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CONCEX  homenageia 

Sociedade Consular 
 

O CONCEX-Conselho de Comércio Exterior e  Relações 
Internacionais, da Associação Comercial do Paraná, presta homenagem à 
Sociedade do Corpo Consular 
no Estado no Paraná pelos 60 
anos de existência da entidade 
que congrega  membros do Corpo Consular acreditados junto ao Governo 
paranaense.  Será na próxima terça-feira, 14, às 19 horas, no 8º andar no 

edifício-sede da ACP,em Curitiba.  
Na mesma ocasião, acontecerá a posse da nova 

diretoria da Sociedade Consular do Paraná, eleita no último 
dia 31 de maio, cujo presidente será o cônsul honorário da 
Alemanha, Andreas Hoffrichter. E ocorrerá igualmente o 
lançamento do livro comemorativo “60 anos – Sociedade do 
Corpo Consular no Estado do Paraná”, idealizado e escrito 
pelo cônsul honorário da Ucrânia em Paranaguá e secretário 
da Sociedade Consular,  Mariano Czaikowski (foto).  

 

Notas 

Diplomáticas 



Até 7 de agosto as inscrições para  

o programa Jovens Embaixadores 
 

Já estão abertas  as inscrições para a décima edição do programa 
Jovens Embaixadores, programa de intercâmbio da Missão dos Estados 
Unidos no Brasil. O programa levará 35 estudantes brasileiros da rede 
pública, com excelente desempenho escolar, histórico de trabalho 
voluntário em suas comunidades, boa 
fluência no idioma inglês e que possam 
representar o Brasil como 
“embaixadores” para um intercâmbio 
de três semanas nos Estados Unidos. 

As inscrições iniciais para o 
programa desse ano poderão ser 
efetuadas somente online. O endereço 
está disponível  até 7 de agosto no 
Facebook da Embaixada dos EUA: 
http://www.facebook.com/Embaixadad
osEUA.br . 

Depois do retorno dos Jovens Embaixadores dos Estados Unidos, a 
Embaixada oferece oportunidades de cursos de inglês de curta duração e de 
programas de graduação através dos escritórios de Orientação Educacional 
– EducationUSA. 
Cursos de verão 

Em 2011, cinco estudantes foram selecionados para bolsas de 
estudos para cursos de verão nos EUA (dos 
quais 3 são jovens embaixadores). As bolsas 
são patrocinadas pelo Banco Bradesco, Instituto 
de Liderança do Rio de Janeiro (IL-Rio) e pelas 
escolas americanas Cushing Academy, Phillips 
Exeter Academy, Andover Phillips Academy e 
Culver Academy. Os alunos selecionados para 
as bolsas são: 

Jovens Embaixadores 
Hyago Martins de Souza – Alto, Piauí – Phillips Exeter Academy; 

Allan Michel Jales Coutinho – Natal, Rio Grande do Norte – Phillips 
Exeter Academy; 
Breno Oliveira de Jesus – Salvador, Bahia – Andover Phillips Academy 
Fundação Bradesco 

Matheus Rafael Passos Dias – Ceilândia, DF – Culver Academy; 
Jardel Paes Santos – Teresina, Piauí – Cushing Academy; 



Programa Jovens Embaixadores 
O Programa Jovens Embaixadores foi criado no Brasil, em 2002,  e 

agora é replicado em 25 países. Desde o lançamento, 249 brasileiros da 
rede pública já participaram do programa. Os parceiros da Embaixada dos 
EUA nessa iniciativa são: FedEx, MSD, Dow Brasil, Microsoft, Bradesco, 
Carlson Wagonlit Travel, United Airlines, Conselho Nacional de 
Secretários de Educação (CONSED) e Centros Binacionais. Além desses, 
Nike e IBM tornaram-se parceiros do programa este ano. Para mais 
informações sobre o programa Jovens Embaixadores, pode-se visitar o site: 
http://www.jovensembaixadores.org. 
 
 
Síntese 
 
 
>>”Business Angel – Investimento em Oportunidades” – esse o tema da 
palestra que Michel Brunet fará no próximo dia 15,   das 19 às 20h30, no 

Auditório da FESP (Rua Dr. Faivre, 141), em 
Curitiba. O evento é resultado de parceria entre 
a Faculdade de Educação Superior do Paraná e 
A Câmara de Comércio França-Brasil. O 
palestrante, entre outras coisas, é engenheiro 

aeronáutico, doutor em Automação e graduado em  Administração de 
Empresas. As inscrições para a palestra são gratuitas e podem ser feitas 
pelo e-mail ccfbpr@ccfb.com.br ou pelo telefone (41) 3254-2854.   
 
 
>>Acontece neste sábado,  11, no Bourbon Curitiba Convention Hotel, 
na Capital paranaense,  a sexta edição da "Feijoada Amigos do HC" .  

O evento é em benefício do Hospital das 
Clínicas e terá, além da saborosíssima 
feijoada, prato de todos os 
sábados, sorteios, leilão  e 

música ao vivo. A tradicional Feijoada Amigos do 
Hospital das Clínicas reune sempre empresários, 
políticos, convidados e amigos, que assim 
contribuem com o  Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná. A renda 
possibilitará que a Associação dos Amigos do 
Hospital de Clínicas invista em infra-estrutura e manutenção de 



projetos. Para os que quiserem garantir o convite, o valor é de R$60, 
00, incluindo  buffet de feijoada, saladas diversas, sobremesa, bebidas 
(água, refrigerante, caipirinha, batidas, cerveja) além de música ao 
vivo. Os ingressos podem ser adquiridos na sede da Associação 
(Avenida Agostinho Leão Júnior, 336), ou pelos telefones (41) 3091-
1232 e 3091-1000.  

>>Na Cidade Canção, de  13 a 19 deste mês, no Catuaí Maringá Shjopping, 
vai se realizar uma mostra comemorativa ao Dia do Imigrante Japonês, 
celebrado no próximo dia  18. O objetivo da mostra “Imin Catuaí Maringá” 
será contar a história da colonização dos japoneses em Maringá e região e 
possibilitar a interação com a comunidade japonesa, por meio de 
apresentações artísticas e da apresentação da cultura oriental. 
 

>> O cônsul-geral do Japão, Noboru Yamaguchi, e o cônsul-geral 
honorário do Senegal, Ozeil Moura dos Santos, compareceram e 

prestigiaram a solenidade do 
Dia da Indústria, no CIETEP. 
Dentre outras pessoas, lá 
estiveram também o 
presidente da Câmara de 
Comércio Brasil  Portugal 
Paraná, Antônio Athayde,  o 
presidente da Câmara de 

Comércio e Indústrias Ítalo-
Brasileira, Roberto Coliva, e o 

presidente da Câmara Árabe-Brasileira, Kamal David Curi. 
Representando o presidente da CNI-Confederação Nacional da 
Industria, veio o presidente da FIEMG-Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais, Olavo Machado Junior.  E o Presidente Faria 
(Joaquim D`Almeida Faria Sobrinho, que governou a Província em 
meados do Século XIX), foi homenageado como “Benemérito” da 
Indústria do Paraná.   

>>A FESP-Faculdade de Educação Superior do Paraná, a FCU-Florida 
Christian University e a agência de viagens Magic Way realizaram nesta 
sexta-feira, 10, , no Mini-Auditório da instituição (Rua Dr. Faivre, 141), em 
Curitiba,  reunião para discutir detalhes do próximo Interbusiness, a ser 

Auditório lotado no Dia da Indústria (Foto de Rogério 
Theodorovy) 



realizado em Orlando, na Flórida (EUA), nos próximos meses de novembro 
e dezembro (23/11 a 04/12). 

