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Noticiário reforçado
 Após dois anos concentrado o conteúdo 
jornalístico das edições mensais em torno de um 
único destino turístico, Panorama do Turismo retoma, 
a partir da presente revista, sua proposta editorial
original. Assim, além de continuar abrindo espaços 
para a promoção de atrativos de localidades
nacionais e internacionais, a equipe de redação vai
rechear as páginas, agora também em quantidade 
ampliada, com notícias das várias áreas da cadeia 
produtiva do segmento, a exemplo de gastronomia, 
hotelaria, eventos etc.
 A matéria de capa de início dessa nova fase 
revela um novo porto de embarque em navios de 
cruzeiros. Pois é, para comodidade de viajantes dos 
estados sulinos, a cidade de Itajaí, em Santa Catarina, 
foi transformada em homeport do transatlântico MSC 
Sinfonia. Ainda nessa edição, notícias, entre outras, 
sobre a temporada de colheita de uva e de maçã no sul
do Brasil e o Prêmio Panorama do
Turismo | Profissionais do Ano | 2019 e a estreia da 
seção Automobilismo, na página 17.

   Boa leitura!

Leitores
 Em torno da edição passada, sobre São Luiz 
do Purunã, a redação da Panorama do Turismo
recebeu manifestações de leitores de diversas
localidades. Nesse rol estão, por exemplo, Carlos 
Solera (Urupema-SC), Julio Luis Rossier, (Canelones 
– Uruguai) e Geraldo Rocha (Curitiba-PR). Nas redes 
sociais, por outro lado, compartilharam e/ou curtiram 
a revista de dezembro: Casto José Pereira, Rodrigo 
Rosalem, Jonel Chede Filho, Fábio Skraba, Marciel 
Domingues e Silvio Rossi, entre outros. Também 
foram endereçados muitos cumprimentos pelo novo 
ano, os quais são retribuídos.
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PROGRAMA LEGAL

É tempo de colheita!
 Na porção serrana do Rio Grande do Sul, o mês de janeiro 
marca o início da colheita da uva em encantadores vinhedos. Até 
março ou abril, conforme as condições climáticas, a temporada da 
vindima, consequência direta, atrai uma legião de turistas
interessados em vivenciar experiências de enoturismo e curtir a 
hospitalidade e atrativos dos municípios circunscritos nesse
território. Sem dúvida, trata-se de um programa legal!
 Em destinos como Bento Gonçalves e Garibaldi, em 
particular, fazem parte do cotidiano dos visitantes, nesse período, 
acompanhar a lida nos parreirais – lógico, com direito a comer a 
uva no pé –, ajudar em tarefas de campo, visitar vinícolas e
conhecer o processo de produção, participar de cursos e
degustações para entender melhor o mundo dos vinhos, saborear 
receitas preservadas por descendentes dos pioneiros colonizadores 
italianos. Durante a vindima, por outro lado, a região é só festa e 
muitos hotéis e restaurantes aproveitam para oferecer promoções 
exclusivas.
	 Como	muitas	atrações	têm	datas	específicas	e	número	
limitado de participantes, sempre vale consultar antes uma agência 
de	viagem	de	confiança,	acertar	o	passeio	e	o	pacote	turístico
desejado, de maneira a poder apreciar a temporada da vindima 
2020 em sua plenitude.

Parreirais gaúchos aguardam os turistas
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 Em Bento Gonçalves, a agenda do Estação 
Vindima principiou no dia 3 desse mês de janeiro e 
vai terminar apenas em 11 de abril. A programação 
diária sugere ao visitante as mais diversas
atividades. Tem piquenique nas sombras do
parreiral com lanche típico (o chamado merendin, 
com polenta, queijo, salames, pães coloniais, doces 
e suco de uva), colheita noturna, almoços e jantares 
harmonizados, pisa da uva, passeios em
propriedades rurais familiares, visitas a vinícolas de 
variados portes e muito mais.
 No vizinho município de Garibaldi, o
chamado Veraneio da Vindima foi aberto
oficialmente	no	dia	17	desse	mês,	com	colheita	e	
pisa simbólicas da uva. A programação desse
evento temático (referência aos anos 40 e 50,
quando turistas subiam a serra na tentativa de 
amenizar o calor do verão) seguirá até o dia 14 de 
março, reunindo apelos gastronômicos, festividades 
locais, apresentações artísticas, maratona e até
um Carnaval retrô.

