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Consulado celebra 65º  

aniversário da República Italiana  
Cônsul anuncia para o mês de outubro o início 

do programa Momento Itália/Brasil 2011-2012, evento 
que visa fortalecer os laços ítalo-brasileiros, nos campos econômico-
comercial, tecnológico, científico, cultural e educativo. 

Nem mesmo o frio tirou o brilho da comemoração do 65º aniversário 
da República Italiana, na quinta-feira, 2, 
quando o Cônsul-Geral para o Paraná e 
Santa Catarina,  Salvatore Di Venezia, 
recebeu, à noite, para coquetel, no 
Palácio Garibaldi, cerca de uma centena 
de convidados.  Com o amplo e bonito 
salão da histórica sede revelando uma 
arrumação totalmente diferente da usual, 
várias pessoas falaram, destacando o 
significado da Semana Italiana, ainda 

em curso, que em movimentando a cidade e proporcionando uma série de 

Notas 

Diplomáticas 

Cônsul Di Venezia e Walter Petruzzielo 
receberam os convidados no Palácio Garibaldi 



atrações, todos os dias. Discursaram,  então, Walter Petruzzielo, 
conselheiro do Brasil no CGIE-Conselho Geral dos Italianos no Exterior, 
vereadora Renata Bueno e Juliana Vosnika, presidente do Instituto 
Municipal de Turismo e representante, no ato, do prefeito Luciano Ducci. 

Em sua fala, o cônsul Di Venezia .realçou a importância da dupla  

 

comemoração - o 65º aniversário da República Italiana e os 150 anos da  
Unificação da Itália, episódios que marcaram e deram novos rumos ao País. 
Também discorreu sobre o “Mia Cara Curitiba”, festa que teve o apoio da 
Prefeitura e a contribuição de muitos patrocinadores.  O Cônsul anunciou 
novas manifestações culturais a partir de outubro, com o grande programa 
de eventos denominado  Momento Itália/Brasil 2011-2012        (será 
desenvolvido de outubro de 2011 a junho de 2012), frisando que, com ele, 
o Brasil todo vai poder conhecer um pouco mais da Itália, 
com sua cultura, arte, tradições e desenvolvimento. 

 Por fim, Salvatore Di Venezia fez a entrega de várias 
medalhas e distinções, duas delas – Medalhas della Ordine 
della Stella della Solidariedà Italiana, no grau de 

A partir da esquerda: Juliana Vosnika, Paulino Viapiana, vereadora Renata Bueno, Regina e Orlando 
Pessutti, Dom Moacir Vitti, cônsul Salvatore Di  Venezia, Walter Petruzziello e Gianluca Cantoni  



“Cavaliere” – conferidas pela Presidência da República da Itália a Roberto 
Coliva (presidente da 
Câmara de Comércio 
Ítalo-Brasileira do 
Paraná) e a Francisco 
Schiocchet.   As 
demais foram dadas 
pelo Consulado a 
pessoas que 
contribuíram para a 
realização e o sucesso 
do evento “Mia Cara 
Curitiba” ou que 
divulgam a Itália e sua 
cultura. Juliana 
Vosnika, Renata 

Bueno, Celso Gusso, Desidério Peron, Leonardo Petrelli, Darci Piana e 
Marino Garofani, entre outros. 
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Homenagens – Roberto Coliva e Francisco Schiocchet, 
homenageados pelo Governo da Itália. 

Cônsules Kiyoshi Ishitani (Filipinas), Larysa Myronenko (Ucrânia),  
Abdo Dib Abage (Síria), o anfitrião Salvatore Di Venezia (Itália) e 
Andreas Hoffrichter (Alemanha) brindam à Itália    

Darci Piana e Rui  Lemes, presidente e diretor da 
FECOMERCIO; Dorota Joanna Barys, cônsul-geral da 
Polônia, e o namorado Mássimo  Bricchi. 

