e vivências para o turismo 
regional, estadual e nacional. Em cada edição, muitas 
novidades. Aqui você vai conhecer Caçapava, os museus de 
Taubaté, a terra de Frei Galvão, Guaratinguetá e as principais 
noticias sobre o trade turístico. Boa leitura!

Novos caminhos e vivências

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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PREPARAMOS 
UM ROTEIRO PRA 
QUEM BUSCA 
O TURISMO 
RELIGIOSO NA 
CIDADE

FREI GALVÃO
CONHEÇA O ROTEIRO RELIGIOSO

EM GUARATINGUETÁ

Da Redação

F
rei Galvão nasceu 
em Guaratinguetá 
em 1739 e foi o 

primeiro santo nascido no 
Brasil. Preparamos um roteiro 
para você conhecer a vida 
do santo, que tem muita 
importância pra história da 
cidade e fé dos moradores.

Marco inicial da cidade, a Catedral foi construída em 1630 e tem 
em seu interior quadros e imagens em estilo barroco com altares 
de madeira e detalhes em ouro. Foi na Catedral que Frei Galvão 

rezou sua primeira missa. Abriga também a capela com relíquias e 
pia batismal onde o santo recebeu os primeiros sacramentos.

• Endereço: Praça Santo Antônio, 300 - Centro
Guaratinguetá – SP - Contato: (12) 3122-4840
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A Casa Frei Galvão é onde o santo 
nasceu e viveu parte de sua infância. 
Possui sala de relíquias com vários 
quadros, imagens e pertences que 
mostram sua história, fragmento de osso e 
um pedaço do tecido da veste com que foi 
enterrado, fixos no peito da sua imagem 
em madeira. A Casa foi eleita por voto 
popular como uma das Sete Maravilhas de 
Guaratinguetá em 2008.

Horário de funcionamento:
Segunda a domingo: 8h às 18h
Endereço: Frei Lucas, 23
Centro - Guaratinguetá – SP
Contato: (12) 3133-7269

O Santuário foi a primeira igreja 
dedicada à Frei Galvão no Brasil, 
onde acontecem todos os dias 
a sua novena perpétua. O local 
recebe romarias vindas de todo 
o Brasil durante o ano todo.

Endereço: Av. José Pereira 
da Cruz, 53, Jardim do Vale, 
Guaratinguetá – SP
Contato: (12) 3125-1444
Contato: (12) 3122-3674 g

ESPECIALESPECIAL

Fotos: Ken Chu

CASA 
DE FREI 
GALVÃO

SANTUÁRIO 
FREI GALVÃO
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GOMERAL

MUNICÍPIO ESCONDE O
VALE ENCANTADO, CACHOEIRA 

ACESSÍVEL SOMENTE POR TRILHA DE 
DIFICULDADE MODERADA

Ana Lígia Dal Bello

C
onhecido entre os fãs de 
lazer e aventura da região 
do Vale do Paraíba, o Bairro 

do Gomeral, em Guaratinguetá, 
é uma das sete maravilhas do 
município, ao lado da Casa de Frei 
Galvão e da Catedral de Santo 
Antônio. Destino de parte dos 
investimentos da Estância Turística 
de Guará, a área é um polo de 
ecoturismo rural e de aventura.

A 25 quilômetros do centro, o 
Gomeral fica na Área de Proteção 
Ambiental Nacional da Serra da 
Mantiqueira, portanto, repleto de 
montanhas, vales, aves e outras 
espécies. Seu nome vem da 
gomeira (Vochysia gummifera), 
árvore típica da região.

De acordo com a prefeitura, 
o local abrange área atribuída à 
ocupação dos indígenas Puris, que 
habitavam a Serra da Mantiqueira 
e a Serra do Mar, antes das 
incursões dos bandeirantes a 
partir do século XVI.

Oficialmente parte do 
Caminho da Fé (inspirado no de 
Santiago de Compostela) desde 
2017, o bairro era ponto de 
parada de tropeiros que partiam 
de Minas Gerais a Paraty em 
busca de ouro. Ali, compravam 
alimento e descansavam. 

AINDA DÁ TEMPO DE CURTIR O 
CALOR NO

POLO DE ECOTURISMO 
RURAL E DE AVENTURA EM 
GUARATINGUETÁ

Foto: facebook.com/gomeralsp

Foto: Ken Chu
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Além das belezas naturais, o Gomeral oferece festas e festivais de tradição, como o 
da truta, que atrai mais de 10 mil pessoas a cada ano, e o Folia no Gomeral, durante o 
Carnaval. “Aqui, além das trilhas, temos como atrativos a natureza com uma bela vista 
parcial do Vale do Paraíba, algumas pousadas e restaurantes além de um pesqueiro de 
trutas, há também no mês de julho o Festival da Truta, realizado na Pousada da dona 
Ana (outro ponto turístico, um casarão feito de taipa de pilão com aproximadamente 
250 anos)”, contou Eduardo Flores, guia turístico e monitor ambiental.

“O bairro Gomeral é maravilhoso e seus moradores seguem na mesma tendência. Há 
vários guias de turismo competentes, como o saudoso Chico Bento (in memoriam) e 
também experiências ímpares para pessoas que amam um contato mais íntimo com a 
natureza”, disse o jornalista Lauro Lam, de 41 anos, nascido e criado em Guará. 

Vale Encantado
O verão está chegando ao fim, 

mas o calor ainda deve durar 
o suficiente para quem deseja 
descobrir o Vale Encantado, que 
também fica no Gomeral. Trata-se 
de um cânion de 30 a 40 metros 
de altura, fincado na Serra da 
Mantiqueira, entre Guaratinguetá 
e Campos do Jordão. 

Fãs experientes de trilhas 
e aventureiros que gostam 
de descobrir lugares pouco 
acessíveis pela maioria das 
pessoas precisam incluir o 
Vale Encantado no roteiro. Os 
melhores meses do ano para 
visitá-lo são os de primavera 
e verão, mas, cuidado, cheque 
a previsão do tempo antes, 
para evitar chuvas fortes e 
fenômenos naturais, como a 
“cabeça d’água”.

