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Destino histórico
 A equipe de reportagem da Panorama do
Turismo foi até o Uruguai em busca de informações 
e de imagens para produzir a Matéria de Capa da 
presente edição. O resultado o caro leitor encontrará 
entre as próximas páginas 5 e 9: Colonia del
Sacramento! Esse interessante destino do vizinho 
país, de sotaque espanhol, foi fundado por
portugueses e nele nasceu, em 1774, Hipólito José da 
Costa, patrono da imprensa brasileira.
 Na seção Programa Legal, por outro lado, 
o destaque é uma matéria sobre a Linha Turismo de 
Curitiba. Em operação há mais de duas décadas, esse 
serviço com charmosos ônibus de dois andares revela 
os principais atrativos da capital paranaense, entre 
parques, museus, teatros e muito mais. O circuito 
inteiro demora cerca de duas horas e meia para ser 
percorrido e o passageiro pode escolher seus pontos 
preferenciais de descida. Confira na página 10.
 Para completar a edição desse mês de março, 
as demais seções da revista trazem boas informações 
de hotelaria, gastronomia, eventos, gente etc.

   Boa leitura!

Leitores
 Sobre a edição anterior, apresentando Morro 
de São Paulo, a redação registra, entre outras, as 
seguintes manifestações de leitores: Parabéns pela 
revista. Ficou maravilhosa, Ziomar Zantos (Santo 
André-SP); Morro de São Paulo sempre tive desejo 
de conhecer. A revista trouxe informações
importantes, Henrique Paulo Schmidlin
(Curitiba-PR); Um verdadeiro raio-X dessa bela 
praia, Edgar Oliveira (São Paulo-SP). Enviado (o 
PDF da revista) para hotelaria goiana, Luciano
Carneiro (Goiânia-GO); Bela matéria de Morro de 
São Paulo e a foto do túnel da linha do trem está
fantástica, Arnaldo Moreira (Rio de Janeiro-RJ).
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HOTELARIA

ALL, novidade
na Rede Accor

 Hóspedes de qualquer um dos 4.800 endereços de
hospedagem da Rede Accor espalhados pelo planeta – nos quais 
tremulam trinta diferenttes bandeiras de hotéis – já podem
usufruir das vantagens do programa de lifestyle e fidelização
Accor Live Limitless-ALL.
 A novidade, 
lançada no final de 
2019, proporciona 
aos membros da 
seleta comunidade de 
viajantes uma gama 
de recompensas e 
experiências em torno 
de hospitalidade,
entretenimento,
gastronomia e esportes.
 No contexto do ALL, por exemplo, a Rede Accor fechou 
parceria com a AEG, empresa internacional de esportes e
entretenimento, para proporcionar ingressos e suítes privadas para 
os associados do programa de fidelidade. E com a IMG, em outro 
eixo, ajustou o desbloqueio e o acesso aos membros a
masterclasses, encontros de culinária e taste festivals em cidades 
como Londres, Paris, São Paulo, Hong Kong e Toronto.
 A rede ainda assumiu patrocínio master do Paris Saint 
Germain-PSG, estampando sua logomarca no uniforme do
afamado time de futebol francês.
 Em Curitiba, a apresentação do programa de fidelidade 
mereceu um movimentado evento com convidados especiais, 
tendo como anfitriões os gerentes de unidades de hospedagem 
locais integradas à Accor e Paulo Frias, diretor de Operações para 
Hotéis Midscale e Econômicos para os estados sulinos.
 Com um portfólio incomparável de marcas, do luxo ao 
econômico, a Rede Accor vem oferecendo há mais de 50 anos seu 
know-how nas áreas de hospedagem, alimentos e bebidas, vida 
noturna, bem-estar e ambientes de coworking. 

Time de gerentes de hotéis curitibanos envolvidos no programa 
da Accor - ao centro, com a camisa do PSG, Paulo Frias

Logomarca do programa
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Boa hospedagem
 Localizado no centro de Foz do Iguaçu,
município paranaense onde estão as Cataratas do Iguaçu 
e a Hidrelétrica de Itaipu, o Pietro Ângelo Hotel (Rua
Almirante Barroso, 1.864 – telefone 45|3521-8305)
acena com 74 confortáveis e modernos apartamentos. 
Todas recentemente revitalizadas, essas acomodações 
têm sete tipos de classificação, entre elas, casal luxo e 
suíte super luxo.
 O empreendimento ainda disponibiliza
restaurante para café da manhã, piscina,
estacionamento, internet wi-fi gratuita em todas as áreas 
internas e agência de turismo com sugestões de passeios 
locais. E oferece pacotes especiais, como os voltados a 
recém-casados e viajantes da melhor idade.