 



Síntese 

 
>>Eleição para Espanhóis -  Em data a ser definida, serão realizadas 
proximamente eleições para o CRE-SP- Conselho de Residentes Espanhóis, 
em São Paulo.Urnas serão disponibilizadas nas cidades de Curitiba, Santos 
e São Paulo, em data a ser divulgada pela 
Comissão Eleitoral.  As pessoas, devidamente 
registradas e que não puderem comparecer às 
urnas, poderão votar pelo Correio, da seguinte 
forma: enviando a solicitação devidamente 
preenchida e assinada, junto com uma cópía do 
passaporte ou DNI ao Escritório :Eleitoral (Oficina Electoral), Consulado 
Geral de Espanha em São Paulo, à Rua Canadá, 424, CEP 01436-000, em 
São Paulo-SP).   A Ficha de solicitação pode ser baixada do site: 
http://cresp.org.br/formcertif.pdf .  Os votos devem chegar à Oficina pelo 
menos três dias antes das eleições. Mais informações sobre as eleições para 
o Conselho de Residentes Espanhóis estão no site www.cresp.org.br .Quem 
está fazendo a divulgação e encarecendo  a participação dos eleitores no 
pleito é o Vice-Consulado de Espanha em Londrina, no Norte do Paraná. 

|>>Antônio Borges dos Reis  convidando para o “Almoço Grego”, que a 
comunidade greco-curitibana realiza no Dia dos Namorados, dia 12 
próximo, às 13 horas, na sede da Associação Helênica do Paraná (Rua  

 >>Toda primeira terça-feira de cada mês, no foyer do Goethe-
Institut, em Curitiba (Rua 
Reinaldino S. de Quadros, 33) é dia 
de concerto.  Músicos e estudantes 
de música, avançados, apresentam-
se no local, das 18ih15 às 20h15, 
com repertórios e em formações 
diversas. A escolha e a organização 
da Terça Musical do primeiro 
semestre de 2011 ficou com 

Vinicius Jacomin, aluno do Goethe e estudante na Escola de música e 
Belas Artes do Paraná.   



>>O próximo concerto da Terça Musical será dia 7, terça-feira,  com 
Jean Barcelos (solo), Leo Brouwer – Danza Característica, executando 
H Villa-Lobos – Prelúdio II e Prelúdio V; J.S. Bach – Prelúdio, Fuga & 
Allegro BWV 998; D. Scarlatti – Sonata K 391; e Paulo Belinbati – 
Jongo.  Jean Barcelos é violonista concertista e atualmente  cursa o 2° 
ano do bacharelado em Violão pela Escola de Música e Belas Artes do 
Paraná – EMBAP sob a orientação de Orlando Fraga. 

>>O cônsul-geral honorário do Senegal para Paraná e Santa Catarina, Ozeil 
Moura dos Santos,  está organizando a vinda de 31 Embaixadores de países 
africanos a Curitiba. A visita, para contatos com autoridades e entidades de 
classes, acontecerá no próximos dias 29 e 30 deste mês. 

>>Bastante prestigiada 
pelo Corpo Consular a 
recepção pela Data 
Nacional da Itália, quinta-
feira à noite, no Palácio 
Garibaldi.  Lá estiveram, 
para abraçar o anfitrião, 
cônsul-geral da Itália, 
Salvatore Di Venezia, os 
seguintes representantes 
consulares: Andreas 
Hoffrichter, presidente 

eleito da Sociedade 
Consular do Paraná; 
Dorota Joanna Barys, 

cônsul-geral da Polônia; Larysa Myronenko, cônsul da Ucrânia; 
Hector Gustavo Vivacqua, cônsul da Argentina; Bruno Faraone, 
cônsul do Uruguai; Kiyoshi Ishitani, cônsul-geral honorário das 
Filipinas; Luiz Celso Branco, cônsul honorário do Chile; Abdo Dib 
Abage, cônsul honorário da Síria; Mariano Czaikowski, cônsul 
honorário da Ucrânia em Paranaguá; Luis Henrique Sossella Costa 
Lima, cônsul honorário do Peru; André Larsen, cônsul honorário da 
Suiça; João Casillo, cônsul honorário da Bélgica. 

