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ED
ITO

RI
AL A maior crise sanitária e de saúde, imposta pela pandemia de 

Covid-19, levou o turismo em todo o mundo a registrar perdas nunca 
antes observadas. A sensação de insegurança fez com que milhares de 
brasileiros cancelassem suas viagens, mesmo com o regramento sanitário, 
e pôs em risco a sobrevivência do setor que já chegou a corresponder 
por cerca de 8% do PIB brasileiro e empregar quase dez milhões de 
pessoas direta e indiretamente em nosso país. Nós do Grupo Meon de 
Comunicação, dia após dia, por meio do portal Meon Turismo e de nossa 
revista mensal, buscamos divulgar práticas e iniciativas que mantivessem 
o setor em atividade, esperando a vacinação em massa e formas 
seguras para propiciar práticas e vivências turísticas preservando nosso 
maior bem: a vida. E esse tempo chegou! A partir de 1º de novembro, o 
estado de São Paulo libera todos os segmentos, desde que adaptados 
as novas normas sanitárias, e o turismo já apresenta retomada com 
força total. Os feriados de outubro e expectativas para o dia de finados, 
demonstram hotéis com 80% de operação e aumento significativo de 
consumo de passagens, locação de veículos e modais de transporte. 
Nesta edição, levamos você para conhecer serra e mar na RMVale. Da 
bucólica Santo Antônio do Pinhal, com uma parada na Princesa do Norte, 
Pindamonhangaba, à celebração dos 384 anos de Ubatuba - destinos 
para os mais variados gostos. Estamos em constante atualização e na 
próxima edição uma nova fase de nosso projeto editorial. Fique conosco 
e planeje excelentes viagens. Boa leitura.

Turismo retoma com força total

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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ESPECIAL

COM ACONCHEGO 
E DIVERSIDADE, O 
TURISTA ENCONTRA O 
MELHOR DA SERRA EM 
UMA ÚNICA CIDADE

NO CORAÇÃO DA SERRA 
DA MANTIQUEIRA PULSA A 
ESSÊNCIA DA MONTANHA

Samuel Strazzer e Matheus Correia

N
o coração da Serra 
da Mantiqueira, a 
cidade de Santo 

Antônio do Pinhal proporciona 
aos seus visitantes tudo o 
que se procura no turismo de 
montanha. Estadia acolhedora, 
gastronomia de primeira e 
cultura rica, tudo em meio à 
natureza deslumbrante. Tudo 
isso a uma hora de viagem de 
São José dos Campos e pouco 
mais de duas horas da capital 
paulista. Para o secretário de 
Turismo pinhalense, Fábio 
Santos, o ponto forte da cidade 
é exatamente reunir todos os 
atrativos turísticos da montanha. 
A cidade proporciona ao turista 
tranquilidade, mas também há 
grandes atrativos no esporte 
aventura. Santo Antônio 
tem uma gastronomia rural 
riquíssima e ao mesmo tempo 
restaurantes de alto requinte. 
Os turistas podem aproveitar 

o contato com a natureza ou 
passear pelas lojas e empórios 
do centro. 

“Nós temos aqui o Pico Agudo, 
que é um dos principais atrativos 
da cidade, um lugar de contempla-
ção. Temos a prática de esportes 
de aventura como paraglider e 
voo livre. A gastronomia é muito 
diversificada, há desde a comida 
rural, com a cultura tropeira, até 
a alta gastronomia. Ainda falando 
na questão do rural, a gente vê 
um crescimento muito grande dos 
nossos produtores, hoje a gente 
tem o melhor azeite do hemisfé-
rio Sul, além de vinhos premiados 
e outros demais produtos como 
queijos e mel”, diz Fabio. 

Uma das estratégias da prefei-
tura para fomentar o turismo na 
cidade é enriquecer o calendário 
de eventos. Dessa forma, Santo 
Antônio do Pinhal beneficia tanto 
o empresário, que pode partici-
par desses eventos, quanto os 

turistas que vêm para ver uma 
atração e podem conhecer os 
outros atrativos da cidade. 

“A pandemia prejudicou muito 
o setor de turismo de eventos na 
cidade e em toda a região da Serra 
da Mantiqueira, mas já estamos no 
caminho de retomada com a rea-
bertura 100%”, disse o secretário. 

Para Anouk Migotto, chef de 
cozinha e proprietária do restau-
rante Donna Pinha, os turistas 
estão voltando a procurar bons 
destinos neste momento, pois o 
período de isolamento foi muito 
grande. Locais com natureza, por 
exemplo, têm uma grande procura 
justamente pelo sentimento de 
liberdade que proporcionam. 

“O período é muito favorável. 
Há uma demanda reprimida, as 
pessoas não aguentam mais ficar 
em casa, necessitam sair. Lugares 
com ar puro e natureza privi-
legiada, como a nossa cidade, 
permitem isto”, disse Anouk.



8 9

ESPECIAL

Gastro
Um dos pontos fortes do turis-

mo de Santo Antônio do Pinhal é 
a gastronomia característica da 
região de serra. Dos 15 destinos 
pinhalenses presentes na Rota 
Turística da Mantiqueira Paulista 
– organizada pela Secretaria de 
Turismo do Governo do Estado – 
nove são relacionados a gastrono-
mia. São restaurantes, cervejarias 
e pontos de gastronomia rural.

Para a chef Anouk, o clima de 
montanha e os ingredientes lo-
cais como truta, pinhão e frutas, 
são as principais influencias da 
gastronomia da cidade. 

“O clima favorável para seu 
plantio proportionou o cultivo 
desta flor que é uma iguaria na 
gastronomia, única! [...] A al-
cachofra anuncia a Primavera, 
época mais colorida do ano, com 
suas flores e poder de trazer para 
o cardápio este encanto colorido. 
Além de especial é uma explosão 
de aromas”, afirma Anouk.

O restaurante Donna Pinha faz 
parte da associação Cozinha da 
Mantiqueira e prima pelo ver-
dadeiro sabor da culinária da 
montanha com a valorização dos 
produtores e produtos da região. 
Em cada temporada, a chef 
Anouk lança um cardápio com 
frutas e frutos da época. Os pra-
tos são ricos no frescor e cores. 

Outro forte gastronômico da 
cidade que a agricultura local 
favorece é a produção de cerve-
jas artesanais. Uma das princi-
pais cervejarias pinhalense é a 
Araukarien. Segundo o empresário 
Thiago Carvalho, a fábrica pro-
duz cervejas com ingredientes 
da região como amora, mirtilo, 
framboesa, avelã, cacau, café e 
até uma com shitake cultivado e 
fornecido por um parceiro de São 
Bento do Sapucaí. 