Opção na Terra das Cataratas

Hotelaria nacional pede socorro
 “Não cancele, remarque!”, é o apelo externado a 
quem tem reserva em meios de hospedagem pelo
presidente da Associação Brasileira da Indústria de
Hoteis-ABIH, Manoel Linhares, diante da situação criada 
pela pandemia do coronavírus. Segundo o dirigente do 
setor, a hotelaria está com as atividades praticamente 
interrompidas e há estados, inclusive, com
estabelecimentos proibidos de receber hóspedes.
 Com a maioria absoluta dos eventos também 
sendo cancelada, as taxas de ocupação deverão cair de 
90% a 100% até o final de abril. “`Por essas razões,
temos pleiteado das autoridades nos níveis federal,
estadual e municipal apoio efetivo para ultrapassarmos 
esse momento único e difícil”, complementa Manoel 
Linhares.
 “Os meios de hospedagem, das pequenas
pousadas aos grandes resorts, não conseguirão
sobreviver sem hóspedes. E isso terá consequências 
graves para economia do país, pois tudo indica um longo 
período até nos livrarmos totalmente dos riscos de
contaminação e podermos retomar as atividades
normais”, avalia o presidente da ABIH.
 A hotelaria, importa ressaltar, é um setor
fundamental na economia nacional, e impacta
diretamente muitos segmentos. Para se ter uma ideia dos 
números, no Brasil, as unidades de hospedagem formais 
geram cerca R$ 31,8 bilhões para economia e são
responsáveis por 380.000 empregos diretos.

 Segundo Manoel Linhares, “o governo federal já 
assinou portaria com uma série de mudanças nas regras 
de financiamento, entre elas, a facilitação do acesso ao 
crédito para micro, pequenos e médios empreendedores, 
redução de juros, aumento da carência e do prazo de 
pagamento, além da suspensão dos limites impostos para 
aplicação dos recursos oriundos do fundo”. Ele avalia
serem essas iniciativas um bom começo, mas
não bastam.
 Em artigo publicado na imprensa, o presidente 
da ABIH assinalou: “Nesse momento, além da união 
do segmento em busca de soluções efetivas para a crise 
já instalada, precisamos ter fé e iniciar de imediato a 
pavimentação de um novo amanhã, quando as fronteiras 
estarão novamente abertas e viajar, seja a trabalho ou a 
lazer, voltará a ser uma aspiração em nossas vidas. Sendo 
assim, vamos, com o perdão da palavra, viralizar essa 
campanha: Não cancele, remarque!”

 Exemplo a ser seguido

 A propósito do combate nacional ao coronavírus, 
vale parabenizar o engajamento dos meios de
hospedagem em atitudes pró-ativas. No Paraná, por 
exemplo, hotéis da capital, litoral e interior ofereceram 
suas instalações para acolher pessoal da linha de frente 
da luta contra o novo vírus – a exemplo de médicos, 
enfermeiros etc. – sem qualquer tipo de custo.
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MATÉRIA DE CAPA

Colonia del
Sacramento

uma viagem no tempo
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Vista da área histórica da cidade e o
portão de entrada da antiga fortaleza

 Precioso destino do vizinho Uruguai, Colonia del Sacramento 
situa-se em um território dominado por longo período, nos tempos das 
caravelas, ora por Portugal, ora pela Espanha, até a declaração de
independência da Banda Oriental, em 1825. Não surpreende, portanto, ter 
sido fundada, em 1680, pelo português Manoel Lobo. Outro fato curioso: 
nessa cidade nasceu, em março de 1774, o jornalista e diplomata
Hipólito José da Costa, fundador, no ano de 1808, do Correio Brasiliense,
considerado o primeiro jornal brasileiro.
 Debruçada às margens do Rio da Prata, Colonia del Sacramento 
conserva no seu bairro mais antigo importantes relíquias arquitetônicas 
e muitas referências de outrora. Esse expressivo conjunto, aliás, acabou 
declarado pela Unesco, em 1995, Patrimônio Cultural e Natural da
Humanidade. Essas particularidades ajudam a explicar o grande
movimento, notadamente nos sítios históricos e suas imediações, de
turistas dos mais variados cantos do planeta.
 A propósito de visitantes, para alcançar essa localidade uruguaia 
existem duas principais alternativas de acesso. Uma é terrestre, seguindo 
por rodovia asfaltada com início na capital Montevidéu. Outra,
hidroviária, acena com um moderno e rápido serviço de ferry-boats, tendo 
como ponto de partida a cidade argentina de Buenos Aires, do outro lado 
do Rio da Prata. Ambas oferecem boas experiências de viagem.
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Praça central de Colonia del Sacramento (com ruínas da outrora 
casa do governador), passeio margeando o Rio da
Prata e o ônibus do circuito turístico pelos atrativos locais
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 Percorrer a pé, e sem pressa, as ruelas do bairro 
histórico de Colonia del Sacramento é fazer uma viagem 
no tempo, é revisitar a história da América Latina. Esse 
passeio, por exemplo, deixa contemplar a sólida
muralha de proteção da velha urbe, com seus canhões e o 
portão de entrada, e a singela Rua dos Suspiros, calçada 
com pedras de cunha. E também a Praça Maior, na qual 
permanecem alicerces testemunhas da antiga morada do 
governador. Bem como diversos casarões charmosos, 
hoje ocupados por bares, pousadas, restaurantes, lojas de 
suvenir e museus.
 O tour por essa simbólica porção da cidade
recomenda diversas paradas para uma visita mais