.>>Sérgio Levy, cônsul honorário da Costa :Rica, e a consulesa Marni 
embarcando novamente, no Aeroporto :Afonso Pena, de Curitiba/São José dos 
Pìnhais,  para os Estados Unidos, depois de uma parada  no Rio de Janeiro. O 
retorno só deverá acontecer no dia 24 deste mês. 

Cônsules Mariano Czaikowski (Ucrânia, em Paranaguá), Luiz 
Celso Branco (Chile)  e Luiz Henrique Sossela Costa  Lima 
()Peru),  na recepção pela Data Nacional da Itália 



>>Quem também está de viagem marcada para a 
Europa é o cônsul-geral honorário  das Filipinas, 
Kiyoshi Ishitani.  Com a consulesa Keiko, vai a 
Genebra, na Suiça, e a Londres, visitar as filhas 
diplomatas Cláudia e Cecília, respectivamente. 
Cláudia, assim como o marido, também diplomata, 
trabalha na Delegação brasileira naquela cidade 
suíça. E Cecília atua na Embaixada do Brasil, na 
Capital britânica.   De Londres,  Ishitani voará para Tóquio.  O retorno só 
acontecerá na segunda quinzena de julho. 

 
>>Nesta terça-feira,  7, às 19 horas, a Câmara Municipal de São José dos        
Pinhais, na Região  Metropolitana de Curitiba,  entrega ao empresário Francisco 
Simeão, o Certificado de Responsabilidade  Ambiental.  No local, haverá em 
seguida um coquetel. 

 
>>Pesar e tristeza no meio consular com o falecimento, quinta-feira, 2,  da 
senhora Maria de Lourdes Sabag Akel, mãe do cônsul honorário de  
Marrocos, Ardisson Naim Akel. A coluna solidariza-se com a família 
enlutada e, igualmente, participa do sentimento de dor pela perda da 
grande e respeitada matriarca. 
 
>>O Cônsul Geral dos Estados Unidos em São Paulo, Thomas Kelly (foto), fez, 

no final de maio, sua primeira visita a Londrina, no Norte do 
Paraná. Na ocasião, o diplomata disse que os Estados Unidos têm 

interesse em aprofundar os laços com o Estado do Paraná e 
também em apoiar as relações culturais e econômicas bilaterais. 
Kelly esteve na Coordenadoria da  Federação das Indústrias do 

Estado de Paraná, quando  discutiu oportunidades de colaboração 
econômica, incluindo investimentos no 

setor agrícola. Depois, no ICBEU-Centro 
Cultura Brasil-Estados Unidos, o Cônsul-

Geral conversou com estudantes e 
funcionários sobre as possibilidades de 
intercâmbios educacionais entre os dois 
países e sobre como o estudo do inglês 
pode abrir portas para oportunidades 
educativas nos EUA e no mercado de 

trabalho no mundo. Thomas Kelly  visitou 
ainda o prefeito Homero Neto para discutir 
como empresários norte-americanos podem estreitar sua relação com os principais 
setores comerciais e agrícola de Londrina. (Fotos do Consulado Geral do EUA). 

Thomas Kelly (d) ouve o prefeito Barbosa Neto 



>>Em Ponta Grossa, na região paranaense dos Campos Gerais, o   Consulado 
Geral do Japão (em Curitiba) está patrocinando   a mostra “Faces Culturais 

do Japão”. A exposição está no Museu Campos Gerais até o dia 9 de julho. 
 

>>Os portugueses vão às urnas neste final de semana para eleger nova Assembléia 
Nacional, que, por sua vez, irá posteriormente apontar o novo primeiro-ministro.  
Como Portugal adota o sistema parlamentar, o governante do País é indicado pela 

maioria no Parlamento.  Até aqui,  essa maioria era socialista, que indicou José 
Sócrates como 1º Ministro. A partir de domingo, esse quadro poderá mudar. Pelo 

menos é o que vêm indicando as tendências de votos, principalmente em 
decorrência das dificuldades econômicas que colocam em sobressalto a Nação 
portuguesa, onde o desemprego é grande e a economia enfrenta séria paralisia. 