“O nosso diferencial são os 
insumos de alta qualidade, desde 
os maltes e lúpulos, até a água 
da Serra da Mantiqueira, a mon-
tanha que chora, com essa lágrima 
que nós fazemos a cerveja, água 
limpíssima!”, diz o empresário. 

A fábrica da Araukarien foi aber-
ta em 2014 com a capacidade de 
produção de 700 litros de cerveja, 
no mesmo ano a produção foi do-
brada para 1.400 litros. Até então, 
só havia a produção de cerveja, 
porém, em 2017, foi construído um 
deck para consumo local e a ca-
pacidade de produção aumentou 
para 8.000 litros. Atualmente, a 
Cervejaria Araukarien tem capaci-
dade de produção de 20 mil litros, 
tem três decks e um palco para 
música ao vivo. 

“Estamos abertos de quinta-fei-
ra à domingo, das 11h ás 18h. A 
gastronomia é por conta do chef 
Marcelo Pacheco, com petiscos 
que harmonizam com as cervejas. 
Temos a régua de degustação 
com seis estilos de cervejas de 
alta fermentação como Ipas, 
Apas e Red Ales. A pessoa pode 
conhecer a fábrica, fazer um 
tour no processo de produção. 
Dia de sábado sempre tem um 
rock. Também tem um pequeno 
empório na fábrica para comprar 
kits, presentes, garrafas, chopps, 
souvenirs, temos clientes externos 
que atendemos com garrafas e 
barril de chopp”, conta Thiago.

nomia

Conheça
A ALCACHOFRA É UMA IGUARIA TRADICIONAL DE SANTO 
ANTÔNIO MUITO PRESENTE NO RESTAURANTE DONNA PINHA. 

CARIJÓ EMPÓRIO
E CERVEJARIA

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

OS DESTINOS DE SANTO ANTÔNIO 
DO PINHAL PRESENTES NA ROTA DA 

MANTIQUEIRA PAULISTA

Cervejaria Artesanal, Restau-
rante e Empório localizada em 
Santo Antônio do Pinhal-SP, 
em um belíssimo vale entre as 
serras da Mantiqueira.

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

rota dacerveja

Foto: Douglas Fagundes

Foto: Douglas Fagundes

Foto: Divulgação

Foto: Douglas Fagundes
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ESPECIAL

ANTONIUSBIER

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Cerveja Araukarien, 
produzida com insumos 

de qualidade e com a 
água puríssima da Serra 

da Mantiqueira.

Cervejaria Artesanal 
localizada em um dos 
pontos mais privilegiados 
de Santo Antônio do Pinhal, 
cercado de toda a beleza 
que a Serra da Mantiqueira 
tem para nos oferecer. As 
receitas foram criadas pelo 
alemão Uwe Ludke, daí vem 
o jargão “a cerveja com o 
sotaque alemão”, e o nome 
Antoniusbier foi escolhido 
para homenagear a cidade. 
Atualmente seis tipos 
de cervejas, sendo elas: 
Mantiqueira Ale, Gingerbier, 
Weiss, Rauchbier, Stout e 
Red Ale.

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

rotaGastronômica Rural
A marca de gelatos Eisland tem 
todos os sentidos voltados para 

a perfeição do produto, essa é 
a maneira como se trabalha na 
fazenda, localizada em meio a 

muito ar puro e clima agradável da 
exuberante Serra da Mantiqueira, 

na estância climática de Santo 
Antônio do Pinhal, bairro do 

Lageado. Para produção dos 
gelatos Eisland utiliza-se leite 

e creme de leite fresco de alta 
qualidade do nosso próprio 

gado Jersey, acrescido de base e 
concentrado de frutas italianas, 

assim como geléias e compotas da 
fazenda, sem adição de qualquer 
outro tipo de gordura. Todo esse 
cuidado com a qualidade reflete 
em um gelato de sabor e textura 

surpreendentes.

O Sabiá da Mantiqueira é um azeite extravirgem 
premium, produzido em pequenos lotes na 
Fazenda do Campo Alto, em Santo Antônio do 
Pinhal. O primeiro Azeite Sabiá foi extraído em 
2018 de azeitonas arbequinas, uma das espécies 
plantadas na Fazenda do Campo Alto. A safra de 
2020, além dos monovarietais arbequina, arbosana 
e koroneiki, também traz um blend especial.

AZEITE SABIÁ DA MANTIQUEIRA

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

GELATERIA EISLANDCERVEJA 
ARAUKARIEN

Fo
tos

: D
ivu

lga
çã

o
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ESPECIAL

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

O Azeite Rossini (marca 
registrada) veio das ricas 
culturas italiana e portuguesa de 
saborear e partilhar alimentos. 
Ingredientes locais frescos são 
preparados de forma simples e 
sempre reforçados com Azeite 
de Oliva. O desejo de trazer 
essa experiência para a família e 
amigos levou os proprietários a 
plantar oliveiras com a intenção 
de produzir um azeite extra 
virgem de alta qualidade.

O Café com Orquídea é visita 
obrigatória. Conhecido como 
colônia japonesa, o local conta 
com um orquidário com 35 
espécies diferentes de flores 
durante o ano e uma pequena 
cafeteria com deliciosos quitutes. 
O produtor criou em 2018 um 
agradável espaço integrando 
o orquidário com a cafeteria. 
Enquanto as orquídeas enchem 
os olhos dos visitantes, os 
quitutes da cafeteria dão água na 
boca. Dentre as especialidades, 
estão o Banoffee –famoso doce 
inglês feito à base de banana—e 
o delicioso chá de limonete que 
é servido quente ou gelado. Sem 
falar nos bolos caseiros e lanches, 
como o de shitake.

Cogumelos shimeji frescos, 
100% natural e em conserva 
da região da Mantiqueira, são 
produzidos sem agrotóxicos e 
com respeito ao meio ambiente.

 A Fazenda Renópolis tornou-
se referência para os turistas que 

passam pela estrada a caminho de 
Campos do Jordão e para todos que 

buscam contato com a natureza. 
Toda a produção é orgâniza. Toda 

a produção é orgâniza. No caso 
da fruticultura, a família inaugurou 
há anos, intuitivamente, o conceito 
de agrofloresta, que hoje está em 

evidência. Na loja é vendido o 
artesanato local, produtos com 

ervas medicinais e aromáticas que 
são produzidos pela própria família 

com matéria da fazenda. Além 
disso há geleias, doces e licores 

produzidos com frutas plantadas 
em meio a mata natural.