>>Newton José de Sisti, conceituado advogado curitibano, foi 
homenageado com o título de “Sócio Benemérito” do Instituto dos 
Advogados do Paraná.  Foi quinta-feira, 9, durante jantar no Graciosa 
Country Club, comemorativo dos 94 anos de atividades do Instituto.  
Sisti já foi também presidente da OAB-Ordem dos Advogados do 
Brasil-Seccional Paraná.   

>>Em Portugal, não deu outra. O PS-Partido Socialista do primeiro-
ministro José Sócrates perdeu. E perdeu feio, pagando caro pela séria crise 
econômica que se abate sobre o País. Como conseqüência,  o PSD-Partido 
Social Democrata volta ao Governo, formando coalizão com o CDU-PP. 
Com isso, Pedro Passos Coelho deverá ser  o primeiro-ministro, 
constituindo  o novo Governo.  O PDS fez 39% dos votos, o CDU 11% e o  
PP 8%. O PP obteve apenas 28,1%. 

>>A vitória do Partido Social Democrata  reflete a tendência de recuo 
dos socialistas em toda a Europa. Por outro lado, 
Pedro Passos (foto) já pediu “coragem” aos 
portugueses, pois “medidas difíceis”terão que ser 
adotadas, dentro de um plano de austeridade fiscal 
que tire Portugal do “buraco” em que se encontra. 
É certo que haverá muita gritaria, mas não há 
outra saída, admitem os portugueses mais 
conscientes da realidade. 

>> E essa, agora: segundo o jornal “El Sol”, José Sócrates foi convidado 
para ser representante das grandes empresas brasileiras junto de Portugal e 
da União Européia. Já estaria “tudo acertado”.  E entre as empresas que 
dirigiram  convite ao ex-primeiro-ministro português, estariam a  Petrobras 
e a cimenteira Camargo Correia. Ainda de acordo com o semanário,  o 
convite foi intermediado pela Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e pelo 
ex-presidente Lula da Silva, ambos com estreitas relações com Sócrates. 
Conta o ainda o ‘Sol' que o convite a José Sócrates, que "recebeu logo a 
bênção da Presidente Dilma", foi feito antes de o Partido Socialista ter sido 
derrotado nas eleições legislativas do passado domingo. 



>>Já no Peru as urnas favoreceram o candidato que se diz 
nacionalista,  Ollanta Humala, que conquistou cerca de 53% dos votos.  

Ele vai substituir Alan Garcia, 
em cujo Governo o Peru 
alcançou expressivo crescimento 
de mais de 8% ao ano. Durante 
a campanha, Ollanta mudou o 
discurso, renegando sua ligação 
com o venezuelano Hugo 
Chávez.  Keiko Fujimori, que 

disputou com Ollanta Humala o 
segundo turno,  reconheceu a 
vitória do adversário e 
conclamou a todos à união 
nacional. As fotos abaixo são 
das eleições, em Curitiba, onde 
algumas centenas de peruanos 
residentes no Paraná e em 
Santa Catarina compareceram 
para votar em duas urnas 
instaladas no salão de festas da 
Igreja de Nossa Senhora de 
Lourdes, no Jardim Botânico.  

O cônsul honorário do Peru para o Paraná e Santa Catarina, Luis 
Henrique Sosella Costa Lima – que aparece pé, atrás, nas duas fotos - , 
supervisionou a coleta de votos, em Curitiba. Nos dois Estados há mais 
de 1300 peruanos em condições de votar. 

>Mais uma vez o Brasil é motivo de protestos e de escracho lá fora.  
Agora, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve 
o despacho do ex-presidente Lula da Silva em favor do terrorista 
italiano Cesare Battisti. Para quem não se lembra, o então Presidente, 
mesmo contrariando  acordo bilateral com a Itália, manteve  em nosso 
País o terrorista, condenado pela Justiça italiana por quatro 
assassinatos. A decisão do Supremo foi por 6 votos a 3.  Os que 
favoreceram Battisti alegaram que se tratava de uma questão de 
soberania nacional e que País estrangeiro não poderia questionar 
decisão interna, do Brasil. Contrários a essa tese votaram  os ministros 
Gilmar Mendes, Ellen Gracie e o próprio presidente do STF, César 

As duas mesas coletoras de votos 



Peluzzo. Este, ao final, foi categórico, ao proclamar o resultado, 
afirmando que, embora voto vencido, estava plenamente convencido de 
que o ex-Presidente Lula da Silva, ao manter Cesare Battisti no Brasil, 
descumpriu a Lei e a decisão anterior do Supremo, em sentido 
contrário  a essa permanência, por se tratar de foragido da Justiça 
italiana. 

>>Mas... aqui as coisas são assim.  Por isso mesmo, a opinião 
generalizada lá fora é de que o Brasil está se tornando um paraíso de 
gangsters. Ou “um esconderijo de criminosos”, conforme o senador 
Pedro Taques, em discurso no Senado. Condenados ou perseguidos 
pela Justiça em outros países, encontram aqui abrigo seguro.  Foi 
assim, ontem.  É assim, hoje, com   Césare Battisti.  Amanhã, quem 
seria?  Bin Laden? Seja  pela frouxidão de quem deveria cumprir e 
fazer cumprir as leis  - caso de Lula da Silva – e não o fez, seja pela 
própria legislação, muitas vezes sob medida para a  proteção de 
criminosos, desde que de esquerda. 

>> A expectativa agora é quanto ao que poderá acontecer com  as relações 
Brasil-Itália, tão enaltecidas nos últimos tempos, inclusive com a anunciada 
realização de um Ano da Itália no Brasil – o 
Momento Itália, a partir de outubro.  Pois 
bem, o País europeu já anunciou que vai 
recorrer à Corte Internacional de Justiça de 
Haia, na Holanda. Além disso, as reações na 
Itália  foram imediatas e previsíveis. À 
unanimidade, a decisão brasileira  foi 
contestada e condenada pelos italianos, 
repercutindo também em outros países. O 
Governo da Itália chamou a Roma, para prestar mais informações  o 
embaixador italiano no Brasil, Gherardo La Francesca (foto). 

>> Afinal, Brasil e Itália eram subscritores de acordos de extradição, 
acordos esses ignorados e desrespeitados. Daí,  a dura recriminação do 
presidente  italiano Giorgio Napolitano, para quem a decisão brasileira 
“assume um significado gravemente lesivo  ao respeito devido tanto aos 
acordos  subscritos entre Itália e Brasil, como às razões da luta  contra o 
terrorismo”. Ou a afirmação do chanceler italiano, Franco Frattini, de 
que “a  partida não acaba aqui. Infelizmente, pela primeira vez o 
terrorismo venceu e perdeu a comunidade daqueles países que pensam 
que ninguém deve ajudar um terrorista". 

>>No próximo dia 16, às 19h30, na sede Gourmet do 
Centro Europeu (Alameda Princesa Isabel, 1.300), em 



Curitiba, será comemorado o Dia Nacional do Malbec. O evento tem apoio 
do Consulado da Argentina na Capital paranaense.   

>>Dia 28 de agosto, mais um evento, desta vez de natureza cultural, 
será realizado em Curitiba, em benefício das vítimas do terremoto e do 

tsunami, ocorrido no Japão, em março deste ano.   
Trata-se de um concerto da cantora japonesa Yuri 
Mori (foto), artista renomada da rede NHK, 
conhecida em vários países do mundo, 
particularmente no Japão, que tem atuado em 
causas humanitárias em socorro a vítimas de 
calamidades e desastres naturais pelo mundo todo. 
O concerto acontecerá das 15 às 17 horas,  no 
Auditório Mário de Mari, da FIEP-Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná. Atualmente, 

cerca de 80 mil pessoas, vítimas da catástrofe no Japão, ainda se 
encontram em abrigos, necessitgando de ajuda.  