 
>>Carlos Páscoa (foto),  do PDS, um dos dois deputados que representam os 

portugueses do círculo fora da Europa, e tem muitos 
eleitores em Curitiba, onde esteve ainda na última 
semana, é candidato à reeleição. Pelo trabalho que 
desenvolveu  durante os dois últimos mandatos, tem 
boas chances de se reeleger. Seus 
votos devem sair de um total de 
120 mil eleitores espalhados pelas 
Américas, África, Ásia e Oceania. 
Sua principal concorrente é 

Carolina Almeida (foto), do PS,  que é funcionária do 
Consulado de Portugal em São Paulo, há 22 anos. No total, 
são 22 candidatos, disputando duas vagas, por 12 
diferentes Partidos.  A Assembléia Nacional portuguesa é 
composta de 230 deputados. 

 
>>No Peru, os eleitores também vão às urnas neste domingo, para o segundo 

turno do pleito presidencial, que irá apontar o sucessor do presidente Alan Garcia. 
Curitiba terá duas urnas para recolher os votos dos cidadãos peruanos radicados 

ou trabalhando no Paraná e em Santa Catarina.  As duas urnas ficarão no salão de 
festas da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no Jardim 

Botânico.   Há cerca de 1.300 eleitores inscritos nos dois 
Estados, segundo o cônsul Luís Henrique Sossela Costa 
Lima, responsável pelo pleito na área de sua jurisdição. 

Disputam o segundo turno da eleição presidencial 
peruana os candidatos Ollanto Humala, de esquerda, 
ligado ao presidente Venezuelano  Hugo Chaves, e 

Keiko Fujimori, de direita, filha do ex-presidente Alberto Fujjimori. Para 
assegurar a  tranqüilidade da votação, o cônsul Luis Henrique terá o apoio da 

Polícia Militar do Estado. 



 
>>O cônsul-geral do Japão, Noboru 
Yamaguchi, e a consulesa Yuko receberam  
quarta-feira, 1º, para jantar, na residência 
consular do Jardim Los Angeles, o casal Vera 
Lilia-Rodrigo Costa da Rocha Loures, 
presidente da FIEP-Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná. Além do jantar com 
finas e típicas iguarias  japonesas, regado a 
bom saquê de igual procedência, a ocasião 
serviu também para proveitosa troca idéias, 
principalmente sobre a economia do Brasil e 

do Japão.  Yamaguchi falou 
das dificuldades enfrentadas 
por seu País, em razão do 
terremoto e tsumani  de 
março último, com sérios 
reflexos na vida nipônica, 
porquanto resultaram em 
queda na produção de muitos 
bens e até de alimentos.  
Lembrou que esse fato pode 
ser sentido inclusive no 
Brasil, onde indústrias da 
área automobilística, que 
dependem de componentes 
importados, enfrentam 
problemas de abastecimento.  
O Cônsul também se referiu à 

Índia e ao Brasil como prioritários para investimentos japoneses, na atual 
conjuntura, e ouviu de Rocha Loures que a FIEP está inteiramente à 
disposição para discutir áreas e setores mais apropriados, assim como para 
orientar no que se fizer necessário.  Também esteve presente o casal Tereza-
Antônio Claret de Rezende 
 
><Será dia 27, no Graciosa Country Clube, o almoço de posse de Celso Gusso na 
presidência da AECIC-Associação das Empresas da Cidade 
industrial de Curitiba, em substituição a Marino Garofani. Como 
tradicionalmente acontece, este ano  será homenageado como 
“Personalidade AECIC”, o empresário  Alceu Antimo Vezozzo 
(foto), presidente da rede Bourbon de Hotéis e Resorts, originária 
de Londrina e hoje com ramificação em vários Estados do País. 

Antônio Claret de Rezende, cônsul Noboru Yamaguchi, 
consulesa Yuko Yamaguchi, Tereza Hatue de Rezende, Vera 
Lilia e Rodrigo Rocha Loures, e vice-cônsul Yuka Iwanami 

Yamaguchi e Rocha Loures 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foz ultima preparativos para 
o 6º Festival das Cataratas 

 
 

Os meios turísticos de Foz do Iguaçu estão ultimando os preparativos para a 
sexta edição do Festival de Turismo das Cataratas, que acontecerá na cidade entre 
os próximos dias 16 e 18. 
O evento acontecerá no Rafain Palace Hotel & Convention Center e deve reunir 
agentes de viagens, operadores de turismo, hoteleiros, guias de turismo, 
estudantes, pesquisadores e representantes governamentais e da iniciativa privada. 