Não se chega ao Vale Encantado 
sem uma dose de esforço, 
mas, uma vez lá, o visitante se 
surpreende com o rio de água 
cristalina e a cachoeira iluminada 

“SE VOCÊ QUISER SE 
ENERGIZAR COM UM 

BANHO DE CACHOEIRA, 
É O LUGAR IDEAL. (...) 

O VISUAL É MÁGICO E 
O MELHOR: DÁ PARA 

ESTICAR O PASSEIO ATÉ 
CAMPOS DO JORDÃO 

POR MEIO DA ESTRADA 
PARQUE, QUE JÁ ESTÁ 
COM BLOQUETES. UM 

PASSEIO PARA CASAIS, 
PARA FAMÍLIA, PARA 

AVENTUREIROS E PARA 
PESSOAS QUE QUEREM 

SEMPRE DESCOBRIR 
ALGO A MAIS QUE TRAGA 

UM NOVO SENTIDO NO 
VIVER”, RESSALTOU.

OS BLOQUETES 
MENCIONADOS POR 
LAM SÃO PARTE DAS 
MELHORIAS NA ESTRADA 
CÊNICA DO GOMERAL 
(OU ESTRADA PARQUE), 
QUE LIGA A CIDADE A 
CAMPOS DO JORDÃO. A 
PREFEITURA TEM VERBA 
DE R$4 MILHÕES DO 
GOVERNO ESTADUAL 
PARA INVESTIR NA 
INFRAESTRUTURA 
DOS 22 QUILÔMETROS 
DA ESTRADA. OUTRO 
ITEM QUE DEVERÁ 
FACILITAR AINDA MAIS 
A CIRCULAÇÃO DE 
TURISTAS POR TODO 
O VALE HISTÓRICO 
É A CONCESSÃO DO 
AEROPORTO EDU CHAVES, 
EM GUARÁ, À INICIATIVA 
PRIVADA, NO ANO 
PASSADO. 

pelos fachos de luz solar.
O caminho até lá é a própria 

experiência. O ponto de partida é 
o bairro do Gomeral. A trilha para 
o cânion tem nível moderado 
de dificuldade, distância de 
7 quilômetros e duração de 
seis horas. A maior parte do 
trajeto é feita dentro d’água 
(aquatrekking), com a água do 
rio na altura dos joelhos, e a 
vista de algumas nascentes e 
cachoeiras. Deve ser percorrida 
com seguro de vida contratado 
e na companhia de um guia 
experiente, monitor ou condutor 
ambiental. Há roteiros turísticos 
de diversas agências a partir 
de R$ 175 e outros em torno de 
R$500, depende do que está 
incluído, como translado e outros 
benefícios.

O lugar é perfeito para quem 
curte uma natureza mais “roots”, 
em trecho fechado de Mata 
Atlântica, com suas plantas e 
animais característicos e paredes 
rochosas. gFoto: https://ecovaletur.com.br/
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SÃO BENTO
P

equena, porém turística 
e agitada. São Bento do 
Sapucaí mantém uma 

belíssima qualidade de vida e 
IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano) acima da média 
nacional para seus pouco mais de 
10 mil habitantes, muito em razão 
das diversas opções de diversão, 
descanso e contato com a 
paisagem em geral que a cidade 
possibilita aos seus moradores 
e aos milhares de turistas que 
visitam a cidade ao longo do ano.

Terra natal de Plínio Salgado 
e Miguel Reale, políticos 
identificados com o movimento 
integralista, importante 
organização de extrema-direita 
brasileira influente nos anos 
50 e 60, São Bento do Sapucaí 
destoou-se dessas personalidades 
para ganhar fama no cenário 
nacional como o principal destino 
carnavalesco do Vale do Paraíba.

PANORAMA

CONFIRA ALGUMAS 
DAS OPÇÕES PARA 

QUEM ESTÁ PENSANDO 
EM FAZER UMA VISITA 

NA PEQUENA, MAS 
ACONCHEGANTE 

CIDADE DA SERRA DA 
MANTIQUEIRA:

O complexo da Pedra do Baú, 
que reúne as três irmãs Bauzinho, 
Ana Chata e a Pedra do Bau, pode 
ser um destino inesquecível para 
quem adora trilhas, contato direto 
com a natureza e fotos com o céu 
de cenário. A região montanhosa 
é uma ótima opção para retratos 
diferenciados, além da sensação 
de estar perto de “tocar o céu”. O 
final de cada uma das trilhas das 
pedras pode reservar paisagens 
espetaculares aos turistas.

Contudo, algumas 
particularidades são exigidas em 
cada uma das trilhas. Na Ana 
Chata, por exemplo, é possível 
realizar a subida por conta própria, 

Outro destino super 
interessante para quem gosta 
de curtir a natureza de perto em 
São Bento do Sapucaí são as 
cachoeiras. São diversas opções 
para se refrescar ou, em épocas 
mais frias, fazer belos registros.

No caminho do Complexo da 
Pedra do Baú, a Cachoeira do 
Toldi é uma boa opção para quem 
gosta de grandes quedas d’água. 

Entretanto, por conta da 
força das águas, o banho na 
água da cachoeira não é possível. 
Registros, entretanto, na ida 
para a Pedra do Baú, se 
tornam inesquecíveis.

Já na Cachoeira dos Amores 
a opção de se refrescar nas 
águas é possível. Fácil acesso, 
sem necessidade de trilha e 
com a possibilidade de parar o 

sem grandes dificuldades. É 
necessário ter um físico em dia e 
preferencialmente ir na presença 
de um guia.

Já na Trilha do Baú, 
diferentemente da anterior, é 
recomendado equipamentos 
de segurança, onde o guia 
especializado no local leva os 
turistas por um precipício com 
mais de 500 degraus.

O complexo contempla 
uma estrutura completa para 
o viajante. Estacionamento 
para curtir a hospitalidade 
tranquilamente e uma opção 
variada de comidas no 
restaurante do local.