AZEITE ROSSINI

COGUMELOS
DA MONTANHA

CAFÉ COM ORQUÍDEA

RPPN FAZENDA RENÓPOLIS

Fotos: Divulgação
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rota da rota daHistória,
Cultura e Arte

Natureza e 
Aventura

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

O Vivarteare é um ateliê 
constituído por um casal 

de artistas, Míriam Leite e 
Dioclésio José. Pintora e 

tecelão. O ateliê apresenta 
as obras e produtos na sua 

galeria-loja vivarteare do 
Conjunto Vila Alta. A loja 

vende camisetas exclusivas, 
quadros com reproduções 

das Mandalas, cartões e 
outros itens afins. Vende 

também joias em prata de 
várias procedências, em 

diversidade de técnicas e 
estilos, e eventualmente suas 

peças autorais.

O Ateliê produz móveis artesanais de design 
contemporâneo, feitos com a técnica milenar 
de encaixes, dispensando o uso de pregos ou 
parafusos. Com a premissa de respeitar acima de 
tudo a sustentabilidade na produção do mobiliário 
atraves do uso adequado da matéria prima que a 
natureza nos fornece.

VIVARTEARE ATELIÊ

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o 
QR Code e 
descubra 
como chegar

Acesse o QR Code e 
descubra como chegar

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Acesse o 
QR Code 
e conheça 
mais

Araucárias, hortênsias, cactos, planta carnívora, 
pau-brasil, lavanda, onze-horas, crisântemos. Tem 
tudo isso no Jardim dos Pinhais Ecco Parque, uma 
das principais atrações de Santo Antônio do Pinhal. 
São oito jardins com estilos, origens e plantas 
totalmente diferentes. O parque ocupa uma área de 
82 mil metros quadrados, a trilha tem apenas 1200 
metros montanha acima. Mas não se preocupe, pois 
a subida é em zigue-zague e a inclinação é bem 
pequena, de modo que não fica nada cansativo. O 
espaço ainda possui um restaurante com cardápio 
que é extenso, preparações tradicionais e de 
excelente aceitação. Os produtos são selecionados, 
frescos e da melhor qualidade da região da 
Mantiqueira Paulista.

Fica no bairro do Lageado, a 7 km do 
centro da cidade com acesso por estrada 
de terra. Esta é a cachoeira mais visitada 

pelos turistas por possuir uma área 
arborizada bem conservada para descanso 

e piquenique. Sua cachoeira forma uma 
pequena piscina com fundo de areia.

JARDIM DOS PINHAIS ECCO PARQUE

CACHOEIRA DO LAGEADO

ATELIÊ MORITO EBINE

Fotos: Divulgação
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Alugue a casa mais
charmosa da
Ilhabela
Ilhabela: lazer, home office ou
simplesmente contemplação.

Alugue! Valores especiais para períodos
maiores.

Alugue pelo 

ESPECIAL

rotaReligiosidade 
Bem Estar

Acesse o QR Code e 
descubra como chegar

A Igreja Matriz de Santo Antônio de 
Pádua foi construída em madeira, no 
ano de 1811. Em 1924 foi iniciada, no 
mesmo local, a construção do templo 
atual, em taipa de pilão. Por ser uma 
cidade interiorana e seguidora de 
tradições, Santo Antônio do Pinhal 
conserva e realiza diversas festas 
religiosas e folclóricas o ano todo.

A fonte Santo Antônio está 
localizada no centro da cidade, 

com uma deliciosa água 
cristalina com característica 

ferruginosa. Aberto ao público. 
Lenda: dizem que o visitante 

que toma água desta fonte 
sempre retorna a cidade, 

outros dizem que a solteira ou 
solteiro que toma desta água 

no dia do Padroeiro Santo 
Antônio, dia 13 de junho, e 

fizer um pedido para se casar, 
sempre é atendido. Sua água 

é fracamente radioativa, muito 
pura e de agradável sabor. g

PARÓQUIA SANTO
ANTÔNIO DO PINHAL

FONTE SANTO ANTÔNIO

Acesse o QR Code e 
descubra como chegar

Fotos: Divulgação
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PANORAMA

Da Redação

U
ma das cidades mais 
inspiradoras da RMVale, 
carinhosamente chamada 

de “Pinda” está a 160 quilômetros 
da capital paulista e atrai turistas 
que vão em busca de paz e 
querem esquecer um pouco o 
estresse das grandes metrópoles. 
Ao chegar, o turista se encanta 
com o jeito pacato de uma cidade 
típica do interior e a simpatia 
dos moradores, associada a boa 
infraestrutura para hospedagem, 
gastronomia e aventuras.

Pindamo nhangaba,
CIDADE OFERECE DIVERSAS 

ATRAÇÕES PARA QUEM QUER
FICAR MAIS PRÓXIMO

DA NATUREZA

PRINCESA DO NORTE

Foto: Aniello de Vita
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PANORAMA

Para os amantes de aventuras, 
uma opção é visitar o Pico do 
Itapeva, que fica a 1,950 metros 
de altitude na divisa entre as 
cidades de Pinda e Campos 
do Jordão. Do alto, em dias 
ensolarados, você poderá avistar 
quase toda a região do Vale do 
Paraíba, desde o Pico das Agulhas 
Negras até a Serra do Guararema.

A cidade integra o Circuito Mantiqueira e oferece diversas atrações para 
quem quer ficar mais próximo da natureza. O Parque Princesa Isabel, 
por exemplo, possui 643 árvores de 52 espécies.  Crianças e adultos 
também se encantam com as esculturas em cerâmicas dos famosos 

personagens do Sítio do Pica-Pau-Amarelo. O parque fica às margens 
do rio Paraíba do sul, conhecido pela aparição da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida no século XVIII. Outro parque que recebe muitos 

turistas é Reino das Águas Claras. Nos finais de semana e feriados, 
diversos turistas buscam suas águas para se refrescar.

Palacete 10 de julho

Bosque da Princesa

Parque Pico do 
Itapeva

O PALACETE 10 DE JULHO, 
ANTIGA RESIDÊNCIA DO BARÃO 
DE ITAPEVA É OUTRO PRÉDIO 
QUE MERECE SER VISITADO E 
CONHECIDO PELOS TURISTAS.

A cidade mantém o cuidado com seu 
patrimônio histórico. O centro histórico, 
por exemplo, possui diversos pontos 
turísticos como o Palacete Vicente da 
Palmeira e suas mais de 60 janelas 
– as superiores são circundadas por 
uma ampla sacada. É remanescente 
do estilo neoclássico, obra da nobreza 
rural cafeeira paulista, e é apontada 
como a construção em taipa de pilão 
mais alta do mundo. Em 1969 foi 
tombado pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do Estado de São 
Paulo (Condephaat). Hoje o local abriga 
Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro 
1º e Dona Leopoldina. 

