
Peru,MelhorDestinoVerde
MaisumavezoPerusedestacaemumaimportantepremiação interna-
cionalquereconheceaexcelênciana indústriadeviagenseturismodo
mundo,oWorldTravelAwards.OPerufoieleitooMelhorDestinoVerde
noWorldTravelAwardsAméricadoSul2017,prêmioanunciadono
últimofimdesemanadurantecerimônianaRivieraMaia,noMéxico.
“OPeruéopaísdebiodiversidade,enossasaçõesdepromoçãovêm
concentrando-seemdivulgaronossodestinonestesegmentoemnível
internacional.Esteprêmioconfirmaqueacadeiacomercialde todoo
mundoestáreconhecendonossaofertadenatureza,quesecomplemen-
tacomadehistóriaecultura”,avaliouMarisolAcosta,diretorade
TurismodaPromperu(ComissãodePromoçãodoPeruparaa
ExportaçãoeoTurismo).

Casamos no dia 2 e aproveita-
mos a semana com feriado pa-
ra curtir um pouco as belezas
dessa maravilhosa ilha banha-
da por esse mar azul e cristali-
nocaribenho.Oquefalarsobre
ailhadeSanAndrés,naColôm-
bia?Alémde ter sido nossa lua
demel, foio lugarmaismaravi-
lhosoquejáviajamos.Conheci-
da como a ilha do mar das 7
cores, pudemos curtir todas as
cores e muito mais passeios e
maravilhasdessa ilha.Fizemos
o passeio aos paraísos naturais

que compõem a ilha, como o
JhonnyCay,umailhotaonde
se chega apenas de barco,
com comidas típicas e mar
cristalino! E ainda a La Pici-
nita, com piscinas naturais e
várias espécies de peixes. Dá
até para pegar manta arraia
nas mãos. Mas do que mais
gostamos foi o passeio de jet
ski, que nos permitiu conhe-
cer o mar em praticamente
todas as suas cores e também
ver arraias e peixes como só
lásepodeencontrar.

FiscalizaçãoemGuarulhos
OGRUAirport–Aeroporto Interna-
cionaldeSãoPaulo–eaPrefeitura
deGuarulhos, firmaramparceria
parareforçara fiscalizaçãodotrân-
sitonasviasdeacessoàsáreasde
embarqueedesembarquenosTer-
minais,comoobjetivodemelhorar
ofluxodeautomóveisnasviasde
acessodoaeroporto.Oacordo,que
estáemvigordesdeo iníciodase-
mana,contacomaatuaçãodaSe-
cretariadeTransporteeTrânsito
queéresponsávelpor fiscalizaro
fluxodeveículospresencialmente
(comagentesnasruas)etambéma
distância,pormeiodas imagens
dascâmerasdesegurançacedidas
peloGRUAirport.Omonitoramen-
toaconteceráemtempointegral,
nosistema24x7.

IntercâmbioemTurismo
Realizarcursosdeaperfeiçoamen-
toemrenomadas instituiçõesde
ensinosuperiordoReinoUnido,

semqualquerdespesadetrans-
porte,alimentação,hospedagem
oumensalidade.Estaéaoportuni-
dadequemaisde100estudantes
brasileirosdeturismoehospitali-
dadeterãopormeiodoPrograma
deQualificação Internacional
(PQI)doMinistériodoTurismo,
cujaseleçãoteveoresultadopreli-
minardivulgadoterça-feira.As
vagasforampreenchidasporalu-
nosmatriculadosemcursosde
bacharelado, licenciaturaou
tecnólogode instituiçõesdeensi-
nosuperiorpúblicaseprivadas.
Elesprecisaramcumprirexigên-
ciascomoapresentarnotasupe-
riora600pontosnoExameNacio-
naldoEnsinoMédio(Enem)ecom-
provarproficiênciaemlíngua in-
glesa,alémdeteremcursado,no
mínimo,20%e,nomáximo,80%
daformaçãosuperioratual.Os
cursosserãorealizadosem2018,
comumformatoexclusivoparao
PQI, com11semanasdeduração.