AS PEDRAS

DO SAPUCAÍ

CACHOEIRAS

carro ao lado para descer e ir em 
direção ao banho. O preço para 
os banhistas é de R$ 5,00, pois 
a cachoeira fica em propriedade 
particular.

Por fim, para quem quer 
cachoeiras mais tranquilas e com a 

água em um ritmo menos intenso, 
as cachoeiras do Tobogã e do 
Poção são destinos mais certos. 
Ambas possuem um bom caminho 
para se acessar, com piscinas 
naturais rasas, indicada para 
crianças, e totalmente gratuitas.

Assim como em qualquer 
cidade turística que se visita, 
tirar uma foto ao lado do 
letreiro municipal é um ponto 
obrigatório para marcar 
presença. Em São Bento do 
Sapucaí, o nome tem suas letras 
coloridas e chama bastante 
atenção de quem passa.

É facilmente identificada por 
quem passa pela Praça Genésio 
Cândido Pereira, bem na frente 
da Igreja Nossa Senhora do 
Rosário, outro ponto bastante 
frequentado no munícipio.

LETREIRO DE
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Fotos: Aniello de Vita
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PANORAMA

Resquício de seus tempos 
mais históricos, as igrejas são 
pontos focais para quem está de 
passagem pela cidade e gosta de 
registrar e analisar os templos.

Construídas em adobe e 
barro por escravos no meio 
do século XIX, a Igreja Matriz 
de São Bento está localizada 
na parte central da cidade e é 
considerada a mais imponente e 
importante igreja do município.

Para quem quiser visitar, em sua 
frente é possível descansar em 
uma elegante praça, com bancos 
e árvores lotadas de flores que 
embelezam ainda mais o cenário.

No marco zero da cidade 
se encontra a Igreja Nossa 
Senhora do Rosário. De acordo 
com registros históricos, foi ali, 
na Praça General Marcondes 
Salgado, que São Bento do 
Sapucaí teve seu pontapé inicial 
para ser devidamente criada. É a 
igreja mais velha da cidade. Para 
visita-la internamente é necessário 
um agendamento prévio.

Por fim, a Igreja São Benedito é 
famosa pela maior festa religiosa 
da cidade, que homenageia o 
santo homônimo, padroeiro do 
município. Fica ao lado da Praça 
São Benedito. É um local especial 
para quem quer respirar a história 
da cidade em dias de festa.

O Carnaval em São Bento do 
Sapucaí talvez seja a festa mais 
visitada da cidade. O bloco com 
os bonecões da família do Zé 
Pereira faz a festa dos turistas. 
Muito se fala sobre a origem da 
festa e dos bonecos e os registros 
mais distantes dão conta de uma 
tradição centenária.

Desde 1990, os bonecos 
mudaram seus materiais e 
possuem uma forma diferente das 
quais foram apresentadas pelos 
irmãos João e Antônio Cruz.

Hoje é impensável um carnaval 
em São Bento, o mais famoso do 
Vale do Paraíba, sem a presença 
de Zé Pereira e sua família, 
composta por Maria Pereira, 

Do Mirante do 
Cruzeiro é possível 
ver toda São Bento 
do Sapucaí e os vales 
que lhe cercam. É 
perfeito para quem 
admira a paisagem 
em sua imensidão.

É possível ir a pé 
pela chamada “via 
sacra” ou de carro. 
A entrada é gratuita 
e não é estipulado 
horários para visitação.

IGREJAS

Mariinha, Kiko, Tomé, Amélia, Zé 
Negrinho e Dieguito, os bonecões 
com altura acima dos 4 metros.

O Museu do Zé Pereira foi 
inaugurado recentemente e é 
o primeiro da cidade. Presta 
homenagem, justamente, ao 
boneco Zé Pereira e sua família.

Para o turista interessado é 

possível conferir a história do 
bloco carnavalesco que leva 
o nome e depoimentos locais 
sobre o cortejo. Os bonecos 
da família de Zé Pereira 
também estão no local.

São três salas de exposições 
permanentes e a entrada é 
gratuita.

CARNAVAL E
MUSEU DO
ZÉ PEREIRA

CERVEJARIA E VINÍCOLA
São Bento do Sapucaí também é um destino bastante 

aconselhável para os fãs de cervejas artesanais e vinhos 
da melhor qualidade. Na cidade, inclusive, é possível 
encontrar em mercados e na loja da fábrica a única 
cerveja artesanal da cidade que é muito bem avaliada 
pelos cidadãos. Já para os vinhos, a Fazenda Portugal 
e Vinícola Villa Santa Maria são locais especializados 
em vinhos de inverno, com experiências únicas, jardins e 
montanhas de cenário, para quem gosta de combinar um 
bom ambiente com a apreciação de um bom vinho.

É possível fazer a experimentação da bebida e, de 
quebra, apreciar produtos artesanais como geleias, 
chutney e doces de leite, que são vendidos no lugar. 

Quem gosta de conferir os locais de produção, 
ambos possuem a possibilidade de ver de perto 
como surgem as bebidas. g

MIRANTE   DO CRUZEIRO

Foto: Aniello de Vita

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Matheus Correia

F
undada no ano de 1855, a 
história primordial da “Cidade 
Simpatia” é substanciada nos 

ideais políticos, econômicos e sociais que 
regiam no século XIX, onde o Brasil vivia 
um regime monarquista.

Banhada pelo Rio Paraíba e cortada 
pela Rodovia Presidente Dutra, Caçapava 
tem uma densa e rica cultura, abrigando 
desde relíquias da história nacional até as 
mais requisitadas cachaças da RMVale.

A Política de Turismo do município é 
pautada no incentivo do desenvolvimento 
da cultura, comércio, geração de 
emprego e renda, bem como integrar 
atividades de esporte, lazer, cidadania e 
meio ambiente.

De acordo com a gestão, o turismo 
rural vem tendo grande destaque no 
município, devido as riquezas naturais e 
ao fortalecimento de políticas públicas 
junto aos proprietários rurais.