PASSEIO INCRÍVEL QUE 
POSSIBILITA UM CONTATO 
DIRETO COM A NATUREZA LOCAL. 
O PONTO FORTE DO PASSEIO É O 
MIRANTE, QUE POSSIBILITA UMA 
BELA VISÃO DAS MONTANHAS 
DA SERRA DA MANTIQUEIRA E 
CIDADES DO VALE DO PARAÍBA. 
HÁ UM PEQUENO LAVANDÁRIO, 
E MUITAS TRILHAS PARA OS 
AMANTES DE CAMINHADA.

Foto: Aniello de Vita

Fo
to:

 An
iel

lo 
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Foto: www.tripadvisor.com.br

Foto: Aniello de Vita



22 23

PANORAMA

Escola Alfredo 
Pujol

A história da escola antecede a 
história do prédio, inaugurado em 6 
de dezembro de 1902. O colégio já 

existia mas funcionava em outro local. 
A primeira escola da cidade, da qual 
se originou o Grupo Escolar Alfredo 

Pujol, funcionou mediante unificação 
das escolas Pedro Silva e Júlio 

Pestana, em 1895. 

ESPAÇO PLURAL, É 
FREQUENTADO POR 
TURISTAS, ESTUDANTES, 
NATURALISTAS E 
ESPIRITUALISTAS À 
PROCURA DE PAZ, 
EQUILÍBRIO E RETIRO 
ESPIRITUAL.

A Fazenda Nova Gokula é a maior 
comunidade Hare Krishna da 

América Latina, está situada em 
uma área de proteção ambiental 

aos pés da Serra da Mantiqueira. É 
um dos templos mais lindos do país. 

Fundada há mais de quatro décadas, 
surgiu para reunir devotos e monges 

dessa religião indiana. No local 
há casas de devotos, restaurante, 
lanchonetes, pousada, camping, 
chalés, lojas e dois templos, com 

cerimônias abertas aos não devotos 
a partir das 4h30.  

Fazenda Nova 
Gokula Comunidade aos

pés da Mantiqueira

A CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO, QUE 
OCUPA UMA ÁREA DE 2.000 M2, FOI 
SUPERVISIONADA TECNICAMENTE 
POR EUCLIDES DA CUNHA, AUTOR 
DO CONSAGRADO “OS SERTÕES”. 
TOMBADO PELO CONDEPHAAT.

Foto: Aniello de Vita

Foto: Aniello de Vita
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Você pode viajar para Pinda seguindo pela Rodovia 
Presidente Dutra ou pelas Rodovias Ayrton Senna 
e Carvalho Pinto. Pela Dutra, entre no trevo de 
Pindamonhangaba e, após subir o viaduto, siga em direção 
do centro da cidade. Daí, seguir as placas indicativas 
até a estrada Pinda/Campos de Jordão. Se você optar 
pela Rodovia Carvalho Pinto, pegue a Via Dutra na altura 
de Taubaté, e siga rumo ao Rio e Janeiro, onde, a 10 
quilômetros está localizado o trevo de Pindamonhangaba. g

Mais
caminhos

PINDA TAMBÉM  FAZ 
PARTE DO ROTEIRO 
DO CAMINHO DA FÉ 

DESDE SUA CRIAÇÃO EM 
FEVEREIRO DE 2003.
Inspirado no Caminho de 
Santiago de Compostela 

(Espanha), o percurso 
foi criado para garantir 

apoio aos peregrinos 
que se dirigem para 

o santuário de Nossa 
Senhora de Aparecida.

COMO
CHEGAR

Foto: Aniello de Vita

  
  

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.
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Mostrador analógico/
digital multifunção

INSTRUMENTAÇÃO

CAN-AM

LAND & SEA

SPYDER F3 S

TRANSMISSÃO

Com muito estilo e 
surpreendentemente inovadora, 
a nova versão  do Spyder F3-S 
traz desempenho muito além 
do imaginável. Da revolucionária 
arquitetura em Y, com duas 
rodas na frente e uma na traseira 
e o mais completo pacote 
de tecnologias automotivas 
disponível, o roadster permite 
aos seus usuários desfrutar do 
vento no rosto sem abrir mão 

AVENTURA 
COM MUITA 

EMOÇÃO

de conforto e segurança. É isso 
mesmo! Sistema de controle 
de estabilidade, de tração, de 
freios ABS antitravamento e 
direção dinâmica assistida DPS 
são algumas das garantias de 
excelência do veículo. Piloto 
automático, novo modo Sport 
de pilotagem, amortecedores 
a gás Fox Podium, rodas 
dianteiras diamantadas com 
acabamento preto brilhante 

Deep Black e paralamas 
dianteiros com iluminação 
em LED, além de transmissão 
semiautomática de 6 velocidades 
e um super sistema de ajustes 
UFit que molda o veículo de 
acordo com as suas dimensões 
completam o pacote. E como 
não podia faltar velocidade, um 
potente motor Rotax ACE com 
três cilindros em linha vai levar 
você a voar baixo. g

MOTOR
Rotax 1330 ACE, 
tricilíndrico, refrigeração 
líquida, 115HP

Câmbio semi-automático
de seis velocidades

Fotos: Divulgação
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ART GALLERY

A Rainha

[Datas]

Essa cabeça jamais cairá

Salão de Beleza

Memória

Conversação de Paz

Aluno e Professora

Monte FujiSem Título

Animais (Tríptico)

Siron Franco
Estilo: Modernismo

Produção: Pintura, desenho, 
escultura, instalações

SIRON FRANCO
Nasceu em Goiás Velho, GO, em 1947. 

Passou sua infância e adolescência em 
Goiânia, tendo sua primeira orientação de 
pintura com D.J. Oliveira e Cleber Gouveia. 
Começou a ganhar a vida fazendo e 
vendendo retratos. A partir de 1965, decidiu 
concentrar-se no desenho, seguindo os 
esboços que tinha em mente. Entre 1969 
e 1971 residiu em São Paulo, e frequentou 
os ateliês de Bernardo Cid e Walter Levi, 
em São Paulo. Integrou o grupo que fez a 
exposição Surrealismo e Arte Fantástica, 
na Galeria Seta. Com mais de 3.000 peças 
criadas, além de instalações e interferências, 
tem sua obra representada em mais de uma 
centena de coletivas em todo o mundo, 
incluindo os mais importantes salões e 
bienais. Possui um domínio técnico que 
possibilita o desenvolvimento da própria 
linguagem artística, orbitando por questões 
sociais e temáticas. g

Fotos: Divulgação
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Conheça 3 hospedagens

Ana Lígia Dal Bello

A quase 50 km de Monteiro, 
chegamos a São Bento do 
Sapucaí, cuja altitude quase 
chega aos mil metros. Morada 
das Pedras do Baú e Ana 
Chata, de trilhas e cachoeiras, 
a cidade também oferece uma 
hospedagem para casal em 
formato de domo geodésico. 