Dois programas de turista durante a vindima:
colher uvas à noite e experimentar
a pisa dos cachos

Visitantes no pomar de maçãs de Fraiburgo

Pomar de maçã 
 Nessa época do ano também acontece a 
colheita de outra fruta deliciosa. E a exemplo dos 
destinos gaúchos onde predomina a vindima, o 
município de Fraiburgo, no meio-oeste de Santa 
Catarina, é escolhido de janeiro a março por turistas 
com desejo de comer a maçã direto da árvore.
 Um dos maiores produtores nacionais, 
Fraiburgo ostenta o título de Terra da Maçã. Das 
suas macieiras saem, principalmente, as variedades 
Gala e Fuji e híbridos dessas espécies.
 Para melhor acolher os visitantes e
oferecer uma experiência bem intressante, foi
delimitado em Fraiburgo um pomar exclusivo para 
o passeio e colheita da fruta. E com agendamento 
prévio, uma grande empresa do segmento da
localidade recebe interessados em
turismo industrial.
 Além de percorrer o pomar dos turistas, 
ainda dá para experimentar aventuras em veículos 
off-roads, conhecer a Floresta Rene Frey – local 
com araucárias, imbuias e xaxins centenários,
criadouro de animais exóticos, capela ecumênica, 
trilhas diversas, mini zoo – e visitar referências 
históricas e religiosas do município.
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MATÉRIA DE CAPA

Seu navio
zarpará de 

Itajaí
 Um dos quatro transatlânticos da
bandeira MSC a singrar águas brasileiras, 
nessa temporada, o MSC Sinfonia é a opção 
perfeita para viajantes dos estados sulinos 
interessados em curtir uma experiência bacana 
de cruzeiro. Até março, a navio terá o porto 
da cidade catarinense de Itajaí como local de 
embarque e desembarque para roteiros de sete 
noites, alcançando as cidades de Montevidéu, 
Buenos Aires e Santos.
 Projetado e construído, dentro do
estilo mediterrâneo clássico, para oferecer
cruzeiros com todo conforto, mordomia e
diversão, o MSC Sinfonia é um verdadeiro 
resort	flutuante.	Oferece	960	cabines	–
capazes	de	acomodar	até	2.600	passageiros	–,	
onze bares, cinco restaurantes, piscinas, teatro, 
spa, discoteca, cassino, lojas, entre outros 
diferenciais. E a cada dia, sempre navegando, 
surpreende com um cenário diferente e com 
cidades onde é possível descer para fazer
passeios turísticos.

Férias a bordo

 Em seus 274 metros de comprimento 
e 54 metros de altura (equivalente a um prédio 
de onze andares), o MSC Sinfonia agrega

No alto, o MSC Sinfonia em águas brasileiras.
Acima, a recepção do transatlântico
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Área das piscinas, atrativo
para crianças e adultos

estrutura capaz de proporcionar férias
inesquecíveis. Durante o dia, por exemplo, 
vale se esbaldar com a família no conjunto 
de piscinas, banheiras de hidromassagens, 
no parque Spray Doremi e bares existentes 
no último deque. Também dá para bater uma 
bolinha na cancha poliesportiva, jogar
minigolfe ou tentar manter a forma na
academia com vista panorâmica.
 À noite, igualmente, a vida a bordo 
pulsa movimentada e variada. No teatro, tem 
shows	diferentes	todos	os	dias.	O	cassino	
com suas feéricas e coloridas luzes, por  

outro lado, convida a tentar a sorte nas mesas de carteado e roleta e nas 
máquinas caça-níqueis. E se a intenção é balançar o corpo, a discoteca 
do MSC Sinfonia segue com animação total pela madrugada.
 Para papais e mamães não perderem a programação interna, o 
completo transatlântico acena com Baby Club (para menores de três 
anos), Mini Club Lego (voltado às crianças de três a seis anos), o
Junior Club (de sete a onze), Young Club (de doze a quatorze) e o 
Teen’ Club (para adolescentes de quinze a dezessete anos).
	 O	time	de	recreação	se	alterna	nas	tarefas	de	manter	o	pique	
dos hóspedes nas atividades agendadas e, em outro eixo, de cuidar dos 
pequenos passageiros.
 Férias também são sinônimo de novos sabores. Por isso, a 
equipe de cozinha do MSC Sinfonia trata de caprichar nos cardápios 
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dos bufês e das sugestões à la 
carte. Dá para fazer refeições nos 
restaurantes El Galeone e o Il 
Covo, no Buffet La Terrazza & 
Caffe del Mare, na pizzaria, na 
hamburgueria, nos bares...

Novas saídas

 Paranaenses, catarinenses 
e gaúchos com desejo de
embarcar em Itajaí terão mais
seis oportunidades para
aproveitar um cruzeiro no MSC 
Sinfonia. Para o roteiro de sete 
noites pelos mares do sul – com 
paradas em Montevidéu, Buenos 
Aires e Santos –, o transatlântico 
oferecerá saídas no dia 31 desse 
mês de janeiro e também nos dias 
7, 14, 21 e 28 de fevereiro.
 Para quem está com 
sobra de tempo na agenda e
pretende vivenciar uma
experiência singular, a pedida 
é embarcar na última saída do 
navio do porto de Itajaí, no dia 
7 de março. Simplesmente, ele 
fará a travessia do Atlântico até a 
Europa, em viagem de retorno à 
Itália. Esse passeio de 28 noites 
apresentará	nove	países!	O	

roteiro terá paradas em
Montevidéu (Uruguai), 
Buenos Aires (Argentina), 
Santos, Rio de Janeiro, 
Salvador (no Brasil), Santa 
Cruz de Tenerife/Ilhas 
Canárias, Malága,
Barcelona (na Espanha),
Funchal/Ilha da Madeira
(Portugal) Ajaccio/Córsega
(França), Corfu (Grécia),
Dubrovnik (Croácia), 
Roma, Messina e Veneza 
(Itália).