>> Além de divulgar a cultura e a tradição japonesa, o Concerto servirá 
como um instrumento de apoio e solidariedade ao povo japonês, que sofre 
as consequências do maior terremoto de sua história, de um imenso 
tsunami e da radiação nuclear. Em razão disso,  pretende-se levantar uma 
oferta voluntária dentre o público presente, cujo valor será revertido 
integralmente para ajudar aqueles que sofrem e carecem de ajuda por terem 
perdidos bens, empregos e que ase encontram ainda desabrigados. O evento 
tem apoio da Igreja Evangélica Holiness de Curitiba 
>>A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de Curitiba 
promove Feijoada de Confraternização, no próximo dia 18, às 12 
horas, no  Hotel Bourbon Curitiba. A inscrição custa  R$ 50,00 e  pode   
ser efetuada até o dia 15. Mais informações poderão ser obtidas 
através do telefone (41) 3223-5659 ou pelo e-mail 
ahkcuritiba@ahkbrasil.com. Há limitação de vagas. 

>> A OpusMúltipla Ideias que Funcionam é finalista na categoria 
Campanha Região Sul do prêmio Profissionais do Ano 2011, promovido 
pela Rede Globo, com o filme “Psicólogo”. Desenvolvida para a campanha 
de aniversário da loja Móveis Campo Largo, a peça apresenta de forma 
divertida uma mulher dentro da loja falando sobre  sua compulsão 



consumista por liquidações, como se estivesse numa consulta com um 
psicólogo. O prêmio Profissionais do Ano chega a sua 33ª edição e é 
realizado anualmente pela superintendência comercial da Rede Globo, a 
fim de estimular o desenvolvimento do mercado publicitário brasileiro e 
homenagear os profissionais que atuam na área. São avaliados os 
comerciais inscritos veiculados na emissora de acordo com as categorias 
Mercado (para uma única peça), Campanha (séries de filmes) e 
Institucional (destinado a peças de cunho social). 

  

>>A Sociedade Portuguesa 1º de Dezembro realizou comemoração 
especial na sexta-feira,  10, pelo Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas, que transcorre. O 
presidente da entidade, Amilcar Neves Fernandes 
(foto), comandou a festividade, que contou com a  
participação do vice-Cônsul de Portugal em Curitiba, 
Rogério dos Santos Vieira, do presidente da Câmara 
de  Comércio Brasil Portugal Paraná, Antônio 
Athayde, e de representantes  de outras entidades 
compostas por  luso-descendentes, O Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades Portuguesas é feriado 
nacional em Portugal,  assinalando a morte, em 1580,  de Luís Vaz de 
Camões, o poeta maior da língua, autor de “Os Lusíadas”.  

>>Enquanto isso, da  cidade de Castelo Branco, no interior  de Portugal, o 
Presidente da República portuguesa, Cavaco e Silva (foto), dirigiu “ 
mensagem de saudação aos Portugueses da Diáspora ( aqueles que vivem 

longe da Pátria), aos que levam o nome de Portugal 
pelo Mundo fora. Diz ele: autorais “As Comunidades 
da Diáspora são núcleos de cidadãos do Mundo, mas 
também embaixadas de Portugal que, pelo valor do 
trabalho e pelo espírito empreendedor dos seus 
membros, enobrecem o nome do País e dão um 
contributo fundamental para o seu prestígio no 
estrangeiro. Portugal atravessa hoje uma situação 

difícil. Todos não somos demais para ajudar a nossa terra, a terra das 
nossas raízes. Mas há razões de esperança. Uma delas é, justamente, a 
vitalidade das Comunidades Portuguesas”. 



>>E adiante: “A Nação portuguesa tem mais de um terço dos seus 
membros no exterior. Portugal está no Mundo inteiro. Isto constitui 
um capital que temos de saber aproveitar, na 
convicção de que o País pode contar com o apoio 
de todos os seus filhos para superar os desafios 
que enfrenta. Apelo, assim, aos Portugueses da 
Diáspora, que em outras ocasiões da História 
nunca faltaram com o seu auxílio, a que apoiem 
o nosso País. Acreditem que esta Pátria, que é de todos, constitui um 
destino com grandes potencialidades, para onde podem canalizar o 
vosso investimento, o vosso talento, o vosso espírito empreendedor.  

>>Cavaco e Silva assinala ainda: “Aquele que emigrou era, por natureza, 
um inconformista. Aspirava a mudar de vida, não se resignou. É esta nota 
de inconformismo e ambição que importa sublinhar como exemplo. As 

Comunidades da Diáspora são 
modelo de quem não espera 
passivamente, de quem não 
aguarda que sejam outros a 
resolver os seus problemas. 
Para que o vosso exemplo 
frutifique em benefício 
comum, é fundamental 
reforçar os laços de Portugal 

com os Portugueses no 
estrangeiro e com os luso-

descendentes. Ao longo do meu mandato, nunca me resignei a um estado 
de afastamento mútuo e de ignorância recíproca entre Portugal e as suas 
comunidades no exterior. Neste contexto, a língua e a cultura portuguesa, 
bem como as nossas tradições, devem ser acarinhadas, pois constituem um 
traço de identidade que nos irmana e aproxima, uma união que devemos 
cultivar e aprofundar. 

>>E finaliza o Presidente português: “Existem já diversas iniciativas 
que, seja no plano cultural, seja no plano empresarial, procuram 
manter vivos os laços da Diáspora a Portugal. Agora, numa altura 
difícil, devemos, como nunca, fortalecer esses laços. Portugal precisa de 
vós. Portugal precisa de todos os Portugueses. De todos eles, de cada 

Conquistadores no passado, os portugueses espalham-se 
pelo mundo 



um deles, onde quer que se encontrem. Mesmo nas partes mais 
recônditas do globo, existem Portugueses talentosos e experientes que 
revelam uma extraordinária capacidade de adaptação às suas 
comunidades de acolhimento. Portugal necessita do seu contributo. 
Como Presidente da República, conhecedor do enorme potencial que a 
rede das nossas Comunidades representa, apelo aos Portugueses da 
Diáspora. Este é o Dia de Portugal, da vossa Pátria. Este é o vosso Dia. 
Celebremo-lo, todos, com o melhor que temos para dar." 

>>Curiosidade... bem lembrada pelo amigo José Brandão Coelho, ex-
presidente da Câmara de Comércio Brasil Portugal Paraná: 
depois das recentes eleições na Hungria e no Reino Unido e 
com a derrota do último final de semana em Portugal, aos 
socialistas restam agora apenas e tão somente  Grécia e 
Espanha, na União Européia. Ambos, assim como a terra de 
Camões, enfrentando séria crise econômica. E Brandão 
recorda, a propósito, judiciosa  sentença de Margaret 
Thatcher (foto), para quem, “o socialismo dura até se acabar o dinheiro... 
dos outros” ! 

 

 

 

Bourbon  Conmebol tem 

data para inauguração 

Definida pela  direção da empresa a data 
do início de operações do  Bourbon 
CONMEBOL Hotéis & Resorts, em fase final 
de construção na cidade de Assunção, Capital 
do Paraguai. Será dia 10 de setembro, quando 
ocorrerá a  inauguração da primeira unidade 
internacional da rede Bourbon. O ato deverá 



contar com a presença do Presidente do  Paraguai, Fernando Lugo, e da 
ministra do Turismo paraguaia, Liz Cramer..  
Nesse período inicial de operação, os hóspedes brasileiros de verão 
representar  60% da ocupação total.  É o que  acredita Francisco Calvo 
(foto),  diretor regional Paraguai e Oeste do Paraná da 
Rede Bourbon Hotéis & Resorts e responsável pela 
implantação do Bourbon Conmebol.  
Já Ricardo Aly, diretor de Vendas & Marketing, 
assinala: “Esperamos uma ocupação de 50% para os 
primeiros três meses. Além disso, já definimos que a 
diária média de inauguração ficará em US$ 140 e inclui o café da manhã”. 
Ele também adianta que, para o mês de outubro e seguintes, já estão 
fechados quatro eventos internacionais. “A inauguração no hotel vai gerar 
um novo cenário na economia do País, na promoção de empregos e na 
captação de eventos de negócios”, frisa Aly. 
O hotel 