O The Dome, como a cabana 
é chamada, fica no espaço 
Nomad Place, a 4 km da Pedra 
do Baú, a 12 km do centro de 
São Bento do Sapucaí e a 18 km 
de Campos do Jordão. 

Na região, as estruturas geodésicas 
leves são cercadas da natureza típica 
da Serra da Mantiqueira

NO ESTILO DOMO GEODÉSICO SEM SAIR 
DA RMVALE 

N
ão é de hoje que o 
Vale do Paraíba, como 
ainda é conhecido por 

muita gente, é refúgio não só 
para quem vive na caótica capital 
paulista. Seus atrativos, que vão 
do religioso ao gastronômico, 
relacionam-se também com 
a arquitetura e a natureza. É 
o caso das hospedagens em 
formato de domos geodésicos. 
Inspirada nos abrigos utilizados 
pelas mais diversas civilizações 
ao longo dos séculos, a cúpula 
geométrica é composta de 
uma rede de polígonos que 
formam espaços quando unidos 
tridimensionalmente. Na falta de 
uma, apresentamos três opções de 
domos geodésicos em que você 
pode se hospedar sem sair da 
RMVale. Sede do antigo casarão da 

fazenda em que nasceu o autor 
do Sítio do Pica-Pau Amarelo, 
a pequena Monteiro Lobato, no 
interior de São Paulo, abriga uma 
curiosa cabana para dois em 
formato de domo geodésico. Na 
cidade, a estrutura é de madeira 
ecologicamente tratada, mas 
pode ser de bambu ou aço.

Monteiro Lobato

São Bento do Sapucaí

Não bastassem as 
características do município 
-- incrustado na Serra da 
Mantiqueira, com toda sua 
paisagem espetacular --, os 
visitantes que percorrem 140 km 
da capital até Monteiro, como é 
apelidada, também experimentam 
recarregar as energias e apreciar 
a arquitetura e a natureza a dois.

O chalé de 38 m2 foi edificado 
em 2020 e está a 3 km de 
distância da estrada de terra, no 
Clube do Mato. Se você acha o 
espaço pequeno, vai admitir que 
foi muito bem utilizado -- contém 
suíte com mezanino, cozinha 
equipada com fogão, forno e 
frigobar, além dos utensílios para 
quem for cozinhar, já que não 
há serviço de delivery no local. 
Wi-Fi, para aqueles que não 
se desligam, ar condicionado, 
estacionamento, banheiro, 
fogueira e ducha elétrica para 
os dias frios também ocupam a 
área. A cadeia de montanhas 
que rodeiam o chalé é vista 
através do painel de vidro. É 
como estar dentro de uma 
gota d’água no meio da horta 
de temperos, chás e vegetais à 
disposição dos hóspedes. 

A reserva do domo geodésico 
de Monteiro Lobato, é feita pelo 
Airbnb. Uma diária pode custar 
a partir de R$900 ou mais, a 
depender da época do ano e das 
taxas incluídas. Fo
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Nossa terceira opção de domo 
geodésico também está em São 
Bento do Sapucaí. Inaugurada no 
começo deste ano, a cabana fica 
a 4,5 km do centro da cidade, na 
serra do bairro do Quilombo. Com 
mercado próximo e acesso rápido 
à área urbana, o Domo Zen fica 
no sítio Frescor da Mantiqueira, 
que produz alimentos orgânicos e 
segue a linha da permacultura.

O chalé geométrico oferece 
cozinha bem equipada, horta 
orgânica, área de fogueira 
privativa, quintal, Wi-Fi, secadora, 
ar-condicionado e estacionamento.  
Talvez uma das melhores 
experiências do Dome Zen seja 
deitar-se e apreciar o céu estrelado 
através do painel de vidro que 
fica sobre a cama -- um luxo para 
quem convive com a poluição e as 
luzes da cidade. g

Apesar da localização 
privilegiada, estar na cabana já traz 
bem-estar à mente e ao espírito. 
Uma cama queen, jacuzzi, cozinha 
completa, banheiro, churrasqueira, 
Wi-Fi, mini hall, fogueira, lareira 
e estacionamento compõem a 
área. Ao contrário do Clube do 
Mato, o Nomad Place aceita a 
presença de crianças e de pets 
sem limite de tamanho. O percurso 
até lá é feito com o UTV 4X4 dos 
administradores. Disponível 24h, 
o transfer está incluído na diária, 
que pode custar R$1.350 ou mais, 
conforme a ocasião. A reserva é 
feita pelo Airbnb.

Céu limpo
A reserva também é feita pelo 

Airbnb e pode custar R$380 ou 
mais, conforme o período de 
agendamento.

As três opções de domo geodésico na região são de encher a vista, não é?
Quem sabe seu próximo feriado inclui passar a noite num desses. Se acontecer, não se

esqueça de nos contar como foi a experiência pelo e-mail redacao@meon.com.br.

Alpha Lumen na reta final para 
alcançar o Oscar da Educação 

da ASPnet Global.
O Projeto Escola Alpha Lumen é o segundo com maior número de 

indicações em todo mundo, sendo o mais indicado da América 

Latina para concorrer ao principal prêmio da Educação Mundial, 

considerado o OSCAR da área.

São mais de 11.500 escolas em todos os continentes reconhecidas 

com o selo Unesco que entraram na disputa.

www.alphalumen.org.br

VISITE NOSSA
PÁGINA E

SAIBA MAIS

INDICAÇÕES 
AO PRÊMIO

No Poverty

Quality Education

Reduced Inequalities

Peace, Justice 
And Strong Institutions

Prize For 
Education Awards

1

4

16

10
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Gabriel Campoy

E
m 28 de outubro de 2021 foi dia de 
comemorar o aniversário da mais 
veterana das cidades do Litoral Norte 

paulista. Ubatuba, cidade destaque entre 
as praianas da RMVale por sua variedade 
turística, gastronômica e de roteiros 
esportivos, chegou ao seu 384º ano de 
existência com corpo e vida de gente nova.

“Estamos projetando melhorias para deixar 
a cidade mais bonita e valorizar a história 
e memória de Ubatuba”, afirmou a prefeita 
Flavia Pascoal (PL) em uma das solenidades 
de comemoração ao aniversário na cidade.

A Meon Turismo elencou uma serie de 
destinos turísticos da cidade de 92 mil 
habitantes conhecida por suas belas praias e 
pela prática de esportes radicais. Começando 
pela origem etimológica e chegando até 
os dias atuais, a edição faz uma espécie de 
roteiro para quem nunca visitou um dos mais 
belos municípios do Litoral Norte.