Acima, um dos restaurantes do navio. Nas 
refeições, pratos mais elaborados ou uma

simples pizza e diversidade de bebidas 
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A partir do alto, em sentido horário:
parte das máquinas caça-níquel do cassino, 
uma das cabines, área de relax do Spa,
lounge e um dos elegantes bares
do MSC Sinfonia
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 Finalmente, a Experiência Aurea reúne todas as 
vantagens anteriores mais pacote all inclusive de bebidas, 
flexibilidade	no	horário	do	jantar,	pacote	de	spa	e	drinque	
de boas-vindas, uma massagem gratuita, livre acesso à 
área termal e ao solário privativo, prioridade no
embarque, entre outros benefícios. A opção preferida 
deverá ser informada no ato da reserva.
	 Os	navios	dessa	bandeira	ainda	têm	como
diferencial o MSC Voyagers Club. Associar-se não custa 
nada e já assegura 100 pontos de bônus antes mesmo do 
passageiro	embarcar.	Os	membros	do	clube	merecem
privilégios a bordo, tarifas reduzidas, descontos
adicionais, brindes, entre outras regalias.

Experiências diferentes

	 Os	passageiros	dos	cruzeiros	da	MSC	podem	
optar por três tipos de experiências a bordo. A
Experiência Bella propicia: grande variedade de
especialidades gourmet, entretenimento no estilo
Broadway quase todas as noites, atividades diárias
organizadas pela equipe de recreação, cabine elegante e 
bem equipada, piscinas, academia, instalações esportivas 
ao ar livre, pontos no clube de vantagens. A Experiência 
Fantástica ainda agrega prioridade na escolha do turno 
do jantar, serviço 24 horas gratuito (consumos à parte), 
atividades recreativas para crianças e foto cortesia tirada 
no restaurante principal. 

A revista Panorama do Turismo viajou no MSC Sinfonia
como mídia convidada de presstrip organizada pela MSC Cruzeiros

A diversão é garantida no teatro,
discoteca e bares do navio
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HOTELARIA

Hotéis da
colheita

 Duas sugestões de hospedagem 
para viajantes interessados em descobrir os 
encantos da colheita da uva e da maça: na 
cidade gaúcha de Bento Gonçalves, a base 
para	explorar	os	parreirais	é	o	Dall’Onder	
Grande Hotel (Rua Herny Hugo Dreher, 
197	–	telefone	54|3455-3599);	e	para
apreciar as macieiras da catarinense
Fraiburgo, o Hotel Renar (Avenida Beira 
do	Lago,	150	–	telefone	49|99977-5236).
 Uma das boas referências da
hotelaria do Rio Grande do Sul, essa 
unidade	da	Rede	Dall’Onder	recebe	os	
hóspedes com uma ampla e confortável 
estrutura de hospedagem, gastronomia 
(inclusive, com jantares temáticos) e lazer. 
Normalmente, no período da vindima o 
hotel oferece pacotes com tarifas
diferenciadas.
 Emblema da boa hospitalidade do 
meio-oeste de Santa Catarina, o
Hotel Renar está localizado no alto de uma 
colina, descortinando ângulos exclusivos 
de Fraiburgo. Em sua estrutura são
encontrados aconchegantes aposentos, 
piscinas, bar, restaurante, entre outras
instalações. Ele também recebe com
muito carinho visitantes em busca de
experiências no pomar de maçãs.

O hotel é um cartão postal de Fraiburgo

O Dall'Onder fica no centro de Bento Gonçalves

A Pousada Ribeirão das Flores oferece muita diversão

Férias com
a família

 Para quem está pensando em férias 
de verão com a família em clima de
montanha e em contato com a natureza, 
vale a pena conhecer a Pousada Fazenda 
Ribeirão das Flores. Situado no município
paranaense de Castro, a cerca de 84
quilômetros da capital Curitiba, esse 
empreendimento de turismo rural assegura 
exclusivos cenários, muito ar puro e uma 
completa estrutura de hospedagem,
gastronomia, lazer e diversão.
 Na pousada, os hóspedes têm à 
disposição apartamentos e chalés,
restaurante, conjunto de piscinas, rios e 
lagos para pescaria, cavalgadas, skibunda, 
salão de jogos, trilhas para caminhadas, 
castelo da montanha, tirolesa, passeios em
veículos 4×4, interação com animais de 
verdade, entre outros atrativos.
	 Os	pacotes	da	Pousada	Fazenda	
Ribeirão das Flores, além da hospedagem, 
garantem cinco refeições: café da manhã, 
aperitivo, almoço, lanche da tarde
e jantar. 
 Para mais informações e reservas 
basta	ligar	para	41|3357-7474.
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Cabanas
do Araçá