demorada. Exemplificando, vale conhecer a imponente 
Basílica do Santíssimo Sacramento e as ruínas do
Convento de São Francisco, sobre as quais está assentado 
um farol de apoio aos navegantes, inaugurado em 1857 – 
do seu alto, tem-se uma visão de 360º do bairro histórico 
e do Rio da Prata. Por falar nesse verdadeiro mar de água 
doce, os entardeceres às suas margens propiciam
deslumbrantes e românticos pôr do sol.
 Para os interessados no assunto, o roteiro dos 
locais guardiões da memória sugere várias visitas. Tem a 
Casa de Nacarello (museu recriando uma típica residência 
portuguesa da classe média alta colonial) e o Arquivo
Histórico Regional (instalado em outra construção
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No alto, a Basílica do Santíssimo Sacramento. Acima, uma
das poéticas ruelas com calçamento de pedra

portuguesa de meados do século XVIII, 
com uma infinidade de informações sobre 
a antiga colônia, aquarelas originais e 
litografias de valiosas obras) e os museus 
Português, Indígena Roberto Banchero, do 
Período Histórico Espanhol, do Azulejo, 
Municipal Bautista Rebuffo e
Paleontológico Armando Calcaterra.
 O Museu Português abriga
mobiliário, cerâmicas, armas e
cartografia antiga; no seu acervo
destaca-se o escudo originalmente afixado 
na muralha da cidade. No Museu
Indígena Roberto Banchero, criado em 
1988, a visita permite observar vestígios 
deixados pelos habitantes da região antes 
da chegada dos desbravadores europeus, 
entre eles, os charrúas. Já o Museu do 
Período Histórico Espanhol evidencia a 
influência, a partir de 1777, da
cultura espanhola nesse pedaço da
América, através da chegada das primeiras 
famílias da Espanha; guarda tradicionais 
utensílios espanhóis, litografias,
vestimentas, mobiliário de época e obras 
de arte. 
 Situado no Passeo de San
Gabriel, com vista privilegiada do Rio da 
Prata, o Museu do Azulejo reúne
expressiva coleção de azulejos originais de 
Portugal, França e Catalunha. Inaugurado 
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em 1976, o Museu Paleontológico Armando Calcaterra apresenta
fragmentos fósseis da megafauna dos Pampas, encontrados nos
arredores da cidade e, ainda, várias amostras de minerais e peças de 
arqueologia dos indígenas. Importante salientar: esses espaços de
acolhida e conservação do conhecimento abrem à visitação em
diferentes dias.
 Logo na entrada de Colonia del Sacramento, por outro lado, o 
visitante é surpreendido por uma edificação singular. Trata-se de uma 
grande praça de touros em estilo mourisco espanhol, inaugurada no 
ano de 1910. Consta terem sido realizados nessa arena cerca de oito 
touradas, sob aplausos, no total, de uns 10.000 espectadores. Lógico, 
está desativada para sua primitiva finalidade há muito tempo.

No alto, um dos museus do roteiro da memória e
canhão instalado na antiga muralha de proteção

da cidade. Na foto maior, vista parcial externa
da praça de touros.

Ao lado, casario histórico,
alguns ocupados por restaurantes

e barzinhos com mesas e cadeiras na calçada
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 O passear pelas vielas e ruas do setor histórico 
e nas proximidades do pequeno cais de atracação de 
Colonia del Sacramento, da mesma forma, revela aos 
visitantes a diversidade de restaurantes e bares do lugar. 
Alguns desses estabelecimentos estendem o
atendimento por calçadões externos, com mesas e
cadeiras onde é possível saborear uma receita local ou 
um lanche rápido, ou sorver um revigorante cafezinho 
ou, pedida tentadora, degustar com calma um bom tinto 
elaborado com a cepa uruguaia mais famosa, a Tannat,
enquanto o sol se despede na distante linha do horizonte 
de água e céu.
 Normalmente programa complementar de um 
dia para turistas brasileiros em visita a Montevidéu 
ou Buenos Aires – nesse caso, vindos de Buquebus, 
em passeio pelo Rio da Prata –, a cidade acena, para 
quem deseja esticar a permanência, com várias opções 
de hotéis e pousadas, essas, instaladas em preservados 
casarões coloniais.
 Em tempo: Colonia del Sacramento oferece um 
serviço de ônibus de turismo, com percurso propiciando 
o alcance aos principais apelos locais, alguns distantes 
da porção mais antiga do destino.