O Bourbon CONMEBOL Convention Center possui 146  
apartamentos,  diferenciados pelas classes Junior, Premier, e Classic, além 
de duas suítes presidenciais e 14 outras suítes, equipadas com eloqüência e 

sofisticação.. Para o lazer, o hotel oferece o 
maior SPA urbano da América Latina com 
500 metros quadrados de área e 
administração da paraguaia MK.  
O novo  hotel será a primeira unidade 
internacional da Bourbon Hotéis & Resorts, 
em parceria com a Conmebol, entidade que 
comanda o futebol sulamericano há quase 
um século. Localizado em Assunção, 
coração do MERCOSUL, o hotel tem fácil 
acesso ao aeroporto, rodovias e hidrovias, 

condição privilegiada no novo centro da Capital, em especial para 
realização de congressos, convenções, feiras e eventos.  
Como parte do complexo, anexo ao hotel, está o Conmebol Convention 
Center, centro de convenções com uma área de exposição de 3,5 mil m2, e 
o Museu Sul-americano do Futebol, que promove a simbiose entre a 
modernidade e as raízes desse esporte.  
 

 
Ushuaia abre dia 17 
temporada de neve 

Tudo preparado para a abertura, no próximo dia 17, da temporada de 
neve em Ushuaia, Capital da Província da Terra do Fogo, na Patagônia 

Assim ficará o Bourbon Conmebol 



argentina.A informação é de  Cristiane Cavalli,  assessora da Secretaria de 
Turismo da cidade do fim do mundo, como é conhecida, adiantando que 
Ushuaia já está com bastante neve nos centros invernais.  

 Preparando-se para sediar o Interski 2015, competição mundial de 
ski, a cidade, plantada à 
margem do histórico 
Canal de Beagle, na 
divisa com o Chile, está 
preparada para receber 
muitos visitantes. E para 
isso não lhe falta 
infraestrutura, dotada 
que é de excelentes 
hotéis e restaurantes, 
moderno aeroporto, 
movimentado porto 
frequentado por grandes 

transatlânticos, ligação 
asfáltica com Buenos 

Aires (3.500 km) e boas agências receptivas. 
Sem Cinzas do vulcão    

Indagada a respeito, Cristiane Cavalli apressa-se em esclarecer que  
Ushuaia não sofreu nenhum efeito das cinzas vulcânicas 
(expelidas pelo  vulcão chileno Puyehue) na sua paisagem. A 
cidade localiza-se a  mais de 1.500 km ao Sul de Bariloche e as 
cinzas tendem a  ir para o Norte, levadas pelos ventos.  O único 
inconveniente foi a  momentânea  interrupção do tráfego aéreo 
em Buenos Aires, o que impossibilitou que o  aeroporto de 
Ushuaia operasse  normalmente, durante o tempo em que os 

campos de pouso da 
Capital permaneceram 
fechados.Ela também frisou que a 
Secretaria de Turismo e o setor 
privado de Ushuaia “lamentam 
profundamente o que está ocorrendo 
em Bariloche, em San Martín de Los 
Andes e em Villa La Angostura. E 
esperamos que a normalidade se 
restabeleça  o mais rápido possível 

para que eles também possam oferecer e mostrar todo o potencial turístico 
que possuem”. 
 
 

Cristiane Cavalli 

Cerro Castor preparada para receber visitantes 



FILO 2011 volta a 

movimentar Londrina 
Aberto nesta sexta-feira, 10, o FILO-Festival Internacional de Londrina, 
edição 2011, movimenta  Londrina e 
outras cidades da região Norte do 
Paraná,  até o próximo dia 26.  
Consolidando-se como o mais antigo 
da América Latina, no gênero, o FILO 
completa 43 anos.   
Serão mais de 90 apresentações, compondo uma programação com 12 
espetáculos internacionais e 37 produções nacionais e locais, que serão 
levadas também ao campus da UEL-Universidade Estadual de Londrina e 
ao vizinho município de Cambé. 

Ao abrir o Festival, na noite desta sexta-feira, a 
companhia Ballet de Londrina apresentou no 
Teatro Ouro Verde, em estréia Nacional, o 
espetáculo "A Sagração da Primavera", com 
direção e coreografia de Leonardo Ramos.  
A programação prevê ainda atividades educativa
para estudantes e profissionais da área, além de  
projetos socioculturais desenvolvidos na 

comunidade.  
Evento consagrado e que vem se firmando ano a 

ano, o  FILO é  uma realização da Associação dos Amigos da Educação e 
Cultura Norte do Paraná (Àmen), Universidade Estadual de Londrina e 
Governo Federal/Ministério da Cultura.  A  direção geral é de Luiz 
Bertipaglia.  
Toda a programação do FILO 2011 está no endereço eletrônico  
HTTP://filo.art.br/2011 
 
 
 
Zás Trás 
 
><Conselho de Turismo reúne-se em Foz – Como 
parte do 6º Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu, o Conselho 
Consultivo de Turismo do Paraná realiza quinta-feira, 16, sua 46ª  reunião 
ordinária  na cidade de Foz do Iguaçu. 

Abertura do FILO 2011 



Sob a presidência do secretário estadual de Turismo, Faisal Saleh,  o 
Conselho reúne-se às 15 horas no Rafain Palace 
Hotel, com uma extensa pauta para examinar. Um dos 
itens será a reestruturação do próprio Conselho, 
defendida por Saleh, que considera não deva o órgão 
ser obrigatoriamente presidido pelo titular da Pasta do 
Turismo, como atualmente acontece. Durante a 

reunião tomará posse a diretoria do Fórum Estadual de Secretários e 
Dirigentes Municipais do Turismo. 
 Os membros do Conselho que decidirem participar da reunião terão que se 
deslocar por conta própria até Foz,  arcando inclusive com a hospedagem. 
Esta será a segunda vez  que o Conselho Consultivo realiza sua reunião 
durante o Festival das Cataratas. A primeira foi em 2010. 

 
><Festival de Turismo das Cataratas espera 7 mil 
visitantes – A expectativa é essa. Sete mil visitantes, entre 
profissionais, hoteleiros, guias de turismo, agentes de viagens, 
pesquisadores, expositores, 
empresários, autoridades, 
jornalistas e outros 
convidados. O Festival, em 
sua 6ª edição, acontecerá, mais uma vez,  no  Rafain Palace Hotel, de 16 a 
18 da próxima semana, em Foz do Iguaçu, englobando o Hotel Show 2011
– promoção da ABIH-PR -,  e mais de seis outras realizações, como a Feira 
de Turismo, a II Mostra de Turismo Sustentável e a Arena Gastronômica 
ABRASEL. 
Cândido Ferreira Neto,  gerentes de Vendas e Marketing do Rafain, diz que 
o hotel está pronto e preparado para receber os participantes do Festival de 
Turismo. Trinta salas, com mais de 18 mil m2, poderão ser usadas 
simultaneamente, durante o evento. 
O Festival é promovido pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu. 
 