384 ANOS
Ubatuba
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Rica graças à atividade 
portuária durante boa parte 
de sua história, a cidade, ainda 
com status de comarca, ao 
fim do século XIX começou 
a experimentar um período 
de turbulência econômica 
justamente pelo fator comercial. 

Enquanto exportadores da 
cidade queriam a construção de 
uma ferrovia para bater de frente 
com Santos e Rio de Janeiro, 
outros expoentes portuários, o 
governo brasileiro da época negou 
a obra, o que tornou Ubatuba uma 
área isolada e, posteriormente, sem 
investimento.

Um pouco de 
DestinoHISTÓRIA

Após a inauguração da 
rodovia de Mariano Montesanti 
em 1931, que ligava Taubaté a 
Ubatuba, o turismo no litoral foi 
impulsionado. Tanto que, a partir 
de 1948, a cidade conquistou a 
categoria de estância balneária.

Entretanto, todo patrimônio 
histórico construído através das 
décadas de vivência em Ubatuba 
acabaram sendo destruídos 
aos poucos com a chegada da 
especulação imobiliária e turística. 
Pouco se vê, atualmente, das 
ocupações antigas da cidade. O 
Sobradão do Porto talvez seja o 
exemplo mais destacado.

OCUPADA NA ERA PRÉ-
COLONIAL POR ÍNDIOS 

TUPINAMBÁS, POPULAÇÃO 
QUASE MAJORITÁRIA NAS 

COSTAS BRASILEIRAS 
ATÉ A CHEGADA DOS 

PORTUGUÊS À TERRA 
QUE HOJE CHAMAMOS DE 

BRASIL, UBATUBA DEU SEUS 
PRIMEIROS PASSOS EM 

DIREÇÃO A PROSPERIDADE 

um prato cheio.
Cachoeiras como a da Praia 

do Simão, da Água Branca, Véu 
da Noiva e Poço Verde, todos na 
porção sul da cidade litorânea, 
são alguns dos destinos mais 
procurados pelos turistas.

O ecoturismo é outro ponto 
bastante forte na cidade. A Pedra 
do Sino, local onde, segundo os 
cientistas, emitem sons parecidos 
com sinos por conta de uma 
substância vulcânica chamada 
diabásio, faz com que milhões de 
pessoas visitem a praia para ouvir 
os ruídos das rochas. 

ALÉM DISSO, O 
MUNICÍPIO POSSUÍ 
CERCA DE 11 ILHAS 
QUE FAZEM PARTE 
DA ADMINISTRAÇÃO 
DA CIDADE. EM SEU 
ANIVERSÁRIO, UBATUBA 
FAZ QUESTÃO DE 
DESTACAR UMA DE 
SUAS LOCOMOTIVAS 
PARA O ANDAMENTO VIL 
E IMPONENTE DE SUA 
ECONOMIA: O TURISMO

“Estamos em parceria 
com o Governo do Estado 
para realizarmos projetos 
de ecoturismo, além de 
idealizar destinos turísticos 
em que tenham cachoeiras, 
possibilidades de rapéis e 
esportes radicais para as 
pessoas que os fazem”, destacou 
o secretário de Turismo de 
Ubatuba, Alessandro Luís Morau

O turismo é um dos principais 
pilares para a economia de 
Ubatuba. A cidade é rodeada de 
destinos turísticos incríveis e que 
podem levar visitantes, tanto de 
dentro quanto de fora do país, a 
experiências incríveis.

Um desses pontos percorridos 
são as cachoeiras. Muitas são 
desconhecidas ou pouco visitadas, 
sendo que grande parte está 
localizada nas encostas da Serra 
do Mar, onde se faz necessário um 
percurso em trilha por dentro da 
Mata Atlântica. Quem gosta de 
ambas atividades, é premiado com 

TURÍSTICO
Foto: Rogério Cassimiro/MTur
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O ex-estilista, apresentador 
e político Clodovil Hernandes, 
conhecido por seu tom ácido 
e personalidade forte, no 
auge de sua fama construiu 
uma enorme mansão de 
4.375 metros quadrados em 
Ubatuba. A propriedade ficou 
abandonada após sua morte e 
atualmente sofre os efeitos de 
degradação pelo tempo.

A casa tem vista para a praia 
do Léo e contém 9 quartos, 
hidromassagem, piscina, 
sauna, lago, uma capela e 12 
banheiros, sendo que um dos 
vasos sanitários é ao ar livre. Como uma boa cidade de praia 

e sol que se preze, Ubatuba 
também é destino preferido 
de muitos atletas amadores 
e profissionais. Os esportes 
radicais são, em grande parte, 
os preferidos por parte dos 
praticantes que buscam o Litoral 
Norte para mais diversões.

As praias do município, entre 
elas a Vermelha do Norte, Sapê, 
Toninhas e Praia Grande, são 
utilizadas como palco para 
disputas profissionais de surfe. 
Contudo, a queridinha dos surfistas 
é a praia de Itamambuca. O local é 
considerado um dos 100 principais 
locais para a prática da modalidade 
em todo o mundo.

O Circuito Paulista 
Universitário, o Maresia Paulista 
de Surf e o Ubatuba Pro Surf 
são um dos mais badalados 

Destino
torneios da modalidade que são 
disputados na cidade.

Ao todo, Ubatuba tem 102 praias 
catalogadas e mais algumas que 
se formam em especial com a 
maré baixa, além das que, de 
tão pequenas, não são sequer 
mencionadas em mapas.

Além do surfe, a prática do 
iatismo também é bastante 
difundida nas praias da cidade. 
Diversas escolas de Vela e 
campeonatos da modalidade 
são disputados anualmente no 
município.

“O esporte em Ubatuba 
promove o bem estar e 
qualidade de vida por meio 
de seus eventos, em sua 
maioria nas praias da cidade. 
Estas práticas ativam o 
desenvolvimento econômico, 
aquecendo o ramo hoteleiro, 
gastronômico e o comércio em 
geral do município, gerando 
empregos e apresentando um 
turismo caracterizado por um 
ambiente relacionado à saúde, 
qualidade de vida e, em especial, 
o contato com a natureza”, 
destaca o secretário de Esporte 
da cidade, Tiago Cesar Balio.

O futebol, esporte bretão, 
tradicional e mais difundido em 
todo território nacional, contudo, 
é pouco explorado em Ubatuba 
em nível profissional. A cidade 
fica restrita a disputas amadoras.

FILIPE TOLEDO, O 
FILIPINHO, ATUALMENTE 
UM DOS REPRESENTANTES 
BRASILEIROS NO CIRCUITO 
MUNDIAL DE SURF, É UM DOS 
FILHOS ILUSTRES E TALENTOS 
PRODUZIDOS POR UBATUBA 
EM MEIO À SUA CULTURA DE 
ESPORTES RADICAIS.