UMA SIMPATIA DE CIDADE

PANORAMA

CAÇAPAVA

“CAÇAPAVA POSSUI FORTES TRAÇOS 
CULTURAIS E NATURAIS E GRANDES RIQUEZA 
DE ATRATIVOS. ALÉM DA RIQUEZA CULTURAL, 
POSSUI GRANDE APELO TURÍSTICO EM SUA 
ÁREA RURAL”, AFIRMOU MARIA DE FÁTIMA, 
REPRESENTANTE DO CONSELHO DE TURISMO 
DO MUNICÍPIO.

Foto: Divulgação



20 21

PANORAMA

Assim como diversas outras 
cidades da RMVale, a história de 
Caçapava nasce na religião. A 
Igreja Matriz de São João Batista 
foi fundada no ano de 1850, e é 
considerada o Marco Zero do 
atual município.

Ao seu redor, foram 
construídas as primeiras casas, 
a primeira escola, o primeiro 
mercado.  Seu estilo neoclássico 
e sua construção feita em 
taipa eram característicos dos 
templos religiosos da época. 

PONTOS 
TURÍSTICOS

O MARCO ZERO
A Igreja passou por uma 

reforma no início do século XX, 
se tornando imponente, com um 
estilo eclético, remanescendo 
tanto o estilo barroco, quanto o 
neoclassicismo e a arte romana.

Em seu interior possui um belo 
conjunto de 23 vitrais provenientes 
de doações de diversas famílias 
que residem na cidade.

Igreja Matriz

• Endereço:
Praça Dr. Pedro de Toledo, Centro
• Horário de funcionamento:
Das 6h às 17h de segunda à sexta, 
das 6h às 12h e das 15h às 17h no 
sábado; e das 6h às 12h e das 15h 
às 21h no domingo.

Transformando ideias em  realidade!

RapidezQualidadePersonalização 
no atendimento

Equipe especializada 
e parque gráfi co 
modernizado!
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Mire no QR Code 
e confi ra nossa 
apresentação

/grafi caquatrocor/quatrocor-gráfi ca /quatrocorgrafi ca

Siga-nos nas redes sociais:

(11) 2422-6662
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PANORAMA

Em 1970, Antenor de Sá 
Ferreira e Maria Nazareth de 
Castro Ferreira produziam leite 
na Fazendo Bom Retiro, zona 
rural de Caçapava. 

Por conta da falta de dinheiro 
para investir na produção e se 
adaptar ao mercado da época, 
a família optou por mudar 
de atividade e deu início à 
produção de cachaça.

Foi assim que surgiu, no 
ano de 1971, o Alambique do 
Antenor, que é hoje considerado 
uma das principais referências 
gastronômicas do município.

Lá são produzidas, com muita 
delicadeza, duas das cachaças 
mais requisitadas de toda a 
RMVale: a Cachaça Campeão do 
Vale e a Cachaça do Alambique 
do Antenor. “Com o passar 
dos anos, fomos superando as 
dificuldades e hoje temos o total 
controle de todas as nossas 

Museu Roberto Lee O Museu Paulista de 
Antiguidades Mecânicas teve o início de sua 

história em 1963, na rua Tuiuti, na capital paulista. 
O museu foi considerado de utilidade pública 

pelo governo do Estado tornando seu fundador, 
Roberto Lee, o primeiro colecionador a fundar 

oficialmente um museu brasileiro de antiguidades 
mecânicas com visitação aberta ao público.

Devido à sua rápida expansão, ele foi transferido 
para Caçapava, em um galpão que pertencia à 

Família Matarazzo, na Fazenda Esperança.
Em 2011, o Museu foi transferido para o Centro 

Educacional, Cultural e Esportivo José Francisco 
Natali, onde permanece até hoje.

Entre os veículos expostos, há relíquias como 
o único Tucker Torpedo 1948 a andar em solo 

brasileiro, um dos três modelos do Ford Maverick 
1973 a participar do 1° Raid da Integração Nacional 
e o Packard 120 Eight Convertible Sedan utilizado 

para transportar o Príncipe Philipp em 1968.

etapas da produção, desde a 
matéria-prima de cultivo próprio 
até o produto final”, afirmou 
Flávio Ferreira, proprietário do 
local e filho de Antenor.

Para acompanhar a cachaça, o 
local tem um cardápio com opções 
simples, como um churrasco no 
espeto de bambu, maionese, farofa 
caseira e vinagrete. 

ALAMBIQUE

MUSEU ROBERTO LEE

do Antenor

Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas

• Endereço:
Rodovia João
do Amaral Gurgel,
km 10, Guamirim
• Horário de 
funcionamento: 
Todos os dias,
das 8h às 15h

O ESTABELECIMENTO 
TAMBÉM OFERECE AO 
CLIENTE A OPORTUNIDADE 
DE CONHECER AS 
INSTALAÇÕES ONDE É 
PRODUZIDA A CACHAÇA E 
DISPONIBILIZA UMA ÁREA 
VERDE E UM PARQUINHO 
PARA CRIANÇAS.

• Endereço: Av. Dr. José de Moura Resende, 475, Vera Cruz.
• Horário de funcionamento: Temporariamente fechado

Fotos: Aniello de Vita

Foto: Divulgação
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• Endereço: 
Rua Antônio Guedes 
Tavares, Vila Menino Jesus
• Horário de 
funcionamento: Todos
os dias, das 6h às 18h

PANORAMA

ESPAÇO CULTURAL
do Regimento Ipiranga

• Endereço: Rua do Porto, Vila Paraíso
• Horário de funcionamento: das 9h às 11h e 

14h às 16h, de segunda à quinta; apenas na 
parte da manhã às sextas

O município de Caçapava 
abriga um dos grandes e raros 
acervos da História do Brasil e 
do Exército. O Espaço Cultural 

do Regimento Ipiranga preserva 
diversas relíquias de campanhas 

militares do país, como a Guerra do 
Paraguai (1864-1870), Guerra do 

Contestado (1912-1916) e a Revolução 
Constitucionalista (1932).