Cenário para fotos às margens do Rio da Prata.
A moderna embarcação da rota Buenos Aires-Colonia del 
Sacramento. E, acima, o centenário farol, nos fundos das 
ruínas do Convento de São Francisco
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PROGRAMA LEGAL

Curitiba, pela
Linha Turismo

Os ônibus levam aos principais apelos turísticos da cidade, a
exemplo do Jardim Botânico e do Museu Oscar Niemeyer

 Turista interessado em conhecer os 
atrativos turísticos da capital paranaense
conta com um serviço bem bacana. Os
modernos ônibus de dois andares da Linha 
Turismo conduzem o visitante aos principais 
emblemas da cidade, entre eles, o Jardim
Botânico, os parques Tanguá e Tingui, o
Teatro Guaíra, a Rua 24 Horas, o Museu
Oscar Niemeyer e o Mercado Municipal.
 A partir do ponto inicial na Praça 
Tiradentes, também Marco Zero de Curitiba, 
os veículos da Linha Turismo percorrem um 
circuito com parada em 26 cartões postais
locais. Esse sistema de transporte permite, 
com a compra de um só tíquete no próprio 
ônibus, ilimitados desembarques e
reembarques num período de 24 horas –
assim, cada um tem o tempo desejado para 
descer e curtir suas atrações preferidas. O 
passeio, vale salientar, pode ser iniciado em 
qualquer um dos pontos do percurso e, sem 
descidas, dura cerca de duas horas e meia 
para ser completado.
 O serviço funciona com regularidade 
de terça-feira a domingo, com início às 9h00 
e encerramento às 17h30. No mês de julho e 
no período de férias de dezembro a fevereiro, 
a operação acontece todos os dias. A
propósito, crianças até cinco anos estão
isentas do pagamento de tarifa.
 No roteiro da Linha Turismo os 
pontos de embarque ou desembarque são: 
Praça Tiradentes (onde está Catedral de Nossa 
Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira local), 
Rua das Flores (primeiro 
calçadão para pedestres do país), Rua 24
Horas, Praça Rui Barbosa, Museu
Ferroviário, Teatro Paiol, Jardim Botânico, 
Mercado Municipal (com seu setor de
orgânicos), Universidade Federal do Paraná 
e Teatro Guaíra, Paço da Liberdade, Passeio 
Público e Memorial Árabe, Centro Cívico, 
Bosque João Paulo II (onde fica o Memorial 
Polonês), Museu Oscar Niemeyer, Bosque 
Alemão, Bosque Zaninelli (com a
Universidade Livre do Meio Ambiente), 
Parque São Lourenço, Ópera de Arame e 
Pedreira Paulo Leminski, Parque Tanguá, 
Parque Tingui, Memorial Ucraniano, Portal 
Italiano, Santa Felicidade (famoso bairro de 
gastronomia italiana), Parque Barigui, Torre 
Panorâmica e Setor Histórico.
 Em casos de dúvidas ou em busca de 
mais informações, é possível obter
orientações pelo telefone 3350-6456.
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GASTRONOMIA

Kibô, delicada
culinária oriental

 A capital paranaense ganhou de volta, no mês do 
seu aniversário, o Kibô Japanese Lounge Bar. O
exclusivo espaço, inserido na estrutura do Bourbon
Curitiba Convention Hotel (Rua Cândido Lopes, 102 –
telefone 41|3221-4600), foi reinaugurado no último dia 
12, com novo conceito, nova decoração e novo cardápio.
 “Vamos oferecer o melhor da culinária oriental, 
drinques surpreendentes e música de qualidade”, resume 
Antonio Vezozzo. À frente do projeto de repaginação e 
reposicionamento do bar temático, o jovem empresário – 
neto do fundador e filho do presidente da Rede Bourbon, 
respectivamente, Alceu Vezozzo e Alceu Vezozzo Filho – 
evidencia determinação em devolver aos curitibanos esse 
ponto de encontro concorridíssimo em outros tempos.
 Com uma atmosfera moderna e elegante, o Kibô 
Japanese Lounge Bar promete novas experiências à
clientela. Para tanto, agrega gastronomia oriental
contemporânea (os pratos são elaborados com
ingredientes frescos e inesperados, desde vieiras trufadas 
até acabamentos com ouro em pó), carta de drinques e
coquetéis assinada pelos craques Marcelo Prantoni e
Romero Britto e, nas quintas e sextas, trilha sonora
comandada pela DJ residente Luíza Bernardi e
convidados. O Kibô funciona de segunda a quinta, das 
18h00 às 23h00, nas sextas-feiras, das 18h00 às 02h00, e 
aos sábados, das 19h00 às 02h00.