ATRAÇÕES

LEITURARÁPIDA

DAREDAÇÃO

Contagemregressivaparaater-
ceira edição do Hiper Feirão
Flytour, que acontecede sexta-
feira a domingo próximo, no
Mendes Convention Center,
em Santos. Democratizar as
viagens de lazer no Brasil, com
descontos que chegam a 50%
nospacotes turísticos, é o obje-
tivo principal do evento, reali-
zado pela Flytour Viagens –
operadora de viagens do Gru-
po Flytour – e considerado o
único neste formato no Brasil
voltadoparaoturismo.
“Esse tipodeFeirão existena

Europa e nos Estados Unidos.
Aqui no Brasil nunca se pen-
sou em promover uma ação
focada na presença de todos os
elos do turismo em prol da de-
mocratização das viagens de
lazer e, ainda, no aumento da
produtividade/receitadeforne-
cedores, destinos e agentes de
viagens de todo o Brasil. Exis-
tem outros setores, o de casa-
mentos, que temos feirões, ca-
sa própria, por exemplo,mas o
mercado de viagem é inédito
no Brasil”, afirmaMichael Ba-
rkoczy, presidente da Flytour
Viagens.
Com duas edições já realiza-

dasemSantos(2015-2016),es-
te ano a empresa ampliou o
Feirão. Além de manter a edi-
çãonaBaixadaSantista,oeven-
to agora chega a Campinas, no
Interior, onde ocorre de 6 a 8
deoutubro,noExpoD.Pedro.
“Sãoduascidadescompoten-

cial alto para consumo e que
grandepartedapopulaçãotem
a viagemde lazer comohábito.
Além disso, estão próximas da
capitaldeSãoPaulo.Essa já éa
receita para o sucesso”, justifi-
caopresidentedaFlytour.

INOVAÇÃO

Comfocona inovação,aopera-
dorachegouaomercadohácin-
co anos. Presidida desde o iní-
cio por Barkoczy, a empresa
temcomoescopooB2B, já que
seu comprador é a agência de
viagem. Mas o executivo, que
atua há mais de 30 anos neste
mercado, entendeuqueerane-
cessário criar um modelo de

negócio que engajasse toda a
cadeia produtiva do setor e
quetivessecomofocooconsu-
midor final, por isso a
idealização do Hiper Feirão
deViagens.
Para os feirões de Santos e

Campinas são esperadas
mais de 80 mil visitantes, 14
mil vendas e cerca de 32 mil
pessoas viajando.Alémdisso,
250 marcas expositoras, 200
agênciase400agentesdevia-
gens de todo o Brasil partici-
pamdoevento. “Possogaran-
tir que algumas agências par-
ticipanteschegamacomercia-
lizar em três dias de evento o
mesmo que vendem em um
ano. Essa também é uma
oportunidadepara os empre-
sários”,dizoexecutivo.
A expectativa, para as duas

edições do Hiper Feirão de
Viagens Flytour, é que 60%
das vendas sejam para o Bra-
sil e 40%para o exterior, com
tíquetemédioquedevevariar
entreR$1.800eR$3.500.
Segundo dados da Flytour

Viagens, a população tem co-
mo preferência destinos co-
mo Nordeste e Sul do Brasil,
Estados Unidos (Orlando,
LasVegas eMiami), América
do Sul, alémdos circuitos eu-
ropeus e cruzeiros em geral.
“O brasileiro gosta de viajar
emgrupo e esta é a chance de
comprar para toda a família,
comeconomia”, reforça.
O Cana Brava All Inclusive

Resort, localizado em Ilhéus,
nosuldaBahia,marcapresen-
çapela primeira veznoHiper
Feirão e anuncia opções de
pacotes com aéreo que pode-
rãochegaraté25%dedescon-
to. “É nossa primeira partici-
pação no Feirão e uma honra
integrar este evento, uma ini-
ciativa diferenciada que per-
mite as pessoas viajar de uma
maneira mais econômica”,
dizMaitêTeixeira,gerentede
Vendasdoresort.

SERVIÇO:OHIPERFEIRÃODEVIAGENS
FLYTOURTEMENTRADAGRATUITA,COM
ATRAÇÕESPARATODAAFAMÍLIA (VEJA
QUADRO), ESPAÇOKIDS, FRALDÁRIO, FOOD
TRUCKS, E SORTEIOSDEVIAGENS. OMENDES
CONVENTIONCENTERFICANAAVENIDA
FRANCISCOGLICÉRIO, 206.