 
><Feijão Amigo no Mabu Thermas – Um 
evento de congraçamento, sempre bem vindo e 
prestigiado.  É o que se pode dizer do “Feijão Amigo”, 
promoção tradicional do incansável Michel Tuma Ness, o 
Michelão, presidente da FENACTUR-Federação 
Nacional do Turismo.  Pois Michelão e sua equipe – Adel 



Auada, presidente de honra do Clube do Feijão Amigo, Victor Daniel e o 
médico-fotógrafo Antônio Salani – estarão em Foz do Iguaçu durante o 
Festival de Turismo das Cataratas e com certeza levarão muita gente ao 
Mabu Thermas & Resort. para saborear o sempre apreciado “feijão amigo”. 
O jantar do Feijão Amigo será na sexta-feira, 17, a partir das 20 horas, com 
uma  uma  homenagem especial a José Maria 
Abujamra, presidente da Rede Mabu, “pelos 
serviços prestados à hotelaria do Brasil e pelo 
lançamento da Pedra Fundamental  da 
expansão do Mabu Thermas & Resort-Foz do 
Iguaçu”. José Maria fará, então,    a 
apresentação dos novos projetos do grupo para 
o hotel de Foz do Iguaçu, que incluem a 
expansão com uma nova ala de apartamentos, a 
parceria com a Globo Marcas, que transformará 
a estrutura do hotel para receber o “Sítio do 

Picapau Amarelo” e a abertura de exposição 
sobre a vida e a obra de Monteiro Lobato. Ao 
todo serão 14 painéis, fotografias e textos históricos sobre a vida desse 
renomado escritor brasileiro. 
Assinam o convite para o “Feijão Amigo”, além de Tuma Ness e de Adel 
Auada, a empresária Márcia Lúcia Mauad Abujamra, diretora geral da 
Rede Mabu; Alberto Asseis, superintendente Comercial da rede; Adão 
Alves Ribeiro, gerente geral do Mabu Thermas Resort; e Plínio Scappini, 
presidente do Sindetur e do Clube do Feijão Amigo em Foz do Iguaçu. 
O evento tem apoio do Grupo Águia, Azul Linhas Aéreas, Sindetur-Foz, 
Secretaria Municipal de Turismo, 4BTS e Gol Linhas Aéreas.   
 
 
. ><Nova Catedral para BH com projeto de Niemeyer –
A Capital mineira vai ganhar uma nova Catedral,  segundo informa o 
colega jornalista da A BRAJET mineira, Sérgio Moreira.  O anúncio da 
construção da Catedral Metropolitana  Cristo Rei - Santuário da Divina 
Misericórdia acontecerá em breve, uma vez que a intenção é dar início às  
obras sem muita demora. 

José Maria Abujamra 



 O projeto será de Oscar Niemeyer. Sonho antigo da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, a concretização do projeto  
da catedral oficial da cidade pode ser 
visto também como uma espécie de 
reconciliação da Igreja na  Capital 
mineira com o centenário arquiteto.Isso 
porque, vale lembrar, Inaugurada em 
1943, a Igreja de São Francisco de 
Assis - uma das obras mais famosas de 
Niemeyer, que integra o conjunto 
arquitetônico da Pampulha e se tornou 
um dos principais cartões-postais da 
cidade - foi vetado  pela Arquidiocese, 
que proibiu a celebração de missas no 

seu interior por 14 anos. A Igrejinha da 
Pampulha, como é conhecida, só foi 

consagrada em 1957. 
20 mil pessoas -  O projeto prevê que a Catedral Metropolitana seja 
construída em um terreno próximo à Cidade Administrativa - monumental 
complexo administrativo do Governo mineiro, também projetado por 
Niemeyer, inaugurado ano passado e que reúne quase todas as Secretarias 
do Estado e seus órgãos vinculados, em 804 mil metros quadrados. O 
complexo, que inclui o templo, terá três pavimentos e uma praça com altar 
externo para missa campal. “Essa praça abrange a Catedral e um 
surpreendente altar externo localizado na outra extremidade, que vai 
assegurar que cerca de 20 mil fiéis possam assistir a missas e outros 
eventos”, explicou o arquiteto. Segundo Niemeyer, a Catedral será 
construída em forma de cúpula, com 60 metros de diâmetro, suspensa por 
duas estruturas a 100 metros de altura. 

><Na Oktoberfest, todo mundo vira alemão – Na cidade 
catarinense de Blumenau, já em suas primeiras 
edições, a Oktoberfest  consagrou-se como uma festa 
que congrega brasileiros e estrangeiros de diferentes 
etnias, das mais diversas origens culturais. Em 
outubro, a cidade ganha um colorido diferente e uma 
movimentação regida pela alegria. A alegria do povo 

Projeto da futura Catdral de BH 



local, que contagia o público, vindo das mais variadas regiões do País e do 
mundo. Em outubro, todo mundo vira alemão em Blumenau. Todo mundo 
canta, todo mundo dança, todo mundo se diverte com o jeito alemão de ser 
do blumenauense. 
Ao chegar à sua 28ª edição, a 
Oktoberfest brinda o público, que 
faz da versão brasileira da festa de 
Munique, uma festa de 
congraçamento entre brasileiros e 
estrangeiros das mais diferentes 
bandeiras. Em quase três décadas 
de história, a Oktober já foi visitada 
por mais de 18 milhões de pessoas 
e é para esse público responsável pela consagração do evento, que a festa 
este ano rende sua homenagem. 
A música 
Este ano, a Festa de Outubro – programada para o período de 6 a 23 de 
outubro  - vai contar com a presença das bandas alemãs Trachtenkapelle D' 
Rauschberger–Zell, Musikkapelle Chieming, Die Dorf Oxn, Grombacher 
Akkordeonorchester Fröhliche Eichsfelde (esta última da Turíngia, que fará 

apresentação especial nos três dias 
finais da festa). Esses grupos foram 
definidos já com sete meses de 
antecedência e alguns deles retornam 
este ano,  por terem feito sucesso e 
conquistado a simpatia do público, 
explica Norberto Mette, presidente do 
Parque Vila Germânica, que promove 

a Oktoberfest. 
Da mesma forma, a organização também já elabora a grade de 
programação com as bandas nacionais. São cerca de 30 grupos que, ao lado 
das bandas européias, vão  oferecer mais de 450 horas de animação dentro 
e fora dos pavilhões. 
Os desfiles 
Além da definição das bandas alemãs, este ano também já se definiu as 
datas e os horários dos desfiles, que são um verdadeiro espetáculo ao ar 
livre. Os desfiles contam a história da colonização alemã e exaltam a 



cultura e os costumes dos descendentes germânicos. Contam com mais de 
2.500 figurantes e 15 carros alegóricos, mais charretes, carroções, carros de 
mola e Bierwagens (carros da cerveja) motorizados e a tração animal. 
Os desfiles oficiais serão realizados na Rua XV de Novembro, no centro da 

cidade (confira programação 
geral abaixo).  
Os ingressos - Os ingressos 
para a 28ª Oktoberfest 
também foram definidos 
antecipadamente, facilitando 
o trabalho das operadoras de 
turismo e agências de viagens 
e o público em geral, que 
pode adquiri-los desde já pela 

internet, bastando acessar o site www.zetks.com . 
Preços - Sábados, domingos e dia 12, os ingressos serão cobrados a partir 
das 15 horas; sextas e sábados e dia 11, o ingresso custa R$ 17,00; 
de domingo a quinta, custa R$ 6,00 (exceto dia 11).  
Pessoas vestidas com traje típico alemão não pagam entrada.  Estudantes e 
pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada, mediante documento 
comprobatório, com foto e data de validade.  
A expectativa - A expectativa da organização, para este ano, é receber um 
público de até 650 mil pessoas. Norberto Mette explica que a proposta, 
desde 2005, tem sido a de manter a qualidade do público. “Claro que a 
quantidade é sempre meta, mas o objetivo tem sido trazer para a festa o 
visitante com potencial de compra e que aprecia a cultura germânica”, 
acrescenta. 
Programação geral - Abertura oficial da festa será no dia 6 de outubro, às 
22 horas, logo após o desfile na rua XV de Novembro, às 19h30min. 
Entrada gratuita. 
Bandas - Domingos, música ao vivo a partir das 12 horas. Nos demais dias 
as bandas tocam a partir das 19 horas. 
Grupos Folclóricos – Apresentações diárias nos setores durante o intervalo 
das trocas de bandas. 
Desfiles Oficiais na rua XV de Novembro - Dia 6, quinta-feira, desfile de 
abertura  às 19h30min; dia 8, sábado – às 16 horas; dia 12, quarta-feira – às 