Cardápio  de 
comidas e 
bebidas para 
cativar a 
clientela
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Imperador
dos Camarões

 Em Foz do Iguaçu, cidade paranaense localizada 
na fronteira com a Argentina e o Paraguai, uma opção legal 
para o almoço ou o jantar é o Imperador dos Camarões 
(Avenida Brasil, 1.441 – telefone 45|3029-5242).
 No cardápio, lógico, os camarões predominam 
em diversos pratos individuais, em sugestões para família 
e no rodízio das noites de quarta-feira. Para acompanhar, 
ampla carta de bebidas, refrigerantes e drinques nacionais e 
internacionais. Aos domingos, a clientela pode contar com 
ajuda de um sommelier.

Eles surpreendem paladares

Sempre aberto
 No roteiro gastronômico de Curitiba, a
unidade Batel do Babilônia Gastronomia & Cia.
(Alameda Dom Pedro II, 541 - telefone 41|3566-6464) 
acena com um atrativo a mais: nunca fecha! Aberta 
nas 24 horas do dia, é lugar legal para curtir o café da 
manhã, almoço, happy hour ou o jantar.
 O menu agrega cafés, entradas, saladas,
porções, sanduíches, omeletes, massas, sashimis,
pratos mais elaborados, sobremesas etc.

Mignon Babilônia, boa pedida
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Festival na brasa
Cordeiro patagônico, uma das atrações do festival
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 Sucesso total a quarta edição do Festival na 
Brasa realizado, dia 14 desse mês de março, pelo
gastropub curitibano Quitutto (Avenida dos Estados, 
481 – telefone 41|3107-3333).
 Afamado pelos cortes habitualmente servidos 
no almoço e jantar, com esse evento o endereço busca 
oferecer à fiel freguesia assados preparados de novas 
maneiras entre elas, o varal de carnes e a parrilla. O 
cardápio, dessa vez, ainda teve choripan, cupim texmex 
e anticucho com chimichurri e pode ser harmonizado 
com chope Patagônia, vinhos e drinques exclusivos.
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Galeto e companhia
 Em Porto Alegre, a Casa DiPaolo Boulevard 
Laçador (Avenida dos Estados, 111 – telefone
51|3325-1332) surpreende a clientela com genuínas
receitas dos pioneiros imigrantes italianos da região
serrana do Rio Grande do Sul.
 O cardápio reúne diversas sugestões de massas, 
carnes, grelhados e pratos expressos. Mas uma das
atrações é o afamado galeto al primo canto, assado na
brasa de carvão. Ele chega à mesa crocante, porém
mantendo inigualável suculência, e acompanhado de
polenta na chapa e frita, queijo à dorê, salada de batata 
com maionese, radicci com bacon, salada de folhas e 
muito mais.

Galeto, atração da casa

Ilha do Mehl

 Um dos mais tradicionais estabelecimentos do 
gênero da capital paranaense o Buffet Ilha do Mehl (Rua 
Emílio de Menezes, 697 – telefone 41|3338-0449)
oferece muitos diferenciais.
 No rol dos seus predicados estão, por exemplo, 
experiência de mais de 40 anos no ramo, ampla e
elegante estrutura para eventos únicos ou simultâneos, 
serviço de excelente padrão e cardápios impecáveis. 
Endereço perfeito para festas de aniversário e casamento, 
formaturas ou encontros corporativos.

À mesa do Ilha do Mehl,
 finas receitas
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PANORÂMICAS

Definidos os finalistas do
Prêmio Panorama do Turismo

 Em reunião nas dependências da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio-PR), no dia 16 desse mês de
março, os membros da Comissão de Homologação do Top Tur | Prêmio
Panorama do Turismo | Profissionais do Ano | 2019 validaram votação
realizada pela internet e confirmaram os finalistas da premiação.
 De cada uma das nove categorias avaliadas até o último dia 12, através 
do site www.panoramadoturismo.com.br, os três profissionais mais votados 
foram identificados pela mencionada comissão e serão convidados para a
solenidade de entrega da distinção, ocasião do anúncio do nome dos
vencedores. Nessa mesma reunião na Fecomércio-PR, foi deliberado pela
vontade unânime dos membros do colegiado a outorga à turismóloga Deise 
Fernandes Bezerra – servidora da Paraná Turismo e professora da
Universidade Federal do Paraná – do prêmio de Personalidade do Ano.