 Em Porto Belo, território 
dos mais paradisíacos do litoral de 
Santa Catarina, um local legal de 
hospedagem é a Pousada Cabanas 
do Araçá Villa (Rua Antonio José 
de	Aquino,	999	–	telefone	47|3369-
4906).	Aberta	o	ano	inteiro,	ela	está	
emoldurada	pelas	cores	da	floresta	e	
do	mar	e	fica	pertinho	de	dois
cartões postais, as praias Caixa 
D’Aço e Estaleiro.
 Para garantir privacidade, 
sossego e bom atendimento, ela
reúne apenas sete charmosos
chalés, erguidos em meio à mata 
nativa e com privilegiada vista para 
o	Atlântico.	Os	hóspedes	contam	
com piscina e serviço de café da 
manhã nos aposentos. Convidativa piscina da pousada

Luxo no campo
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Um dos elegantes aponsentos da Cainã

Área interna do Villa Mayor

Em Fortaleza
 Um dos destinos preferidos dos
brasileiros na porção nordeste do Brasil, a cidade 
de Fortaleza recebe os turistas com uma ampla 
rede hoteleira. Na capital do Ceará, um dos mais 
tradicionais endereços desse segmento é o Villa 
Mayor Hotel (Rua Visconde de Mauá, 151 –
telefone	85|3466-1900).
 Distante duas quadras da Praia do
Meirelles e do calçadão à beira-mar, o
empreendimento de três andares acena com uma 
boa	estrutura	de	hospedagem	e	diversão.	Os
hóspédes	têm	à	disposição	94	apartamentos,	
piscina, café da manhã, bar e coffee shop.

 Na região paranaense de São Luiz do 
Purunã, distante cerca de 45 quilômetros de 
Curitiba, existe um empreendimento perfeito 
para quem deseja curtir experiências no
campo, mas sem abrir mão de conforto,
elegância e culinária assinada por um
competente chef. Isso tudo está reunido na 
Pousada Fazenda Cainã (Estrada da Laje, 
5.000	–	telefone	41|3392-7072).
 Exclusivos e planejados para
surpreender, os 27 chalés estão distribuídos 
nas villas do Bosque, das Pedras e do Lago e
oferecem amenities de grife internacional no 
banheiro.
 A gastronomia, por outro lado, ganha 
espaço no Restaurante Parador dasTropas, 
com bufê especial e pratos à la carte.
 A Cainã ainda oferece piscina, trilhas 
para caminhadas e passeios a cavalo.
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GASTRONOMIA

Doce parada
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 Em Curitiba, os turistas 
sempre incluem no roteiro uma visita 
ao Mercado Municipal para conhecer 
um pouco da alma curitibana e
aproveitar a diversidade
gastronômica existente no local. Para 
os amantes de doces com sabores
delicados, irresistíveis, e chás
especiais,	a	dica	é	parar	na	Okashi	
Sweet & Tea House (Box 375, com 
acesso mais fácil pela entrada antiga 
da Avenida Sete de Setembro).
	 O	cardápio	destaca	bolinhos	
chiffon, macarons, brownies,
bombons - tudo, produção própria e 
artesanal. Para harmonizar tem uma 
seleção de chás quentes e frios e 
opções de soft drinks. Também vale 
a experiência de tomar um cafezinho 
extraído pelo método french press.
 “Queremos surpreender os 
paladares com produtos de qualidade 
e elaborados com muito carinho”, 
resume Érika Hattori, sommelier de 
chás	e	proprietária	da	Okashi.

Bolinhos tentadores encantam os
visitantes na Okashi

Senac Curitiba

Sábado tem feijoada

 Na capital paranaense, um dos 
endereços da culinária de qualidade é o do 
Restaurante do Senac (Rua André de Barros, 
750	–	telefone	41|3219-4854).	De	segunda	a	
sábado ele abre para almoço, com receitas de 
dar água na boca. Às quintas, a pedida é
saborear um dos ícones da gastronomia do 
estado, o barreado – prato com raízes
litorâneas, a base de carne de gado. Aos 
sábados, a tradicional feijoada brasileira é a 
atração principal.

Charme em Lima
	 Os	chefs da capital peruana ganharam fama planetária com 
criações inovadoras e experiências singulares. Na culinária local, 
nem se discute, um dos símbolos é o ceviche (cubos de peixe cru, 
temperados com limão, pimenta, cebola). Ao seu lado, outra
preferência dos limenhos recai sobre o lomo saltado.
 Pelos bairros de Lima, e em especial os mais turísticos, por 
outro lado, proliferam os chamados chifas, estabelecimentos com 
cozinha chinesa-peruana.
	 O	roteiro	da	boa	mesa	da	cidade,	contudo,	exige	uma
passada no tradicional e concorridíssimo Restaurante La Rosa 
Náutica.	Instalado	em	uma	charmosa	edificação	debruçada	sobre	as	
águas	do	Pacífico,	ele	oferece	variado	cardápio	–	com	valorização	
de receitas com frutos do mar – e um elogiada carta de vinhos.