16h; dia 15, sábado – às 16 horas; dia 19, quarta-feira – às 19h30min; dia 
22, sábado, às 16 horas. 
Desfiles internos – Mini desfiles na área interna do Parque Vila Germânica 
nas terças-feiras, dias 11 e 18, às 19h30min. 
Cervejas - Cervejarias artesanais; Cervejas importadas;; Chope oficial 
Brahma; Mais de 25 variedades de chope ou cerveja. 
Bierwagen - Desfile diário com distribuição gratuita de chope no centro da 
cidade, no período vespertino. 
Retretas e danças típicas - Diariamente haverá animação com bandas 
típicas e apresentações de danças folclóricas em diferentes pontos da 
cidade. 
Rei do Tiro - O público poderá participar das competições do Rei do Tiro, 
uma modalidade esportiva organizada pelos Schützenvereine (Sociedades 
de Atiradores) da cidade. 
Concurso nacional de Chope em metro - Ocorre diariamente, às 22 
horas, no setor 3. Exceto dias 16, 17, 18 e 23. Participação gratuita. 
Rainha da Oktoberfest 2012 - O concurso para eleger a Realeza da 29ª 
Oktoberfest, ocorre no último domingo da festa, dia 23, às 20 horas. 
Entrada gratuita. 
Encontro de grupos de Stammtisch - Dia 18, terça-feira, a partir das 19 
horas, no setor 2. 
 

Rápidas 

 
>>Em parceria com o Banco Central do Brasil, a Sóviagem Turismo e 
Câmbio, do experiente Sidney Catenacci,  promove no próximo dia 28 

o curso “Conheça o Seu Dinheiro”, que 
visa ensinar a identificar a legitimidade 
das notas de real. O curso será dado pelo 
analista do BC Alexandre Abreu, às 19 
horas,  no Teatro João Luiz Fiani, do 
Shopping Novo Batel (Alameda Dom 
Pedro II, 255, Bairro Batel, em Curitiba). 
O evento terá apoio, também, da AHK- 

Câmara Brasileira de Comércio Brasil-Alemanha. Mais informações 
pelo telefone (41) 3223-5556 ou no site www.sovisgem.com.br .  



>>Em Brasília, representantes de setores de hospedagem e alimentação e 
de organizações civis  criticaram na última  quarta-feira a sobrevalorização 
do real e o impacto do “custo Brasil” no turismo nacional. Eles 
participaram de audiência pública conjunta das Comissões de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; de Finanças e 
Tributação; e de Turismo e Desporto, da Câmara Federal, para discutir o 
Projeto de Lei 1375/07, que concede às empresas do setor de turismo 
receptivo os mesmos benefícios fiscais atualmente concedidos pela União 
aos exportadores (isenção das contribuições sociais e de intervenção no 
domínio econômico, tais como PIS, Cofins, CSLL e Cide). De acordo com  
o presidente da Federação Nacional de Hospedagem e Alimentação, 
Alexandre de Abreu, o setor turístico está entre aqueles que mais sofrem 
com o custo Brasil. Para ele, países como Peru e Chile têm estruturas muito 
aquém do potencial brasileiro, mas possuem um turismo superavitário 
graças a suas políticas públicas. "Não conseguimos desonerar o custo da 
atividade hoteleira”, afirmou Abreu. 
 

>>O presidente da EMBATUR- Instituto Brasileiro do Turismo, 
Mário Augusto Moysés, reconheceu que a valorização do real tem 
gerado grande impacto no setor turístico. Ele citou 
pesquisas da Empresa Brasileira de Turismo em que o 
preço aparece como uma das principais reclamações de 
turistas estrangeiros. Moysés (foto) lembrou, contudo, que 
o incentivo do turismo não depende apenas de questões 
macroeconômicas. Ele defendeu uma maior atuação do 
Governo Federal na promoção do Brasil internacionalmente. Na 
opinião do dirigente, é preciso que a Câmara faça um debate mais 
aprofundado para tipificar quais atividades do turismo receptivo 
poderão ser equiparadas com as exportações. 

>>Em Belo Horizonte, o excelente hotel  Mercure Lourdes  conta agora 
com dois novos assistentes de gerência geral - Francely Lopes e Guilherme 
Mendes. Francely é formada em Turismo – Gestão em Hotelaria, pela 

Universidade Fumec, e pós-graduada em 
Gestão de Negócios, pelo Centro 
Universitário de Belo Horizonte.  Na Accor 
há quatro anos, foi chefe administrativa do 
Mercure Lifecenter. Já Mendes, é formado 
em Letras pela Florida Atlantic University, 

nos Estados Unidos, e fez MBA em Gestão 
de Liderança Estratégica, na Faculdade 

Guilherme e Francely reforçam a equipe 
do  Hotel Mercure Lourdes 



Newton Paiva. Na Accor há 11 anos, foi chefe de recepção e coordenador 
de eventos. As novas contratações devem fortalecer ainda mais o corpo 
gerencial do hotel. 

 

 

 

 >>Assinada dia 7, pelo ministro do Turismo, Pedro Novais, o novo 
sistema brasileiro para a classificação 
dos meios de hospedagem.  O ato foi na 
sede da CNC-Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 
no Rio de Janeiro. O novo sistema foi 
desenvolvido em parceria pelo 
Ministério do Turismo e o Instituto 
Nacional de Metrologia e Qualidade 
Industrial (Inmetro) e a portaria 
estabelece os procedimentos e critérios para avaliação de sete tipos de 
hospedagem que serão classificados em categorias de uma a cinco 
estrelas: hotel, resort, hotel-fazenda, cama e café, hotel histórico, pousada 
e flat/apart hotel 

>> Para Enrico Fermi Torquato, presidente da ABIH-Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis, “esse momento constitui  um marco 
na trajetória do desenvolvimento da hotelaria no Brasil”. A seu ver, 
“os critérios de classificação foram estabelecidos com ampla 
participação das entidades do setor”. O tema, garantiu Torquato, 
deverá constar da 53ª edição do CONOTEL-Congresso Nacional de 
Hotelaria. 

 

 

>>Em Belém, no Pará, o  presidente da PARATUR-Companhia Paraense 
de Turismo, Adenauer Góes, prestigiou, 
no último  dia 4, o concorrido  almoço do 
Clube do Feijão Amigo, comandado pela 
equipe do Hilton Belém e por Joacyr 
Rocha, presidente da entidade no Estado. 
Na foto, de João Ramid/AbrajetPará, 
Adenauer aparece com a esposa, 
secretária adjunta de Saúde do Pará, Rosemary Góes. 

>> Viena, a bela Capital austríaca, vive dias agitados neste mês de
junho, com a realização do  "11º  festival de moda e fotografia". São
muitos e diários os  desfiles de moda e apresentações de coleções,
performances, palestras , seminários e exposições,  montadas em uma
variedade de locais em Viena. O festival foi aberto com uma loja de
guerrilha na casa de moda Liska, onde criações de designers

 



austríacos podem ser comprados. O Museu de 
Etnologia é o local central para o festival 
deste ano. Isto é onde  desfiles de moda e 
apresentação do austríaco Fashion Awards 
AFA vão acontecer. Discussões com peritos 
estão no programa, enquanto 11 exposições 
sobre o tema da fotografia de moda ficam 

abertas em toda a cidade, à noite. Nos dias 9 e 
10, os visitantes puderam entrar no mundo da 
moda do passado,  em  visitas guiadas através 
da galeria de retratos no Museu de Belas Artes . 
 