ESPORTIVO
Nos últimos anos, a casa tem 
sofrido seguidas sanções judiciais 
por conta de sua localização 
ser, de acordo com autoridades 
ambientais, em uma área de 
mata atlântica, proibida para 
desmatamento. g

Destino EXTRA (E ILUSTRE)
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VIAGENS INESQUECÍVEIS

LEMBRANÇAS PARA 
INSPIRAR NOVOS

ROTEIROS

Fotos: Divulgação

Fernanda Comora, jornalista 
e apresentadora de televisão. 
Ilhabela, São Paulo, 2020.

Reginaldo Fonseca, 
empresário, consultor de moda, 
conferencista. Milão, Itália, 2021

Adriana Farias, cantora e 
apresentadora de televisão.
São Francisco Xavier, São
José dos Campos, 2021

Filipe Catto, cantor, 
ilustrador e designer. 
Theatro Municipal,
São Paulo, 2020

Anderson Farias, 
vice-prefeito de 
São José dos 
Campos. Lapinha 
da Serra, Santana 
do Riacho, Minas 
Gerais, 2021

André Luís Rosa, 
jornalista e repórter. 

Cidade do Cabo, 
África do Sul, 2019

Izaías Santana, advogado, professor, 
prefeito de Jacareí. Joaquim Nabuco, 

Pernambuco, 2021.

Jackson Miranda, 
arquiteto e empresário. 

Igreja Nosso Senhor
do Bonfim, Salvador,

Bahia, 2020.

Rose Miriam Di 
Matteo, médica e 
empresária. Fort 
Collins, Colorado, 
Estados Unidos, 
2021

Deolane Bezerra, 
advogada, 
empresária, MC. 
Praia do Barro 
Preto, Aquiraz, 
Ceará, 2021

Anna Dennz, jornalista,
colunista social, empresária. 
Sapucaí-Mirim, Minas Gerais, 2021.

Carlito e Leila Paes, pastores, 
Igreja da Cidade de São José 
dos Campos. Arco do Triunfo, 
Paris, França, 2021
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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

S
uspensos no país desde 
o início da pandemia de 
Covid-19, os cruzeiros 

marítimos retornarão à costa 
brasileira em novembro, anunciou 
no dia 2 de outubro, o Ministério 
do Turismo. Em nota, a pasta 
informou que uma portaria será 
assinada nos próximos dias. 
Após a publicação da portaria, a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) editará uma 
norma com os protocolos 
sanitários. As viagens também 
deverão respeitar as regras 
das cidades onde os navios 
atracarem. Entre os protocolos 
a serem definidos pela Anvisa, 
estão a realização de testes 
antes do embarque em todos os 
passageiros, vacinação e testagem 
dos tripulantes, uso de máscaras, 
distanciamento, ocupação 
reduzida nos navios, desinfecção 
e higienização constantes nas 

embarcações e fornecimento de 
ar fresco sem recirculação (nos 
moldes dos filtros especiais dos 
aviões).

A liberação dos cruzeiros 
ocorre três semanas depois de a 
Anvisa ter se posicionado contra 
a medida. Em 10 de setembro, 
a agência havia informado 
que as evidências sanitárias 
e epidemiológicas ainda não 
apontavam a retomada dos 
cruzeiros como ação segura. 
Naquele momento, não havia 
previsão de uma nova reavaliação 
da medida.

Segundo o Ministério do 
Turismo, a autorização para a 
temporada de cruzeiros 2021/2022 
envolveu a aprovação conjunta de 
medidas dos Ministérios da Saúde, 
da Justiça, da Infraestrutura, da 
Casa Civil e da Presidência da 
República. A expectativa, segundo 
o governo, é gerar R$ 2,5 bilhões 

Agência Brasil

Victor Maciel / AGMTUR

A retomada do turismo 
segue a todo vapor 
também nas estradas 

brasileiras, é o que mostra 
um levantamento realizado 
pela Associação Brasileira das 
Empresas de Transporte Terrestre 
de Passageiros (Abrati). Segundo 
a entidade, o feriadão de 12 de 
outubro teve uma alta de 30% na 
procura por viagens de ônibus 
em relação ao 7 de setembro. A 
estimativa é de que o setor termine 
o mês de outubro com números 
superiores aos registrado antes da 
pandemia, ultrapassando a marca 
de 2,7 milhões de passageiros 
transportados no período. 
Se confirmada a expectativa, 
representará um crescimento 

de 157% em relação ao mês de 
outubro de 2020, quando foram 
computados 1,07 milhão de 
viajantes nas rodovias do país.

Para o ano de 2021, a ClickBus, 
plataforma de compra de 
passagens rodoviárias online, 
estima crescimento de 45% a 55% 
comparado ao ano passado. De 
acordo com representantes do 
setor, a alta fortalece o turismo 
local e contribui para a geração de 
emprego e renda para a população 
das cidades por onde o transporte 
passa. O ministro do Turismo, 
Gilson Machado Neto, destaca a 
importância do turismo rodoviário 
como impulsionador das atividades 
turísticas do país. “Com o avanço 
da vacinação, estamos confiantes 

que toda a cadeia produtiva 
do setor turístico crescerá. Já 
estamos vendo os hotéis, agências 
de viagens e empresas aéreas 
alcançando números positivos. 
Certamente, o turismo rodoviário 
já é um dos impulsionadores da 
retomada das atividades turísticas 
no país”, disse. O Ministério do 
Turismo já tem trabalhado diversas 
ações para a promoção do turismo 
rodoviário no país. Entre elas está 
a concretização do Grupo de 
Trabalho de Caravanismo e Ponto 
de Apoio ao Viajante (PAV). O 
objetivo é desenvolver políticas 
para estruturar áreas de apoio aos 
turistas nas rodovias e incentivar 
o caravanismo no país. O grupo 
foi criado no âmbito do Fórum 
de Mobilidade e Conectividade 
Turística (MOB-Tur) e discute, 
entre outros assuntos, tributação, 
legislações, desenvolvimento 
econômico local, além do 
mapeamento de pontos turísticos 
que possuem áreas de apoio a 
estes viajantes.

FERIADO DE FINADOS - Para 
o feriado, a ClickBus divulgou 
que as cidades do litoral da 
região Sudeste estão entre as 
mais buscadas na plataforma. 
Destinos como Paraty, Búzios 
e Angra dos Reis, no litoral 
fluminense, estão entre as 10 
principais rotas mais buscadas 
entre os viajantes. A lista também 
traz Campinas (SP) e Campos 
do Jordão (SP) entre as cidades 
mais preferidas para o período. g

MINISTÉRIO DO TURISMO

PASTA PREVÊ QUE ANVISA DEVE EDITAR
NORMA COM PROTOCOLOS SANITÁRIOS

para a economia e criar 35 mil 
empregos, o que representaria 
crescimento de 11% em relação à 
temporada 2019/2020.