“SuperindicoosLençóisMaranhenses.
Éum lugardivino, que todoo restodo
mundoadmira. E àsvezes, nós, que
estamosdo lado,não conhecemos”

RegianeAlves
ATRIZ

Acolunadoviajante
>>>Envie suas fotos para: turismo@atribuna.com.br

Rafael e Thaís Augusto,
setembrode2017, deSantos

Lua de mel no paraíso

❚ TurmadaMônica (recepçãonoestande,mais foto), trazidapeloGrupo
Bourbon (BourbonAtibaiaConvention&SpaResort eoBourbonCataratas
Convention&SpaResort) (foto 1)

❚ Madagascar (apresentação,mais fotos), doGrupoBetoCarrero (foto2)
❚ GrueosMinions (fotos), comaUniversalOrlando (foto3)

Novidade
GOL lançavoodireto
paraJericoacoara
A GOL Linhas Aéreas (www.
voegol.com) inicia, em 6 de de-
zembro, operações regulares
no aeroporto de Jericoacoara,
no litoral do Ceará. A compa-
nhia será a primeira a ter voos
regulares para o destino, sem
escalas, de São Paulo. Serão
dois voos semanaispartindoàs
quartas-feirasdoAeroportoIn-
ternacional de Guarulhos e,
aossábados,deCongonhas.

Tapasespanholas
BahiaOthonPalace
promove festival
Nos próximos dias 22, 23, 29 e
30, apreciadores da culinária
espanhola terão oportunidade
departicipardoFestivaldeTa-
pas, no Bahia Othon Palace,
em Salvador (BA). O evento
acontece no Lobby Bar do ho-
tel, a partir das 19h, commúsi-
ca ao vivo. Serão servidos pra-
tos tradicionais feitos à base de
polvo, chouriço e batata. Mais
informações:(71)2103-7100.

4
❚ShowdeTangoFaistango, trazido
pelaArgentina (foto4)
❚ Showdedança (casal Theoe
Monica), pela CostaCruzeiros
❚ StandUp, comaPortoSeguro
PraiaResort ePortoSeguro
EcoBahia

❚ Cozinha show:participantes da
cozinhamais famosadoBrasil esta-
rãocozinhandonoHiperFeirão.
Estão confirmadasaspresençasdos
chefsAderlizeMartins, AnaLuiza
Teixeira,DouglasHoller, Fernando
Ferreira,VítorBourguignoneYuko.

Radar
Osfatosemdestaqueesta semananosetor

DAREDAÇÃO

Milhares de pessoas já conhe-
cem a tradição dos vinhos de
São Roque, no Interior, e os
pratos deliciosos feitos com al-
cachofra. O clima serrano da
cidade, a apenas 60 quilôme-
tros de São Paulo, é convidati-
vo e a Expo São Roque Vinhos
e Alcachofras, que chega em
2017à25ªedição,éaoportuni-
dade para se encontrar (ou
reencontrar) com estes sabo-
res. Além disso, a festa conta
commuitaarte,culturae lazer.
Entreosdias6deoutubroe5

de novembro (sempre de sexta

adomingoeferiadosproklon-
gados), o Recanto da Cascata
emSãoRoque, local do even-
to, espera receber cerca de 80
mil pessoas. O tema da festa
neste ano éTempos e Ritmos,
um mergulho nos anos 50,
60, 70 e 80, dos anos doura-
dosatéopopdançante.
Uma das estrelas da festa,

claro,éovinho,queterádesta-
que em workshops. O
enólogo Fábio Goés vai con-
tar umpouco sobre a história
da bebida, as harmonizações
perfeitas com os mais varia-
dospratosecomodegustaras
melhoresbebidas.
Aoutra estrela da festa será

a alcachofra. A culinária com
base na mais famosa das flo-
rescomestíveisestaránosres-
taurantes dentro do recinto,
que servirão alcachofra re-
cheada, à milanesa, no yakis-
soba, no pastel, na salada, e
emdiversosoutrospratos.
O visitante ainda poderá

participar de workshops gra-
tuitos de gastronomia, com o
chef Osley José, especialista
naiguaria.
Outra atração será a Pisa

daUva, outra viagemnotem-
po que remete à tradição de
pisarnasuvas,umdosprimei-
ros processos para a elabora-
çãoeproduçãodovinho.
Maisinformaçõespelotele-

fone(11)4712-3231.

HiperFeirãoFlytourespera
embarcar 32mil viajantes
Terceira edição do evento será de 22 a 24 próximo, em Santos, com inúmeras ofertas
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SãoRoque sepreparaparaaExpo
VinhoseAlcachofra, emoutubro
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