>>A ViniPortugal promoveu dia 9, no Castelo do Batel, concorrida 
degustação de vinhos portugueses.  O evento reuniu profissionais e 
consumidores, que puderam apreciar a qualidade cada vez melhor dos 

inúmeros vinhos produzidos em Portugal e 
trazidos a Curitiba por 50 produtores.  Atuando 
quase sempre em parceria com o AICEP ou 
mesmo com a Embaixada de Portugal, a 
ViniPortugal é uma associação de produtores e 

exportadores  criada em 1997 com o objetivo principal de divulgar e 
promover vinhos, aguardentes e vinagres portugueses. Mostra semelhante 
foi realizada um dia antes em São Paulo e  em Londres.  

>>Londrina está pleiteando sediar o VII Congresso Brasileiro de 
Defensivos Agrícolas Naturais.  O pleito foi apresentado pelo 
Londrina Convention & Visitors Bureau juntamente com a Sociedade 
Rural do Paraná e outras entidades, visando receber a 6ª edição do
COBRADAN-Congresso Brasileiro de Defensivos Agrícolas Naturais.
A cidade de João Pessoa, na Paraiba,  receberá a 6ª edição do evento, 
em 2013. Assim,  o Londrina Convention trabalha para que a 
FUNARBE (Fundação de apoio à Universidade Federal de Viçosa e 
Embrapa Meio Ambiente) organizadora do evento, escolha a cidade 
como sede da edição de 2014 ou 2015. A última edição do 
COBRADAN tem previsão de público de 400 pessoas e sua última 
edição foi realizada em Jaguariúna (SP), na Embrapa Meio 
Ambiente. 

>>Ainda o Londrina Convention & Visitors Bureau: a entidade acaba de 

No Festival foi comemorado o 
:Dia do Blogueiro 



angariar mais dois mantenedores: a Churrascaria Vento Sul e a Oficina de 
Eventos são as mais novas integrantes do 
quadro de sócios mantenedores do Londrina 
Convention. A Vento Sul está em Londrina 
desde 2004, conta com ambientes 
diversificados e tem capacidade para atender 
até 300 pessoas. Fica na Avenida Tiradentes, 
1515, telefone (43) 3338-1515. Já a   Oficina de Eventos, em atuação 
desde 2007, presta consultoria e organiza eventos científicos, corporativos 
e sociais em todo o Brasil. Contatos pelo telefone (43) 3323-1316. 

>>A multinacional suíça SIG Combibloc inaugurou esta semana em 
:Campo Largo, na Região 
Metropolitana de Curitiba, sua 
primeira fábrica no Brasil, 
resultado de um investimento de 90 
milhões de euros. A unidade tem 
capacidade de produção de 1 bilhão 
de embalagens por ano e já está 
gerando 225 empregos diretos.   
O presidente mundial da SIG, Rolf Stangl, explicou que o Brasil é 
peça-chave no processo de internacionalização da produção da 
empresa. A fábrica é a terceira unidade fora da Europa. Segundo ele, 

a escolha do Paraná ocorreu pela infraestrutura eficiente, 
pela proximidade com os clientes e pela qualificação da 
mão de obra. Stangl  (foto)adiantou ainda que a empresa 
entrou no mercado brasileiro atendendo duas indústrias 
paranaenses: a Frimesa e a Batavo. Além delas, estão 
entre os principais clientes da SIG as empresas Tirol, 

Schincariol, Olé, Itambé e Cemil. 

>> O Parque Vila Germânica fará uma ação de divulgação da Oktoberfest
para festejar o Dia do Turista, comemorado na próxima segunda-feira, 13. 
A ação vai se concentrar nos hotéis de Blumenau,, 
explica o presidente da vila, Norberto Mette. Para 
festejar a data, os hóspedes vão receber um cartão de 
felicitações e um CD contendo músicas que fazem 
sucesso durante as promoções da Oktoberfest. “É uma forma de 



confraternizar com os visitantes e, ao mesmo tempo, aproveitar para 
divulgar a nossa festa, que é a maior da América Latina”, explica. Das 
11h às 13h30min, a rainha da 28ª Oktoberfest, Cristiana Kruger, e as 
princesas Sabrina Beck e Ana Paula Tolardo vão integrar a programação 
da Secretaria Municipal de Turismo, alusiva à data, na Praça Dr. 
Blumenau. No local, a Vila Germânica divulga a Festa de Outubro com a 
promoção “Aqui todo mundo vira alemão”, uma brincadeira com os 
visitantes, fazendo com que todos entrem no clima da festa, explica a 
diretora de Promoções, Cristina Miranda. 

>>A   Administração Municipal de Itá, no meio Oeste de :Santa 
;Catarina, através da 
Secretaria Municipal de 
Turismo, lançou na última 
quarta-feira 8,  o III 
Festival de Inverno. O 

evento ganha proporções 
diferentes a partir deste 
ano, com um forte incremento na programação, proporcionando 
diversos atrativos culturais, recreativos e gastronômicos. A 
programação terá duração de dois meses, iniciando oficialmente dia 8 
de julho.O Festival de Inverno foi estruturado pensando em atrair 

turistas para a baixa temporada em Itá, 
historicamente um período de fluxo mínimo 
de visitantes no Município, ressalta o 
prefeito Egídio Gritti. "Pensamos em 
consolidar Itá como um novo destino para as 
pessoas visitarem no inverno. Dentre as 
atrações  no III Festival de Inverno haverá 

uma Pista de Patinação no Gelo, que permanecerá no centro da 
cidade nos meses de julho e agosto. "Este é um atrativo de cidades de 
grande porte, geralmente capitais, e estávamos negociando sua vinda 
desde janeiro do ano passado", revela Karla Hall, secretária 
Municipal de Turismo. A secretária acredita que patinar no gelo será 
uma das grandes sensações do Festival de Inverno, atraindo gente de 
vários municípios. 

>>Porto Rico, no Noroeste do Estado e às margens do Rio Paraná, quer 

Lançamento do III Festival de Inverno de Itá 



aumentar, até o final deste ano, em 30% o número de atrativos e, em 40%, 
o número de visitantes. Para isso vai incrementar a divulgação do 
Município tanto regional como nacionalmente. Será implantado um 
Centro de Informações Turísticas, organizada  uma feira do produtor e 
revitalizada a barranca do Rio Paraná. 

>>Em Nova Petrópolis, na bonita e acolhedora região serrana do Rio Grande o Grande 
Grande do Sul, ultimam-se os 
preparativos para a esperada 
Expo Tur Sul 2011.  O evento 
vai  acontecer nos dias 1º e 2 
de julho, no  Centro de 
Eventos de Nova Petrópolis.  Trata-se de uma grande  feira de turismo, voltada 
para agentes de viagens, operadoras e outros segmentos do trade turístico.
 
>>Preocupado com a tranquilidade e segurança dos visitantes e turistas 
que acorrem ao Tocantins durante a Temporada de Praias, o Governo do 
Estado, através da ADITUR-Agência de Desenvolvimento Turístico do 
Tocantins , convidou a ANA-Agência Nacional de Águas, para reunião de 

consensualização ocorrida 
terça-feira, 7, na sede do 
órgão. Firmou-se 
compromisso , de  garantir a 
estabilidade da descarga de 
águas a jusante (abaixo) do 
aproveitamento hidrelétrico 
Serra da Mesa, respeitando a 
vazão mínima de 300m³ , no 
período entre os dias 10 de 
junho a 20 de agosto, 
quando ocorre a Temporada 
de Praias no Estado. O 
objetivo é a fixação de  

regras para a operação do reservatório da usina Luís Eduardo Magalhães, 
em Lajeado, que influencia diretamente a praia do Rio do Sono, em Pedro 
Afonso, inundada dia 14 de julho do ano passado, em conseqüência da 
liberação de águas durante 12 horas, por necessidade do operador 
nacional, sem aviso prévio. 