NO MUSEU DO IPIRANGA, 
HÁ UM ACERVO ORIUNDO 

DA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL (1939-1945), 

COM DOCUMENTO, FOTOS, 
ARMAMENTOS E OUTROS 

ESPÓLIOS DE GUERRA. 

PARQUE 
Ecológico da Moçota

O Parque da Moçota é a opção 
principal para aqueles que buscam 
descansar debaixo de uma árvore 
ou entrar em contato com a 
natureza na “Cidade simpática”.

Com cerca de 62 mil metros 
quadrados de área verde, com pista 
de caminhada, quadras, playground, 
quiosques e outras estruturas.

UMA DAS PRINCIPAIS 
ATRAÇÕES DO 
PARQUE É UM 
CASARÃO EM ESTILO 
COLONIAL, ONDE 
SÃO REALIZADAS 
EXPOSIÇÕES 
TEMÁTICAS. 
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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

Glab_Anuncio_Aner_202x266_v1.indd   1Glab_Anuncio_Aner_202x266_v1.indd   1 13/08/2020   14:17:5413/08/2020   14:17:54

PANORAMA

Localizado ao lado da Igreja Matriz, o 
Mercado Municipal de Caçapava tem como 
principal mercadoria a taiada, doce típico da 
cidade, confeccionado com gengibre, cana-
de-açúcar e farinha de mandioca branca.

O local é ponto de encontro dos moradores 
locais, abrigando bancas de frutas, flores, 
artesanatos, carnes e peixes. 

MERCADO
Municipal

EM SEU ENTORNO ESPALHAM-SE PRODUTOS 
DOS MAIS DIVERSOS, INCLUSIVE, UMA FEIRA 
DA BARGANHA AOS DOMINGOS DE MANHÃ. 
AOS SÁBADOS É POSSÍVEL COMPRAR OS 
PRODUTOS VINDOS DIRETAMENTE DA ROÇA 
PARA A FEIRA NO LOCAL. 

• Endereço:
Av. Pres. Roosevelt, 100, Centro
• Horário de funcionamento:
De segunda à sábado, o horário
de funcionamento é das 6h às 14h.
No domingo, das 6h às 13h. g
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PANORAMA

Da Redação

T
aubaté, localizada 
no Vale do Paraíba, 
desempenhou um 

relevante papel na colonização 
do Brasil. Sua importância se deu 
durante o ciclo do ouro, época 
em que o pequeno município 
- ainda conhecido como Vila 
de Taubaté - serviu de núcleo 
irradiador do bandeirismo, 
de onde vários taubateanos 
partiram para Minas Gerais em 
busca de metais preciosos, 
fundando as cidades mineiras de 

Museus para
todos os gostos

TAUBATÉ

São João del Rei, Ouro Preto e 
Itabira. Hoje, a tranquila cidade 
é um importante polo cultural, 
abrigando museus de diversos 
tipos. O mais famoso é o Museu 
Folclórico e Pedagógico Monteiro 
Lobato, que preserva a casa 
onde o mais famoso escritor 
infanto-juvenil brasileiro viveu 
na infância. Através de objetos 
pessoais, conta um pouco do 
contexto que inspirou Monteiro 
Lobato a criar os personagens do 
Sítio do Picapau Amarelo. Outro 

destaque é o Museu de História 
Natural, que conta a história da 
evolução desde a época dos 
dinossauros. Entre os diversos 
fósseis expostos, está a única 
ossada original da ave carnívora 
Paraphysornis Brasiliensis, de 
cerca de 2 metros de altura e 
quase 200 quilos, descoberta na 
bacia sedimentar de Taubaté.  O 
viajante também não pode deixar 
de visitar o Museu Mazzaropi, 
que conta toda a trajetória de um 
dos personagens mais icônicos 

do cinema brasileiro por meio de 
fotos, documentos e filmes. Já o 
Museu da Imigração Italiana reúne 
diversos documentos e fotos das 
famílias que deram cara para o 
interior paulista. A história desses 
imigrantes também é contada no 
Museu da Agricultura, que abriga 
diversos equipamentos agrícolas 
da era de ouro do café. g
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TELEVISÃO

E
m parceria inédita para 
a região de Ribeirão 
Preto, o Grupo Meon 

de Comunicação e a TV Thathi 
disponibilizaram, desde o dia 
22 de fevereiro, todas as terças 
e quintas às 19h30, a versão 
televisiva da revista Meon Turismo, 
editada mensalmente e disponível 
nos formatos físico e digital. 
Atualmente em sua 40ª edição, a 
revista foi lançada para maximizar 
as potencialidades turísticas dos 
municípios brasileiros. Durante sua 
trajetória de dois anos, já alçou 
voos maiores, como a parceria 
com a Abril Comunicações, que 
distribui o periódico para todo 
país por meio da plataforma 
Go Read, além de distribuição 
internacional, com conteúdo 
traduzido para 16 idiomas pela 
PressReader, maior plataforma de 
leitura ilimitada do mundo. “É um 
grande momento para nós chegar 
a Ribeirão Preto, primeiro por 
estarmos na TV Thathi, referência 
de programação em toda região, 
além de conseguirmos em ‘live 
action’ mostrar todo o conteúdo 
que produzimos mensalmente 
para a Meon Turismo em um 
programa de televisão. Vocês vão 
se surpreender”, destacou o editor 
da Meon Turismo, Fabrício Correia.  

!

JB
2

.Z
ER

O
 9

9
7

6
6

.5
1

8
6

!