O ambiente interno é requintado
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Tradição em Foz
 A exemplo das Cataratas do Iguaçu e da Hidrelétrica 
Itaipu, o Rafain Churrascaria Show (Avenida das Cataratas, 
1.749	–	telefone	45|3523-1177)	também	é	programa	de	turista	na	
cidade	paranaense	de	Foz	do	Iguaçu.	Afinal,	desde	1959,	encanta	
os visitantes com cortes de carne da melhor qualidade, sem igual 
na região da fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, e um rico bufê
de acompanhamentos, 
saladas e sobremesas. 
São mais de 200 itens 
gourmet!
 Mas o Rafain 
vai além da boa
gastronomia. Ainda é 
referência em termos de 
entretenimento
noturno, com um
espetáculo musical 
comandado pelo mestre 
de cerimônia Vilson 
dos Santos. Reunindo 
mais	de	60	artistas,	
entre músicos, cantores 
e cantoras e bailarinos, 
foi chancelado pelo 
Guinness World Records 
como o de maior
número de danças
nacionais apresentadas 
em um jantar com show. Especialidade da casa

Só em Joinville
 Turista de passagem por Joinville, ou 
curtindo uns dias nessa cidade catarinense, precisa 
conhecer os sabores oferecidos na Empadas Jerke 
(Rua	João	Colin,	393	–	telefone	47|3422-3739).	O	
endereço,	em	operação	desde	1922,	foi
inaugurado pelo casal Guilherme-Carlota Jerke, e 
hoje	em	dia	é	administrado	pelo	filho	Ronaldo.
 Atualmente, são nove sugestões de
empadas, sendo duas doces. Nesse rol estão as de 
palmito, camarão, pizza, frango, queijo, especial, 
super, banana e maçã. No local ainda é possível 
optar por lanches, pastéis, saladas, porções e 
petiscos.

Empadas com gostinho
de quero mais
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Inicia a busca pelos destaques do turismo

(Curitiba) – Operadora	Adonai	Arruda	Filho,	BWT	(Curitiba);	Claudio	
Isolani,	Grupo	BRT	(Curitiba);	Gil	Miranda,	Magic	Way	(Curitiba);	Michelle	
Corsini,	Personal	Operadora	Brasil	(Curitiba)	e	Pedro	Kempe,	Domus	Viagens	
(Curitiba) – Empresa de Eventos	Alexandre	Jung,	Equalizee	(Foz	do	Iguaçu);	
Daniele	Cristina	Higashi,	De	Angeli	Eventos	(Foz	do	Iguaçu);	Elicéia
Dalprá,	Única	Eventos	(Curitiba);	Fernanda	Anastácio,	FB	Eventos
(Londrina) e Soraya Faouakhiri, Alvo Eventos (Foz do Iguaçu) – Espaço de 
Eventos	Célia	Grenteski,	Bourbon	Cataratas	Hotel	(Foz	do	Iguaçu);
Claudinei	Dalton	de	Souza,	Rafain	Convention	Center	(Foz	do	Iguaçu);	
Gustavo	Campos,	Arena	da	Baixada	|	Clube	Athetico	Paranaense	(Curitiba);	
Leonardo Zunino,Teatro Positivo (Curitiba) e Ronaldo Chineze, Villa Planalto 
(Londrina) – Guia de Turismo Denise Guimarães (Curitiba), Ieda M. Souza 
(Curitiba), Jérôme Mencier (Curitiba), Mauro Schirmer (Curitiba) e Roberta 
Análio (Curitiba) – Divulgação Turística Alexandre Palmar, H2Foz (Foz do 
Iguaçu);	Fernando	Nóbrega,	Viaje	Mais|Band	TV	(Curitiba);	Marihá	Odoricio,	
Agência	RM3	(Foz	do	Iguaçu);	Mauro	Picini,	Jornal	do	Oeste	(Toledo)	e
Sérgio Fernandes, Viaje Compras Cultural (Foz do Iguaçu). 