Estimativas
Para a temporada de cruzeiros 

2021/2022, que vai de novembro 
até abril do próximo ano, estão 
previstos sete navios, informou 
o Ministério do Turismo. As 
embarcações devem ofertar mais 
de 566 mil leitos, 35 mil a mais 
que na temporada 2019/2020, e 
farão cerca de 130 roteiros e 570 
escalas em portos brasileiros. Entre 
os destinos previstos, estão Rio de 
Janeiro, Santos, Salvador, Angra 
dos Reis, Balneário Camboriú, 
Búzios, Cabo Frio, Fortaleza, Ilha 
Grande, Ilhabela, Ilhéus, Itajaí, 
Maceió, Porto Belo, Recife e 
Ubatuba. Por meio de um vídeo 
gravado nos Emirados Árabes 
Unidos, onde participa da Expo 
Dubai 2020, o ministro do Turismo, 
Gilson Machado, comentou a 
liberação dos cruzeiros.

“A temporada está autorizada 
pelo governo. O presidente 
Bolsonaro determinou empenho 
total para que conseguíssemos 
liberar, porque os navios geram 
em torno de 42 mil empregos no 
Brasil, entre diretos e indiretos. 
Teremos uma temporada belíssima 
este ano”, declarou Machado. g

ANUNCIA VOLTA DE 
CRUZEIROS MARÍTIMOS 
EM NOVEMBRO

TURISMO RODOVIÁRIO

ESTIMATIVAS DA ABRATI APONTAM CRESCIMENTO 
DE 40% EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 2019. 
COMPARADO COM 2020, ALTA SERÁ DE 157%

DEVE ATINGIR NÚMEROS PRÉ-PANDEMIA
EM OUTUBRO
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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

Matheus Correia

Da Redação / Comunicação SeTur 

A
s cidades do Litoral Norte 
ganharam destaque no 
programa de divulgação 

realizado pela plataforma Airbnb 
em parceria com a Secretaria 
de Turismo e Viagem do 
Estado de São Paulo. Ilhabela, 
Caraguatatuba, São Sebastião e 

Ubatuba figuram entre os destinos 
turísticos considerados “Paisagens 
Deslumbrantes”. A secretária de 
Turismo de Caraguatatuba, Maria 
Fernanda Reis, destaca que a 
parceria é importante pois trará 
mais espaço e visibilidade à cidade. 
“Com isso a tendência é vir mais 

ILHABELA, CARAGUATATUBA,
SÃO SEBASTIÃO E UBATUBA FIGURAM ENTRE DESTINOS TURÍSTICOS 
CONSIDERADOS “PAISAGENS DESLUMBRANTES”

CIDADES DO
LITORAL NORTE

turistas para cidade, que ganha 
visibilidade sendo divulgada em 
todo país e também no exterior, 
onde a ação da plataforma é muito 
forte”, afirmou. No site da Airbnb 
são oferecidos hotéis e pousadas 
que possuem uma avaliação alta 
de cada cidade da região. g

SÃO DESTAQUES EM PARCERIA
DA AIRBNB COM A SETUR

A Secretaria de Turismo 
e Viagens de São 
Paulo (Setur-SP) está 

representado o estado na 43ª 
edição da AVIESP, uma das mais 
importantes feiras de negócios 
em turismo do País, que acontece 
entre os dias 26 e 27 de outubro 
no Hotel Monte Real, no município 
de Águas de Lindóia-SP. O tema 
desta edição é a retomada do 
turismo. A Setur-SP tem um 
estande de 72m2 que conta com a 
participação das regiões turísticas 
Entre Rios Serras e Cafés, Serra 
do Itaqueri, Circuito Litoral Norte, 
Circuito das Águas e Flores, Costa 

da Mata Atlântica, Nascentes do 
Tietê, Roteiro dos Bandeirantes, 
ABCTur, Histórias & Aventuras, e 
Circuito Paulista Taypa de Pilão, 
além da presença do Campinas 
Convention & Visitors Bureau. 
Durante a feira, o Centro de 
Inteligência da Economia do 
Turismo (CIET), vinculado à 
Setur-SP, realizará uma pesquisa 
com os fornecedores para 
entender quais destinos estão 
sendo comercializados no estado 
de São Paulo, sobretudo durante 
as festas de fim de ano, para 
mensurar a retomada do turismo 
no período pós-vacina.

Protocolos de Segurança
Essa é a primeira feira das 

feiras tradicionais de turismo 
realizada presencialmente no 
estado de São Paulo desde 
o início da pandemia de 
coronavírus e, portanto, contará 
com rígidos protocolos de saúde 
para garantir a segurança de 
todos os presentes. São eles: 
uso obrigatório de máscaras 
nas imediações do evento; 
preenchimento obrigatório de 
formulário sobre a Covid-19 e 
apresentação obrigatória dos 
comprovantes de vacinação 
(digital ou físico). g

EVENTO ACONTECE 
ENTRE OS DIAS 26 E 
27 DE OUTUBRO EM 

ÁGUAS DE LINDÓIA

SETUR-SP
APRESENTA DESTINOS 
PAULISTAS NA 43ª AVIESP
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Matheus Correia

E
m outubro, a cidade 
de Ilhabela retomou os 
eventos com público com 

o Boteco da Vila, atração que 
reuniu gastronomia de qualidade 
e boa música, seguindo todos os 
protocolos de segurança contra 
Covid-19. O evento foi restrito 
para 250 pessoas acomodadas 
em 90 mesas, organizadas com 
um distanciamento seguro. Os 
shows das bandas também foram 

transmitidos na Rádio Ilhabela 
FM. “Estamos muito felizes em 
poder retornar com os eventos 
e com a presença de público, 
mesmo que de forma limitada. 
Aos poucos e com segurança 
vamos promovendo a retomada 
econômica das atividades e 
dos grandes eventos”, destaca 
o prefeito de Ilhabela, Toninho 
Colucci. Entre as medidas de 
segurança no combate à Covid-19 

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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ILHABELA
RETOMA EVENTOS COM PÚBLICO,  
ATRAÇÕES GASTRONÔMICAS E MUSICAIS

estão: controle de temperatura 
na entrada, dispensers contendo 
álcool em gel distribuídos nas 
áreas do evento e exigência do 
uso de máscaras. O evento foi 
realizado no Centro Cultural da 
Vila. Na entrada, foi necessário 
apresentar registro prévio via 
cadastro, além do comprovante 
de vacinação contra Covid-19 e 
da entrega de 1kg de alimento 
não perecível. g
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