150

MEON TURISMO
ESTREIA NA TV THATHI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nossa, é uma experiência 
maravilhosa. A gente está tão 
acostumado à correria do dia a 
dia e preparando viagens para 
destinos fora de nossa região 
que perdemos a oportunidade de 
conferir a beleza extraordinária 
das cidades vizinhas. Amei fazer 
uma aventura de quadriciclo 
em Santo Antônio e tirolesa em 
Paraibuna, por exemplo. São 
vivências que estão disponíveis 
para todas as idades”, contou 
Sabine Baumann, estudante 
de direito que coapresenta 
a atração. O programa Meon 
Turismo mostrará todas as 
terças e quintas, roteiros, 
lugares e vivências de aventura, 
gastronomia e hospedagem em 
todos os munícipios que recebem 
o sinal da TV Thathi na região 
de Ribeirão Preto. “Agradeço ao 
senhor Chaim Zaher, que desde 

o inicio reconheceu o Grupo 
Meon como um importante 
parceiro em ações que visem 
o desenvolvimento turístico de 
nosso estado. Levar o melhor 
das cidades para dentro da casa 
de milhares de expectadores é 
uma grande responsabilidade 
e, como tudo que fazemos, 
será ‘over delivery’. Espero que 
vocês gostem e embarquem 
conosco toda semana em uma 
nova aventura”, afirmou Regina 
Laranjeira Baumman, diretora 
executiva do Grupo Meon e 
diretora geral do programa 
Meon Turismo.  g

ADAPTAÇÃO PARA A TELEVISÃO DA REVISTA 
NACIONAL DE TURISMO PRODUZIDA PELO GRUPO 
MEON CHEGA A RIBEIRÃO PRETO

NOS PRIMEIROS QUATRO 
PROGRAMAS DA TEMPORADA, 
SABINE E THOMAS BAUMANN, 
BIANCA GRAVALOS E LUCIANO 
GARCIA VISITAM AS CIDADES 
PAULISTAS DE SANTO ANTÔNIO 
DO PINHAL, UBATUBA, MONTEIRO 
LOBATO E PARAIBUNA. 
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programa

apresenta

Em cada programa um roteiro
completo com dicas de hospedagem,

gastronomia, destinos e aventuras
nas cidades da RMVale.

TODO SÁBADO 
ÀS 10H
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 DESTINO NACIONAL

Vanessa Castro / MTUR

mundo
TRÊS DAS  MELHORESpraias do O Brasil se destacou mais 

uma vez no ranking 
das melhores praias do 

mundo divulgado anualmente 
pela plataforma de viagens 
Tripadvisor. Com lugar cativo 
no prêmio Travelers´ Choice, 
os destinos Baia do Sancho, 
localizada em Fernando de 
Noronha (PE), e a Baia dos 

ATRATIVOS DE 
FERNANDO 

DE NORONHA, 
BAHIA E RIO 
GRANDE DO 

NORTE FORAM 
DESTAQUE DO 

RANKING DA 
TRIPADVISOR 

DE 2022

Golfinhos, na Praia da Pipa, 
em Tibau do Sul (RN), figuram 
novamente na lista ocupando o 
7º e o 9º lugar, respectivamente. 
A Quarta Praia, em Morro de 
São Paulo (BA), estreia no 
ranking de 2022 com destaque, 
aparecendo na 4ª posição. A 
lista classifica os destinos a partir 
da avaliação de milhares de 
viajantes de todo o mundo que 
indicam as melhores praias para 
se visitar. “Este ano, três praias 
brasileiras tiveram destaque 
na lista da Tripadvisor, mas eu 
poderia listar outras tantas que 
deveriam ser incluídas neste 
ranking. O Brasil tem 8 mil 
quilômetros de costa, praias 
paradisíacas, paisagens que 
não se encontra em nenhum 
outro lugar do mundo. É muita 
beleza que merece ser conhecida, 
preservada e valorizada”, ressaltou 
o ministro do Turismo, Gilson 
Machado Neto.

PRAIAS - Não é à toa que 
a praia mais conhecida de 
Fernando de Noronha, a 
Baia do Sancho, apareça 
recorrentemente na lista 
da Tripadvisor. O atrativo é 
uma verdadeira preciosidade 
natural que oferece mais de 
50 atividades para os turistas. 
Localizado a 545 km de Recife 
(PE), o arquipélago de Fernando 
de Noronha é um dos destinos 
mais cobiçados por visitantes 
brasileiros e estrangeiros. 
Formado por 21 ilhas, numa 
extensão de 26 quilômetros 
quadrados, o local é procurado 

Baia do Sancho,
em Fernando de Noronha

ESTÃO  NO BRASIL
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para a prática de surfe, 
ecoturismo, turismo de aventura, 
passeios históricos, entre 
outros. Já a Baía dos Golfinhos 
é sinônimo de tranquilidade e 
beleza, sendo considerada uma 
das praias mais preservadas da 
região de Pipa (RN). No destino, 
é possível observar o nado 
de golfinhos, que costumam 
receber os visitantes com 
saltos e acrobacias. As águas 
cristalinas, os coqueirais, a areia 

clara, os mangues e as piscinas 
naturais, fazem da Quarta Praia, 
em Morro de São Paulo (BA), 
uma das melhores praias do 
mundo. O local atrai milhares de 
turistas todos os anos em busca 
de atrações em meio à natureza.

MELHORES DESTINOS - O 
Brasil já havia sido destaque na 
lista dos melhores destinos do 
mundo em quatro categorias do 
Travelers´ Choice 2022. Natal 

(RN) e Paraty (RJ) apareceram 
na lista de destinos em alta; o 
Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros (GO) despontou 
com um dos principais locais 
para quem procura opções ao 
ar livre; São Paulo (SP) foi eleita 
uma das dez cidades do mundo 
para quem ama gastronomia; 
e Rio de Janeiro (RJ), Praia 
Grande (SC) e Campos do 
Jordão (SP) para quem prefere 
destinos de sol.