 Até o dia 12 de março 
próximo, os internautas poderão 
votar nos candidatos ao Top Tur 
| Prêmio Panorama do Turismo | 
Profissionais do Ano | 2019.	A	ficha	
de votação, com os nomes dos
indicados por entidades
representativas do setor turístico 
paranaense, está disponível no site 
www.panoramadoturismo.com.
br.
 Considerada a principal 
do gênero no Paraná, a premiação 
reflete	duas	etapas	de	consulta
(indicação técnica e votação
popular) e teve seu regulamento 
aprovado, em reunião realizada na 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Paraná, pelas 
secionais estaduais da Abav, ABIH,
Abrasel, Abrajet e Abeoc e mais 
ABGTur e Câmara Empresarial de 
Turismo da Fecomércio-PR.
 Por categoria, e em ordem 
alfabética, concorrem ao prêmio: 
Meios de Hospedagem Alceu 
Vezozzo Filho, Hotéis Bourbon 
(Curitiba);	Jayme	Canet	Neto,
Hotéis	Deville	(Curitiba);	José	
Maria Abujamra, Mabu Hotéis & 
Resorts	(Curitiba);	Marilis	Borcath,	
Grand Hotel Rayon (Curitiba) e
Raquel Miguel, Jurema Águas 
Quentes (Campo Mourão) –
Estabelecimento Gastronômico 
Cristiano Mocellin, Batel Grill 
(Curitiba);	Flora	Madalosso,	
Restaurante	Madalosso	(Curitiba);	
Gabriela Vilar de Carvalho,
Quintana	Gastronomia	(Curitiba);	
Júlio César Hezel, Buffet Nuvem de 
Coco (Curitiba) e Manoella
Buffara, Restaurante Manu
(Curitiba) – Agência de Turismo 
Receptivo Adonai Arruda Filho, 
Serra	Verde	Express	(Curitiba);	
Antônio Carlos de Campos, Layum 
Turismo	e	Passagens	(Curitiba);
Bibiana Antoniacomi, Special
Paraná	(Curitiba);	Felipe	Santiago	
Gonzalez, Cassinotur Receptivo 
(Foz do Iguaçu) e Maria Luiza 
Anunciação,	Onetur	(Curitiba)	–	
Agência de Turismo Emissivo 
João Alceu Rigon Filho, Rigon
Viagens	e	Turismo	(Curitiba);
Lissandra Amend Simionato, Star 
Turismo	(Curitiba);	Márcio
Anderson	Kleina,	Libermundo	
Turismo	(Curitiba);	Sérgio	José	
Maciura, Dnipró Gold Agência de 
Viagens e Turismo (Curitiba) e
Silvio Bertoldi, Bertoldi Turismo 

 Como ocorreu na 
edição de 2018, a
categoria Personalidade 
do Ano	será	definida
diretamente pelos
membros da Comissão de 
Homologação do Prêmio, 
formada por
representantes de
entidades de classe do 
segmento com
abrangência estadual.

No alto, membros da
Comissão de

Homologação do
Prêmio, na reunião

de aprovação do
regulamento. Ao
lado, o cobiçado

troféu criado pelo
artista curitibano

Luiz Gagliastri
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	 Operadora	com	matriz	em	Curitiba	e
especializada em roteiros de turismo religioso, a Domus 
Viagens vai completar agora em 2020 sua primeira
década	de	atuação	no	mercado	brasileiro.	“O	mês	do
aniversário dos dez anos será março e ensejará a
realização de algumas ações comemorativas”, adianta 
Pedro	Kempe,	sócio-diretor	da	empresa	junto	com
Cris Erthal.
	 O	próximo	mês	de	março,	com	efeito,	deverá	ser	
comemorado com lançamento de novos produtos e de um 
selo alusivo à data, com implementação de campanhas 
promocionais com testemunho de alguns dos principais 
parceiros da Domus e, provavelmente, com a promoção 
de um jantar festivo.
 Ao longo dessa década de operações do mercado, 
a Domus Viagens logrou alcançar muita credibilidade e 
reconhecimento, seja em relação à clientela ou aos
parceiros comerciais. Particularmente no tocante aos
destinos da fé, a operadora reúne em seu portfólio
pacotes exclusivos para diversos lugares sagrados no
Brasil e no exterior. Nesses roteiros de peregrinação estão, 
por exemplo, localidades do Egito, Israel, Itália, México, 
Turquia e Grécia, entre outros países.

Domus, dez anos Londrina no mapa
 Nesse mês de março, mais precisamente no dia 
22,	foi	oficializada	a	elevação	da	categoria	do	município	
paranaense de Londrina no Mapa do Turismo Brasileiro. 
Agora, depois de Curitiba e de Foz do Iguaçu, ele
constitui o terceiro destino do estado na Categoria A.
	 A	nova	classificação	reúne	localidades
caracterizadas	por	maiores	fluxo	turístico,	número	de	
empregos no setor e estabelecimentos de hospedagem. 
Lógico, conforme dados obtidos em pesquisas realizadas 
pelo Ministério do Turismo.
 Em concorrida solenidade, em Londrina, a nova 
certificação	foi	entregue	pelo	presidente	da	Paraná
Turismo, João Jacob Mehl, ao prefeito Marcelo Belinati.