 Os finalistas
 Por categoria e em ordem alfabética, são finalista do Top Tur | Prêmio 
Panorama do Turismo | Profissionais do Ano | 2019: Meios de Hospedagem 
Alceu Vezozzo Filho, Hotéis Bourbon (Curitiba); José Maria Abujamra, Mabu 
Hotéis & Resorts (Curitiba); e Raquel Miguel, Jurema Águas Quentes (Campo 
Mourão) – Estabelecimento Gastronômico Cristiano Mocellin, Batel Grill 
(Curitiba); Flora Madalosso, Restaurante Madalosso (Curitiba); e Manoella 
Buffara, Restaurante Manu (Curitiba) – Agência de Turismo Receptivo 
Adonai Arruda Filho, Serra Verde Express (Curitiba); Bibiana Antoniacomi, 
Special Paraná (Curitiba); e Felipe Santiago Gonzalez, Cassinotur Receptivo 
(Foz do Iguaçu) – Agência de Turismo Emissivo João Alceu Rigon Filho,
Rigon Viagens e Turismo (Curitiba); Lissandra Amend Simionato, Star
Turismo (Curitiba); e Silvio Bertoldi, Bertoldi Turismo (Curitiba) –
Operadora Adonai Arruda Filho, BWT (Curitiba); Michelle Corsini,
Personal Operadora Brasil (Curitiba) e Pedro Kempe, Domus Viagens
(Curitiba) – Empresa de Eventos Daniele Cristina Higashi, De Angeli
Eventos (Foz do Iguaçu); Elicéia Dalprá, Única Eventos (Curitiba); e
Fernanda Anastácio, FB Eventos (Londrina) – Espaço de Eventos Célia

Grenteski, Bourbon Cataratas Hotel 
(Foz do Iguaçu); Gustavo Campos, 
Arena da Baixada | Clube Athetico 
Paranaense (Curitiba); e Leonardo 
Zunino, Expo Unimed (Curitiba) – 
Guia de Turismo Denise
Guimarães (Curitiba), Ieda M. 
Souza (Curitiba), e Roberta Análio 
(Curitiba) – Divulgação Turística 
Alexandre Palmar, H2Foz (Foz do 
Iguaçu); Fernando Nóbrega, Viaje 
Mais|Band TV (Curitiba); e Mauro 
Picini, Jornal do Oeste (Toledo).

 Credibilidade
 Originalmente agendada 
para a segunda quinzena de abril, a
solenidade de entrega da premiação 
terá definida, oportunamente, uma 
nova data, diante da inédita situação 
criada pelo coronavírus.
 A Comissão de
Homologação do prêmio, também 
responsável pela elaboração do
regulamento, é formada por
representantes das secionais
paranaenses da Abav, ABIH, 
Abrasel, Abrajet e Abeoc, mais da 
ABGTur e da Câmara Empresarial 
de Turismo da Fecomércio-PR.
 Dessa vez, o Top Tur | 
Prêmio Panorama do Turismo | 
Profissionais do Ano conta com o 
patrocínio da Fecomércio-PR e da 
Faculdade Inspirar.

Deise, Personalidade do Ano

Parte dos membros da Comissão de Homologação do prêmio, 
após a reunião de fechamento do processo de votação pela 
internet e de identificação dos finalistas da edição 2019
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Domus, 
dez anos

 Operadora com matriz em
Curitiba e especializada em roteiros de 
turismo religioso, a Domus Viagens
completou nesse mês de março, mais
precisamente no dia 9, sua primeira 
década de atuação no mercado brasileiro. 
A empresa é dirigida pelos sócios Pedro 
Kempe e Cris Erthal.
 Ao longo desses dez anos de 
operações do segmento, a Domus Viagens 
logrou alcançar muita credibilidade e

comerciais. Particularmente no tocante 
aos destinos da fé, sua expertise, a
operadora reúne no 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 e Grécia, entre outros países.

confiança, 
seja em 
relação à 
clientela ou 
aos
parceiros

Turismo para todos
 Desde 2018, turistas com limitações de locomoção – seja em 
decorrência de problemas físicos ou da idade mais avançada – contam, 
em Curitiba, com um serviço de transporte adaptado às suas
necessidades. A van da empresa de receptivo John Galt Express possui 
bancos ajustados e um sistema para facilitar o acesso de até
três cadeirantes.
 Ulisses Santos Lima, proprietário da empresa, também é guia 
de turismo e desde sempre percebeu as dificuldades desse universo de 
visitantes. Através de um consórcio, então, comprou essa van adaptada 
e já se prepara para adquirir outra semelhante, com maior número de 
assentos adequados.
 “Presto serviços para algumas agências locais, entre elas, a 
Serra Verde Express, e também atendo diretamente turistas em visita à 
capital paranaense, em roteiros de city tour, e curitibanos interessados 
em conhecer cidades próximas”, conta ele.
 Contatos com a John Galt Express podem ser mantidos através 
do telefone 41|99236-0133.