Praia da Pipa,
em Tibau do Sul (RN),

Quarta Praia,
em Morro de São Paulo (BA)

O prêmio Travelers´ 
Choice 2022 ainda divulgará 
as categorias de melhores 
restaurantes, hotéis e atrações 
imperdíveis do mundo. g
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ARTE E 
ANCESTRALIDADE

ART GALLERY

Renata Felinto
Produção: Pintura, 

desenho, performance

Fonte: https://renatafelinto.wordpress.com/

RENATA FELINTO  
Artista visual, pesquisadora, 

educadora, escritora, performer 
e ilustradora. Suas obras se 
fundamentam na questão da 
identidade negra feminina e, por 
meio de diferentes linguagens, 
questionam construções estéticas 
e culturais. A artista também se 
destaca pelo exercício da arte-
educação em universidades e 
instituições de cultura. Felinto 
iniciou sua formação no Sigbol 
Fashion Institute, em São Paulo, 
onde estudou desenho de moda, 
de 1994 a 1996. Em 2001, forma-se 
no bacharelado em artes visuais do 
Instituto de Artes da Universidade 
Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (IA/UNESP). Desde 
então, seus trabalhos vinculam-
se à arte-educação. Ainda 
em 2001, desenvolveu a série 
Re-Existindo (2001-2003), que 

reúne fotomontagens 
construídas com álbuns 
fotográficos de famílias 
negras paulistanas. 
O pensamento sobre 
os ambientes de 
sociabilidade das 
famílias é uma questão 
central na elaboração 
do trabalho, que confere 
à artista sua primeira 
exposição individual, 
no Centro Permanente 
de Exposições de Arte 
Prof. José Ismael, em 
Guarulhos, São Paulo. 
Entre 2010 e 2018, 
desenvolveu a série 
Afro Retratos, na qual, 
ao pintar sua própria 
imagem, representa 
mulheres de outros 
povos e culturas, 
vestindo identidades 
que extrapolam os 
estereótipos impostos 
às pessoas negras. Na 
obra, estabelece ligações 
entre sua autoimagem 
e outros entendimentos 
do que é ser mulher 
e recusa a tradição 
da pintura tradicional, 
fundindo técnicas de 
desenho, pintura e 
colagem. g
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ARQUIDECOR

Da Redação

S
ituada no vilarejo de 
Arraial d´Ajuda, e com 
projeto da proprietária 

e arquiteta Fernanda Miranda, 
a casa abriga desde 2009 a 
Mercatto Cerâmico, boutique de 
revestimentos exclusivos. Agora 
abre também suas portas para 
receber os hóspedes do seu 
marido, Patrício Chaves, hoteleiro 
desde 1997. A área social da 
casa e todas as suas facilidades 
é oferecida com um exclusivo 
serviço de hotel. O café da manhã 

é servido na sala de almoço ou 
no deck, ambos integrados à 
piscina. Sobre as acomodações, 
surge um teto-jardim voltado 
para a mata, local agradável 
para desfrutar do happy hour, 
apreciando a natureza em 
torno da lareira externa. Ainda, 
jantares exclusivos para grupos, 
preparados por chefes locais, 
serviço de massagem e para 
os amantes do mountain bike 
prática do esporte nas trilhas 
no meio à mata preservada.

LUXO E REQUINTE NO PARAÍSO DE 
ARRAIAL D´AJUDA

Fotos: Divulgação

ACOMODAÇÕES
São quatro confortáveis suítes, equipadas com cama queen size, 

lençóis 100% algodão Alexandre Herchcovitch, travesseiros antialérgicos, 
tv led 32” com sinal HD, wi-fi, ar condicionado split, frigobar retrô, 
cafeteira Nespresso, secador de cabelos e cofre. Luminárias do artista 
italiano Mário Crescimbeni (Contornos do Brasil) e telas de Vitor 
Machado completam a sofisticada decoração dos quartos. g

Mercatto Casa Hotel

@mercatto_casa
Rua do Bosque, 03
Baixada do Mucugê - Arraial d’Ajuda
Porto Seguro - Bahia - Tel: (55) 73-3575-3727
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VIAGENS INESQUECÍVEIS

LEMBRANÇAS PARA
INSPIRAR NOVOS
ROTEIROS

Lucas Akolzin, modelo e influencer. 
Jardins do Museu Imperial, Petrópolis, 
Rio de Janeiro, 2022.

Karinah, 
cantora. 

Penha, 
Santa 

Catarina, 
2021

Gabriella 
Pereira, 
estudante, 
assistente
de televisão. 
Rio de Janeiro, 
2022.

Graciele 
Lacerda, 
jornalista, 

influencer digital. 
Arapaguaz, 

Goiás, 2022.

Isabelle 
Casagrande, 
publicitária. 
Ubatuba, São 
Paulo, 2022.

Anitta, cantora.
São Bartolomeu: St. Barts, 
Caribe, 2022.

Bruno Alba, 
ator. Joinville, 
Santa Catarina, 
2022.

Walcyr Carrasco, jornalista, 
escritor, dramaturgo. Almería, 
Espanha, 2021.

Luana Reis, 
apresentadora, 
influencer.
São Sebastião, 
São Paulo, 2021.

Mari Palma, jornalista e 
apresentadora. Madri, 
Espanha, 2022.

Narcisa 
Tamborideguy, 

apresentadora, 
socialite. Miami, 

EUA, 2022.

Antônio Torres, 
escritor, membro da 
Academia Brasileira 
de Letras. Petrolina, 
às margens do Rio 

São Francisco, 
Pernambuco, #TBT.

Fo
tos

: D
ivu

lga
çã

o



44 45

NEGÓCIOS & POLÍTICAS

Da Redação

“CARNAVAL NO RITMO 
DAS MONTANHAS”

A Associação ACE 
(Comercial e Empresarial) 
de Campos do Jordão 

tem apostado no turismo de 
verão na cidade e lançou a 
campanha “Carnaval no ritmo 
das montanhas”, que incentiva os 
visitantes a curtirem atividades 
junto à natureza, no clima 
da Serra da Mantiqueira. De 
acordo com o presidente da 
ACE, Guilherme Centofante, os 
comerciantes estão otimistas em 
relação ao feriado – entre 25 de 
fevereiro a 2 de março. “Estamos 
preparados, como sempre, para 
receber os visitantes com muito 
carinho. Vale ressaltar ainda 