Lago Igapó, atração londrinense

Recorde de público
 Um dos destaques da programação da 34ª edição 
do Natal Luz de Gramado, apresentado no Lago Joaquina 
Rita Bier, o espetáculo Illumination atraiu cerca 100.000 
pessoas. Foi o maior público na agenda dos shows pagos.
 As apresentações, 28 no total, contaram com
narração de Cid Moreira, arranjos musicais comandados 
pelo maestro Walther Neto, e grande elenco de músicos, 
tenores, sopranos e bailarinos.
	 O	retorno	do	Illumination na edição desse ano do 
Natal Luz acontecerá no dia 24 de outubro, às 21h00.

O show encanta turistas
de todo o Brasil
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EVENTOS

Vitrine do turismo
 Agendada para os dias 8 e 
9	de	maio	próximo,	em	Curitiba,	a	
tradicional feira comercial
organizada pela Abav-PR terá sua 
26ª	edição	cheia	de	inovações.	“A
denominação, por exemplo, já 
mudamos de Salão Paranaense de 
Turismo para Expo Turismo Paraná, 
adianta Antonio Azevedo,
presidente da entidade.
	 As	novidades	são	reflexo	da	contratação	de	uma	empresa
especializada em marketing e eventos para modernizar a feira. E também 
terão tradução na introdução de conceitos mais atuais, sem deixar de focar, 
contudo,	nos	interesses	do	principal	público,	ou	seja,	os	profissionais	do	
setor de viagens.
 Para a Expo Turismo Paraná 2020 são aguardados, entre os
expositores, redes hoteleiras, companhias aéreas, operadores,
consolidadoras, locadoras de veículos, destinos turísticos etc. Para saber 
mais	e	reservar	espaço,	o	contato	é	pelo	telefone	41|3233	3411.

Encatho
& Exprotel
 Dois prestigiados eventos da 
agenda da hotelaria do sul do país, o 
Encontro Catarinense de
Hoteleiros – Encatho e a Exprotel 
terão suas edições de 2020 apenas no 
segundo semestre, mas já merecem 
ampla divulgação por parte da
entidade promotora, a ABIH-SC.
	 O	Encatho e a Exprotel serão 
realizados entre os dias 18 a 20 de 
agosto, dentro dos espaços do
CentroSul, em Florianópolis.
 Para a feira comercial desse 
ano	foram	disponibilizados	76
estandes, nas opções de área livre 
ou montagem básica, com tamanhos 
variando de nove a trinta seis metros 
quadrados. Para o presidente da
ABIH-SC,	Osmar	José	Vailatti,
participar da Exprotel “é um
investimento estratégico para
empresas interessadas em negócios 
com os hoteleiros, em buscar novos 
clientes ou apenas em manter
relacionamento com parceiros atuais".
 Interessados em participar da 
feira de hotelaria já podem entrar em 
contato através do telefone
48|3222-8492.

BNT
Mercosul

	 Já	está	agendado:	a	26ª	edição	
da BNT Mercosul acontecerá nos dias 
29	e	30	de	maio	próximo.	E	a	exemplo	
das feiras anteriores, terá como base 
de operação as cidades catarinenses de 
Itajaí e Balneário Camboriú e o
complexo de lazer e diversão do
Parque Beto Carrero World.
 Segundo o diretor Geninho 
Goes, a BNT Mercosul objetiva
principalmente promover o mercado 
interno, fomentando a economia ao 
estimular a circulação de turistas de 
outros países e também do Brasil. 
"Nós queremos brasileiros e
estrangeiros reconhecendo os diversos 
serviços, produtos e atrações do nosso 
país”, ressalta ele.
 A organização do evento, por 
outro lado, anuncia ter começado o 
ano com 70% dos espaços de
exposição	comercializados.	Em	2019,	
a propósito, a BNT Mercosul reuniu 
350 marcas expositoras, 33 grupos de 
famturs,	149	operadores	e	registrou	
5.522 acesso de visitantes nos dois 
dias da programação.

 

Exponi 500, em março
	 A	9ª	edição	da	Exposição de Ônibus Novos e Antigos-Exponi 500 
acontecerá	em	Curitiba,	no	dia	14	de	março	próximo.	O	tradicional	evento	
será realizado na garagem da Transporte Coletivo Glória e deverá apresentar 
aos visitantes pelos menos 50 veículos de transporte de passageiros.
	 Conforme	Osvaldo	Born,	um	dos	idealizadores	da	exposição,	o	
complemento 500 na denominação da Exponi traduz homenagem à antiga 
Auto Viação Marechal – empresa curitibana incorporada, há alguns anos, 
pela Transporte Coletivo Glória –, em operação na capital paranaense nas 
décadas	de	70	e	80	usando	essa	centena	na	identificação	dos	seus	ônibus.
 Entre veículos antigos, preservados e restaurados, e modelos recém 
incorporados às frotas de linhas urbanas regulares e turismo, a Exponi 500 
deverá reunir cerca de 50 ônibus. No evento, os visitantes poderão conhecer 
tendências tecnológicas e recordar os pioneiros do transporte coletivo no 
Brasil.
 Para obter informações complementares sobre a Exponi 500 vale 
acessar o site www.omnibus.com.br. 