Bancos
apropriados 
para facilitar
o acesso

Parques
fechados

Novas rotas
 As cidades de Tubarão, Laguna e Imbituba (em Santa Catarina), 
Curitiba (Paraná), São Paulo, Jundiaí e Campinas (em São Paulo) estão 
interligadas, desde o início desse mês, por ônibus de novas rotas da 
Viação Catarinense. 
 As saídas 
desses destinos são 
diárias e operadas 
com veículos
semi-leito e cama. 
Esses ônibus
oferecem poltronas 
confortáveis (a do 
leito cama reclina 
180º), apoio para os 
pés, wi-fi,
ar-condicionado com 
controle individual 
e água mineral. A 
segurança é mais um 
ponto forte da frota 
da companhia.

Veículos modernos e confortáveis
estão nas novas

linhas da empresa
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 Segundo destino de visitação 
mais procurado por turistas no Paraná, 
atrás de Foz do Iguaçu, a paradisíaca Ilha 
do Mel foi fechada ao público. A
iniciativa do governo estadual objetiva 
controlar e reduzir o alcance do
coronavírus.
 Através de medida semelhante do 
Instituto Água e Terra, organismo
responsável pela gestão das unidades 
de conservação paranaenses, também já 
tinham suspensas as visitações aos
parques Vila Velha, Guartelá e do Monge.

Eleição
 Em assembleia geral realizada 
nesse mês de março, os associados da 
secional paranense da Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes
(Abrasel-PR) elegeram a nova diretoria da 
entidade para a próxima gestão.

 O pleito
confirmou a 
substituição, na 
presidência, da

empresária Jilcy Rink pelo dono de
restaurantes Nelson Goulart.
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Igreja de Nossa Senhora do Rocio, morada da padroeira do Paraná

Encontro
debaterá
setor da fé
 Em sua terceira edição, 
o Fórum Paranaense de Turismo 
Religioso acontecerá nesse ano nos 
dias 13 e 14 de agosto, em
Paranaguá. Nessa cidade litorânea, 
a propósito, está localizado o
Santuário de Nossa Senhora do 
Rocio, a padroeira do estado.
 O evento objetiva
aproximar profissionais do trade 
turístico e do universo da fé,
ampliar o debate, capacitar e 
formar pessoal e buscar caminhos 
para o incremento desse nicho da 
atividade turística.
 O Paraná agrega uma gama 
de atrativos em termos de
destinos e emblemas religiosos. 
Nesse contexto estão, entre muitos
outros, a Catedral de Nossa
Senhora da Luz dos Pinhais, na
capital, templos de rito ucraniano 
de Prudentópolis, as mesquitas de 
Curitiba e Foz do Iguaçu e igrejas 
da Rota do Rosário.

Eventos com
novas datas

 Eventos ligados diretamente ao setor de
turismo também precisaram, em função do
coronavírus, mudar de data. Assim ocorreu,
exemplificando, com a Expo Turismo Paraná, o
Congresso Nacional de Hotelaria-Conotel e o Festival 
do Turismo das Cataratas.
 Feira comercial organizada pela secional
paranaense da Associação Brasileira de Agências de 
Viagens (Abav-PR), a Expo Turismo foi transferida 
para os dias 21 e 22 de agosto. Mas continuará nos 
espaços do Expo Unimed Curitiba.
 Previsto para o mês de maio, em Salvador, o 
62º Conotel – encontro promovido pela Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis-ABIH – será
realizado nos dias 27 a 30 de outubro, em São Paulo, 
dentro da estrutura da 58ª Equipotel. Por outro lado, 
os organizadores da 3ª Equipotel Regional, igualmente 
marcada para maio, na capital da Bahia, junto com o 
congresso dos hoteleiros, optaram por postergá-la
para 2021.
 Já o Festival do Turismo das Cataratas,
tradicional e concorrido evento da área, com sede na 
cidade paranaense de Foz do Iguaçu, foi adiado para o 
período de 9 a 11 de setembro – originalmente,
estava agendado para o próximo mês de junho. E
permanecerá ocupando os espaços do Expo Center 
Rafain, amplo pavilhão anexo ao Rafain Palace Hotel.
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VW GOLF GTE 2020
 A indústria automobilística está em uma fase de transição e 
daqui para frente cada vez mais será comum vermos lançamentos de 
carros híbridos ou totalmente elétrico. 
 Para testar o interesse do brasileiro, a VW trouxe, em
novembro de 2019, 99 unidades do Golf GTE da sétima geração,
todos azuis, que não são mais produzidos, e os disponibilizou
somente em São Paulo, Brasília e Curitiba, pelo valor de R$ 
199.990,00.
 O Golf tornou-se um clássico por méritos próprios, aliando 
confiabilidade, avanços tecnológicos e prazer ao dirigir. Não é à toa 
que na Europa já foi lançada a oitava geração. Lembram da Kombi 
última geração? A VW colocou à venda um lote por R$ 88 mil e
todas foram vendidas. Hoje são peças raras e valiosas. Não creio que 
a mesma lógica sirva para atestar os quase R$ 200 mil pedidos no 
Golf GTE.
 Enfim, tive cinco dias para avaliar este carro, e aqui segue a 
minha experiência.
 Extremamente confortável, o interior tem linhas sóbrias, 
acabamento impecável, bancos que acomodam muito bem, com 
tecido xadrez azul, bem ao gosto alemão, mas todos os ajustes são 
manuais. Quadro de instrumentos digital active info display, painel 
emborrachado, central multimídia Discover Pro de 9,2’ com controle 
por gestos, volante multifuncional com excelente pegada, aletas e 
revestido em couro, ar digital de duas zonas, teto solar e freio de
estacionamento eletrônico com brake hold.
 Quanto à segurança, são sete airbags, faróis full led, piloto 
automático adaptativo e front assist que aceleram e freiam o carro de 
acordo com a programação feita pelo motorista, tornando as viagens 
muito mais seguras, além do controle eletrônico de estabilidade e 
detector de fadiga.
 Na parte mecânica está o segredo de seu desempenho
excepcional. Dois motores, o conhecido 1.4 turbo de 150 cv com 25 
Kgmf de torque mais um elétrico de 75 kw e 33 kgmf de torque que 
conjugados fornecem 204 cv. O câmbio é um DSG de dupla
embreagem e seis velocidades. São cinco modos de condução:
totalmente elétrico, híbrido, híbrido para manter a carga das baterias, 
só convencional que recarrega as baterias e o modo GTE, que utiliza 
os dois propulsores ao máximo.