POPULAR NO INVERNO,
CAMPOS DO JORDÃO APOSTA EM 

que todos os setores ligados ao 
turismo foram orientados para 
que continuem cumprindo as 
normas de biossegurança em 
relação à pandemia, como o uso 
de máscaras e higienização das 
mãos”, ressaltou. A cidade teve 
seu primeiro Festival de Verão 
no mês passado, ainda assim, 
muita gente associa Campos 
do Jordão somente ao inverno. 
“O verão aqui em Campos 
também é sensacional, um 
clima gostoso que favorece os 
passeios nos inúmeros parques 
e locais ao ar livre. Além disso, 
temos uma rica gastronomia 
nacional e internacional e 

atrativos para todas as idades”, 
afirmou. Centofante lembra 
que o setor de hospedagem já 
está trabalhando com pacotes 
de Carnaval. “O ideal é que os 
visitantes efetuem suas reservas 
nas pousadas e hotéis da cidade 
com antecedência, podendo 
assim pesquisar melhor as opções 
e aproveitar os pacotes”. Para o 
diretor executivo da ACE, Renato 
Bicudo, o turismo no município 
está em ritmo de retomada. 
“Desde o Natal, Campos voltou 
a receber um número expressivo 
de visitantes, o que nos deixa 
bastante satisfeitos, já que 
turismo é fundamental para a 
sobrevivência da economia local”, 
afirmou. Assim, a cidade está 
preparada para a folia montanhas. 
“Esperamos todos para muita 
diversão juntinho à natureza, com 
muita segurança e cuidados com 
a saúde”, concluiu Centofante.

Opções de passeios
Quem pretende escapar do 

calorão e agito das praias durante 
o Carnaval, tem as opções da 
montanha: Horto Florestal, 
Museu Felícia Leirner, Parque da 
Lagoinha, Parque do Capivari, 
Zom Bike Parque, Roots Bike 
Parque, Prana Bike Park, Tarundu 
e Rancho Santo Antônio. g

SETOR DE HOSPEDAGEM 
 TRABALHA COM PACOTES DE CARNAVAL
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 Da Redação / Assessoria SP Turismo

P
indamonhangaba 
sediará, em 9 de março, 
o primeiro de uma série 

de seminários de sensibilização 
do Programa SP Ecoaventura 
- iniciativa da Secretaria de 
Turismo e Viagens do Estado 
de São Paulo em parceria com 
o Sebrae-SP. Será o 5º polo a 
receber o evento, abrangendo 
as regiões turísticas Rios do 
Vale, da Fé, Vale Histórico e 
Mantiqueira Paulista, compostas 
por 27 cidades.  O objetivo do 

programa é auxiliar donos e 
funcionários de empreendimentos 
que oferecem atividades 
de ecoturismo ou turismo 
de aventura a adequar seus 
produtos às normas da ABNT, 
conferindo maior qualidade e 
segurança às atividades.  Esta 
etapa de sensibilização visa 
orientar os empreendedores 
da importância da gestão de 
segurança. Posteriormente, 
há um seminário técnico com 
cada polo para selecionar quais 

SECRETARIA DE TURISMO E
VIAGENS RETOMA OS SEMINÁRIOS 
DO PROGRAMA SP ECOAVENTURA
NA RMVALE
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“cases” se encaixam no formato 
do programa e, por fim, os 
empreendimentos selecionados 
são orientados na obtenção 
dos certificados de segurança 
da ABNT.  Por conta da 
pandemia, no ano passado foram 
realizados quatro seminários de 
sensibilização de forma online, 
além dos encontros técnicos. Para 
esse ano, estão agendados mais 
três seminários de sensibilização, 
em Presidente Prudente, Ribeirão 
Preto e Botucatu. g

SENSIBILIZAÇÃO ACONTECE EM 9 DE MARÇO NO 
HOTEL INTERCITY PÁTIO, PINDAMONHANGABA, 

DAS 13H30 ÀS 17H00
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ARTIGO

A região do Vale, Litoral e 
Serra é uma das maiores 
potências turísticas do 

Brasil e esta vocação natural é o 
que me motiva a trabalhar pelo 
desenvolvimento desse setor. Mas 
você sabe como está distribuído 
o turismo nesses locais? 

Segundo dados do IBGE e 
Ministério do Turismo, a região 
movimenta 41 milhões de turistas 
e gera 35 bilhões de reais por 
ano, faturamento maior que o PIB 
da Bolívia. Deste total, 5 milhões 
de pessoas visitam o “Circuito 
Mantiqueira Paulista”, formado 
por cidades como Campos do 
Jordão, Santo Antônio do Pinhal e 
São Bento do Sapucaí e 7 milhões 
visitam o “Circuito Litoral Norte”, 
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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.

região costeira com quase 190 
praias de beleza inquestionável. 

Mas o maior segmento 
turístico da região é, sem 
dúvida, o Circuito Religioso, que 
movimenta 18 milhões de pessoas 
por ano. Em especial, a cidade 
de Aparecida com o Santuário 
Nacional, maior templo à Maria do 
mundo. A Comunidade Canção 
Nova, em Cachoeira Paulista, 
e o Santuário Frei Galvão, 
em homenagem ao primeiro 
santo brasileiro da cidade de 
Guaratinguetá, também atraem 
muitos turistas.

Compondo o turismo na 
região estão as cidades do 
Vale Histórico, composto por 
Bananal, que já foi eleita cidade 

VALE, LITORAL E SERRA DA MANTIQUEIRA: 
O QUE MAIS ATRAI TURISTAS
PARA A NOSSA REGIÃO

Sérgio Victor, deputado Estadual pelo Partido Novo

mais rica do Brasil no período 
do Café, e também as cidades 
do chamado “Rios do Vale”, com 
representantes como São Luiz 
do Paraitinga, que tem um dos 
carnavais mais famosos do Brasil. 

Trata-se de uma região 
completa para o Turismo, com 
destinos e atrativos diversificados 
para todos os tipos de públicos, 
sejam nacionais ou internacionais. 
Por isso, uma das missões do 
meu mandato é trabalhar para 
despertar as potencialidades 
e auxiliar os empreendedores 
desse setor que geram emprego, 
renda e ainda ajudam a preservar 
a nossa riquíssima cultura e os 
patrimônios ambientais de nossa 
região. g
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