Ônibus, atração do evento
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AUTOMOBILISMO

Nissan Kicks SV 2020

 Para dar início a essa nova 
coluna, fomos até São Paulo
buscar	o	Nissan	Kicks	SV	2020,	
um dos Suv’s preferidos pelos
brasileiros. Agora vamos saber o 
que os quase cem mil reais pedidos 
por esta versão SV com pintura 
metálica e o pacote Pack Plus, que 
acrescenta os bancos de couro e 
airbags de cortina, tem a oferecer.
 Com um dos menores 
custos de manutenção da
categoria,	o	Kicks	é
impulsionado	pelo	confiável	motor	
1.6	16v,	CVVTCS	de	114	cv	e	15,5	
kgmf de torque, tanto no etanol 
quanto na gasolina, e um câmbio 
CVT XTronic. Um conjunto que
trabalha com harmonia e economia 
para deslocar os seus 1.132 quilos.
 Quem gosta de fazer
turismo pegando uma estrada vai 
se impressionar com o conforto 
dos exclusivos bancos Zero
Gravity. Sua espuma se adapta ao 
corpo do motorista, e dos
passageiros, atenuando em muito 
as dores musculares após longos 
períodos no volante.
 Quanto à segurança, ele 
conta com seis airbags, controle 
de estabilidade e tração, sistema 
inteligente de partida em rampa 
(HSA), freios ABS com EBD +
assistência de frenagem BA, 
cintos de três pontos para os cinco 
ocupantes	e	sistema	Isofix	para	
crianças. Fica devendo freios a 
disco nas quatro rodas.
 As principais novidades na 
linha 2020 são a inclusão do piloto 
automático e a assinatura em LED 
nas lanternas, todavia,
inexplicavelmente não são DRL 
(luzes diurnas de condução).
 Seu interior é
bem-acabado e confortável. Painel 
completo parcialmente revestido 
em couro, boa visualização dos 
instrumentos, ar condicionado 
manual, duas tomadas 12 v, mas só 
uma USB na central multimídia, 
que tem tela de sete polegadas e 
Android Auto e Apple Car Play, 
além de opção de carga rápida para 
o celular. Sua interface, que mescla 
teclas analógicas e digitais, não é 
tão intuitiva quanto deveria. Falta 
um indicador de temperatura
externa e um apoio para o braço

Por Carlos Fernando
Schrappe Borges

entre os bancos dianteiros.
 Há excesso de plástico no revestimento das portas, o que não condiz 
com	a	proposta	do	veículo.	O	porta	malas	de	432	litros,	por	outro	lado,	é	todo
revestido.
	 Na	estrada,	roda	macio	e	mantém	fácil	os	limites	de	velocidade.	O	ruído	
do motor só invade a cabine quando exigido a fundo. A autonomia ainda é
limitada pelos escassos 41 litros de capacidade do tanque de combustível. 
 No trânsito urbano é confortável, silencioso e fácil de manobrar,
auxiliado pela excelente direção elétrica e pela boa empunhadura do volante.
Rodamos	no	total	1.476	quilômetros,	sendo	1.243	na	estrada	e	233	na	cidade,	
obtendo,	respectivamente,	as	seguintes	médias	de	consumo:	11,23	e	6,5	km/l,	
abastecido com etanol.
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Esse veículo foi cedido pela fábrica e entregue pela Nissan Carrera,
Butantã, na capital paulista. nissan.com.br

No alto, o Nissan Kicks 
SV 2020 testado por 
Panorama do Turismo 
em Campos do Jordão. 
Interior elegante e
motor confiável
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PRIMEIRA CLASSE

1 Pedro Kempe e Cris Erthal, diretores,
comemoram em 2020 a primeira década da 

Domus Viagens 
2 Vera Buecker, Carlos Antunes (head) e Flávia 
Guerra, no comando do conselho diretor para o 

Brasil da Star Alliance
3 João Jacob Mehl, presidente da Paraná

Turismo, contará nesse ano com orçamento 
ampliado para ações promocionais do estado 
4 Fábio Skraba, presidente da Abeoc-PR, está 

dinamizando a entidade e colocando-a
definitivamente no mapa
institucional do turismo

5 Mônica Queiroz e Alexandre Camargo,
diretora comercial São Paulo|Rio de Janeiro|-
Nordeste e country manager Brasil, unidos na 

ampliação dos negócios da Assist Card
6 Sílvio Rossi, competente profissional da área 

hoteleira, está à frente da Diretoria
de Operações da Rede Cha Hotéis

7 Tiago Miranda, paranaense graduado em 
Turismo|Hotelaria, assumiu a gerência geral do 

Four Points by Sheraton Curitiba  Hotel
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Panorama do Turismo
Uma revista com conteúdo positivo,
diversidade, regularidade e leitores.

Anuncie e seja visto!

PanoramadoTurismo
041 | 99106-6852

dircomercial@
panoramadoturismo.com.br