>>Em Tibagi, na região paranaense dos Campos Gerais, foi aprovada 
a regulamentação da Atividade Turística e que cria o Passaporte 
Único do Turismo no Município. No Brasil, apenas Bonito (MS) tem 
legislação semelhante. Proposta ousada, a Lei deve entrar em vigor 

Acordo garante praias sem risco no Tocantins Figura 1 Visitantes no Cânion Guartelá (Foto Olga Cavalcanti) 



ainda neste mês e revolucionar o 
turismo de Tibagi. A partir de 
então, todos os produtos turísticos 
deverão ser vendidos através de 
agências de Tibagi, com exigência 
da contratação de condutores ou 
guias de turismo. Outro fator 
positivo da lei é o controle do 
fluxo de turistas e ainda a 
fiscalização tributária. Os 
atrativos deverão adaptar-se às 
legislações ambientais e fazer plano de manejo das propriedades. 

 

 

Dicas 

<>Dia dos Namorados com pacote especial no 
Pestana – Em  homenagem à data mais romântica do ano, o Pestana 
Curitiba Hotel preparou um pacote especial para o Dia dos Namorados. 

Os apaixonados poderão 
aproveitar uma noite de 
acomodação no 
Apartamento Superior 
Duplo, decorado com 
flores, pétalas de rosas e 
porta-retrato com 
fotografia do casal. Além 
disso, o apartamento estará 
provido de sais e óleos de 
banho, e mais um mimo: 
morango com chocolate, 

um agrado aos olhos e ao paladar.  
O casal também poderá saborear o completo café da manhã preparado 
pelo novo Chef do restaurante Cais da Ribeira, Marcelo Nogueira. Esse 
pacote de hospedagem tem validade entre os dias 11 e 13 de junho, no 
valor de R$301,00 o apartamento/noite, com estacionamento de 
cortesia.   

Visitantes rumo ao Cânion do Guartelá 

Restaurante Cáis da Ribeira 



 
Menu especial  
Além do pacote especial de hospedagem, o chef Marcelo Nogueira 
preparou um menu diferenciado para o Dia dos Namorados no Cais da 
Ribeira. Para brindar a data, o jantar inclui uma 
espumante Rosè Bacio della Luna por casal, e o 
couvert contempla um extravagante Cappuccino de 
Ostras - um prato semelhante a um creme aveludado de 
ostras. Para a primeira entrada, poderá degustar o D 
ente de Leão Frízer com Terrine de Foie Gras ao 
Vinagrete de Menta Fresca, e para a opção de segunda 
entrada, a Mini Moranga ao Creme de Camarão ao 
Leite de Coco. Já para o primeiro prato principal será 
servido Lombo de Atum com Ragu de Feijão Branco e 
Crocante de Alho Poró. Como opção de segundo prato 
principal, o casal poderá apreciar o Gigo de Javali 
Braseado com Tost de Polenta com Trufas Brancas.  
De sobremesa, o Dueto de pequena torta mousse de chocolate com 
framboesa, mini coulis de morango com castanha de caju. O valor do 
jantar por casal é de R$180,00. 
 

 

<>Programação romântica no Bourbon Curitiba - O 
Hotel Bourbon Curitiba traz uma programação romântica diferenciada 

neste Dia dos Namorados, incluindo 
jantar romântico dia 11,  com menu 
especialmente preparado pelo chef 
Luciano Guimarães -  uma sequência de 
5 deliciosos pratos incluindo couvert, 

entrada quente, prato principal à base de peixe, um prato principal à base de 
carne bovina e sobremesa, além de um espumante servido para o casal.  
A Hospedagem inclui: Diária em apartamento 
duplo de categoria superior;  Jantar Romântico dia 
11, no Restaurante 99 Brasserie (20   às 23 horas);  
Late check out;  Morangos mergulhados no 
chocolate; Roupão e chinelos;.  Café da manhã 
servido no restaurante;  Estacionamento; - Room 
Service 24 horas;  Business Center;  Fitness Center;  
Saunas seca e a vapor; Ducha circular e escocesa;  Jacuzzi . 
O apartamento duplo superior sai por R$ 497,00 a diária + taxas. A 
promoção é válida para diária no dia 11, de sábado para domingo. 



Consultas sobre disponibilidade de outros apartamentos ou reservas, pelo 
telefone  telefone (41) 3221 4600.  
 

<>Em Foz, jantar e romance no Panorama& Acquamania 
– Em Foz do Iguaçu, no Oeste paranaense, o Hotel Panorama & 

Acquamania Resort programou pacote especial para 
comemorar o Dia dos Namorados, nos próximos dias 11 e 
12. A promoção Jantar Romântico oferece uma deliciosa 
refeição à luz de velas, com cardápio exclusivo, música ao  
vivo e brinde de boas vindas com espumante, vinho e 

bebidas não alcoólicas. Os casais podem optar somente pelo jantar, no 
valor de R$160 ou pelo pacote que inclui a hospedagem também, por R$ 
260,  o equivalente a uma diária. 
 Quem quiser saber mais e garantir a reserva, pode ligar no toll free 0800 
451221 ou acessar o site www.hotelpanoramaresort.com.br 
 
<>Final de semana dos namorados no Gonzalez y 
Garcia - Para embalar todo o fim de semana em do dia dos namorados, o 
Restaurante Gonzales y Garcia terá promoção especial para esta  sexta, 
sábado e domingo. No almoço e no jantar, por R$ 120 para o casal, os 
clientes podem desfrutar do menu completo, que inclui: entrada, prato 
principal e um vinho argentino (Cava de Santos ou Xumek) ou jarra de 
sangria.  Como entrada, podem ser escolhidas uma salada ou um petisco do 

menu, e como principal, um prato para 
duas pessoas ou dois individuais. 
 O Gonzales y Garcia é especializado 
em gastronomia espanhola, trazendo 
pratos típicos do País europeu, como 
paella, talharim ao fruto do mar, 
entrecôte grelhado e costeleta de 
cordeiro. Entre os petiscos, a casa 
conta com os montaditos, típico 
"tapa" espanhol, feito com fatias de 

pão com diversas coberturas, como salmão e jamon serrano (presunto 
espanhol). Há dois tipos de saladas: o mix de folhas com salmão defumado 
e kani kama e o mix de folhas com alcachofra, cogumelos e jamon serrano. 

Paella no almoço do Gonzalez y Garcia 



Nesta sexta-feira, a casa funciona para o almoço das 12 às 15 horas e, para 
o jantar, a partir das 17 horas até o último cliente. Sábado e domingo, das 
12 horas até o último cliente. 
O Gonzalez y Garcia fica Rua Visconde do Rio Branco, 948, em  Curitiba. 
 Reservas antecipadas pelo telefone (41) 3053-9933. 
 
 
<>Mabu também espera casais enamorados - A Rede 
Mabu de Hotéis & Resorts também preparou para este final de semana do 

Dia dos Namorados, em Curitiba, pacotes especiais 
com hospedagem e jantar. E, sempre, com aquele 
toque especial, característico dos hotéis e 
restaurantes da rede.  
O Mabu Park Resort, na 

Cidade Industrial de Curitiba(telefone 41 3341-
1400), servirá no jantar de sábado uma sequência de 
pratos elaborados pelo chef Francisco Koehler Neto.  
Para embalar o clima romântico, haverá apresentação 
de música ao vivo.  No domingo, para celebrar a data, será oferecido um 
brunch com espumante para todos os casais. 
Já no centro de Curitiba, o Mabu Royal & Premium  Hotel (fone 41 3219-
6000) oferecerá no sábado um menu à la carte, criado pelo chef Jorge 
Marçal, preparado exclusivamente para a ocasião.  Um diferencial é que 
todos os casais serão presenteados, em comemoração ao Dia dos 
Namorados, com uma taça com morangos envolvidos e chocolate, além de 
um espumante.   
 

 

 
 

 

 

 

“O amor é uma agonia, vem de noite, vai de dia, é 
uma alegria, e de repente, uma vontade de chorar” 

                                                        (Vinicius de Moraes) 