 A autonomia somente no modo
elétrico é de aproximadamente 50 km. O
tanque de combustível foi reduzido para 40 
litros e transferido para o porta-malas, no 
lugar do estepe e ao lado da bateria de 12v. 
Embaixo do banco traseiro onde ficavam, 
está a bateria do motor elétrico. Caso fure 
um pneu, o painel avisa e se não conseguir 
chegar em um posto de serviços, terá que usar 
o kit reparo.
 Acompanha o carro uma extensão 
com 5 m, acoplada a um transformador que 
você pode ligar em uma tomada 220v, 20 A, 
com aterramento. Ao contrário, não carrega.
 Rodamos 351 km em percurso misto, 
cidade-estrada. Como não recebemos o carro 
com as baterias carregadas, o consumo de 
combustível foi somente de 14 km/l.

O veículo foi cedido pela VW do Brasil e retirado 
na concessionária Servopa de Curitiba. vw.com.br

Menos de 100
unidades chegaram ao 

Brasil. Mecânica
excepcional e interior 

impecável
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Curitiba e do Park Inn by Radisson Berrini), na Conferência Anual das Américas da Rede Radisson, nos EUA, quando Karen recebeu 
o troféu de Gerente Geral de 2019 4 Margot Rosenbrock Libório e Ana Maria dos Santos (nova e anterior presidente do Balneário 
Camboriú Convention e Visitors Bureau) trocarão oficialmente o comando da entidade em abril 5 Paulo Frias, diretor de Operações 
para Hotéis Midscale e Econômicos da Rede Accor na região sul, em evento de apresentação, em Curitiba, do programa de fidelidade 
Accor Live Limitless 6 Antonio Vezozzo, na inauguração do Kibô Japanese Lounge Bar, no Bourbon Curitiba Hotel 7 Wanessa
Mendonça e José Osório Naves (secretária de Turismo de Brasília e jornalista e escritor, diretor da CNTur) com livro sobre a história 
da capital federal a ser lançado no 60º aniversário da cidade 8 Richard Pereira, novo gestor de Vendas da filial da FRT Operadora de 
Turismo na capital paranaense 9 Rogério Carnevalle, gerente da TAP em Brasília, homenageado pelos seus 26 anos de serviço na 
companhia aérea portuguesa

1 Felipe Gonzalez, respeitado empresário e presidente 
do Visit Iguassu, festeja agora em 2020 o 35º
aniversário da sua Cassinotur, empresa líder no
segmento de receptivo em Foz do Iguaçu 2 Jalmei 
Duarte, novo presidente eleito do Joinville e Região 
Convention & Visitors Bureau 3 Frances Gonzalez,
Karen Stank, Monica Arns e Fernanda Schaper
(nessa ordem, vice-presidente de Operações do
Radisson Hotel Group para a América Latina e gerentes 
geral dos hotéis Radisson Blu São Paulo, do Radisson

7
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Mantenha vivo
o seu sonho!

Não cancele o pacote turístico
comprado, o bilhete aéreo
adquirido ou a reserva do hotel.

Remarque sua viagem para outra data.

Assim, o sonho será apenas adiado e
sua atitude terá como retribuição
uma acolhida ainda mais calorosa!

doNossa colaboração em
favor do turismo brasileiro

PanoramaTurismo