O Festival é uma promoção da 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu 
e da Angeli Feiras & Eventos, de 
âmbito internacional, que objetiva 
proporcionar o desenvolvimento de 
negócios, através da promoção e 
comercialização de produtos 
turísticos.  Oferece oportunidade 
para fazer bons negócios, atualizar 
conhecimentos, conhecer as 

novidades do setor e conferir todos os atrativos turísticos que a tríplice fronteira 
(Brasil, Paraguai, Argentinas) pode proporcionar. 

Crescimento 
Diz o  coordenador do evento, Newton Paulo Angeli, que o Festival já é um 
evento incorporado pela cidade de Foz do Iguaçu. “O número crescente de 
participantes, que vêm de destinos nacionais e internacionais, é mais uma prova 
da consolidação. Temos boas parcerias que garantem que possamos ter um evento 
cada vez melhor”, frisou..  
Este ano, são esperados para a 6ª edição do Festival de Turismo cerca de 7.000 
visitantes. Serão realizados eventos paralelos como o Fórum Internacional de 
Turismo do Iguaçu, a Mostra de Turismo Sustentável do Iguaçu, a Rodada de 



Negócios Sebrae, Arena Abrasel, Workshop IBPQ e o Hotel Show. 
Segundo Juliane Noschang, do Instituto Polo Iguassu, também neste ano o Fórum 
Internacional de Turismo do Iguaçu, que terá como tema central “Tendências do 
Turismo Regional diante do Novo Perfil do Consumidor”, busca ampliar o 
diálogo da academia com a sociedade. “Teremos oficinas votadas para a 
comunidade, assim como palestras com temas voltados para a abordagem deste 
público”, explicou.  
Fernanda Fedrigo, presidente-executiva do Instituto Polo Iguassu, destaca o 
crescimento da Mostra de Turismo Sustentável do Iguaçu, que  terá 700 m2 de 
feira. “Esperamos provocar nos participantes o interesse pelo tema 
sustentabilidade ao se tratar de turismo. Para isso, estamos programando atrações 
que visem o tema e o abordem da melhor forma possível”, assinalou.  

 
 Reunião  do Conselho  de Turismo 
Como parte do Festival das Cataratas e a convite dos  organizadores, o Conselho 
Consultivo de Turismo do Estado  realizará dia 16, às 15 
horas, no Rafain Palace Hotel, sua 46ª Reunião Ordinária, 
sob a presidência do Secretário Estadual de Turismo, 
Faisal Saleh (foto). 
Da pauta da reunião, constarão, entre outros assuntos, a 
Reestruturação do Conselho, Inclusão de Entidades, 
Posse da Diretoria do Fórum Estadual de Secretários e 
Dirigentes Municipais do Turismo, Reconhecimento das Instâncias de Governança 
Regionais e  CTI Sul. 
 
 
Turismo religioso 
 

Turi Tour oferece roteiro para visitas 
a santuários marianos da Europa 

 
Uma viagem e tanto, com uma finalidade específica: visitar e rezar nos 

principais santuários marianos da Europa, entre os 
quais, Fátima, em Portugal, Lourdes e Lisieux, na 
França, Compostela, na Espanha, e Medjugorge, na 
Polônia. A apresentação do roteiro, pela Turi Tour  
Agência de Viagens e Turismo, no último dia 1º , 
na Paróquia Santíssimo Sacramento (Avenida 
Iguaçu com Leôncio Corrêa), em Curitiba.  

Com embarque dia 29 de setembro e retorno dia 
17 de outubro, o grupo deverá passar pelas cidades 

Santuário de Lourdes 



de Medjugorge (Polônia),  Paris, Lisieux e Lourdes (França), San Sebastian, 
Bilbao, Santander, Santiliana Del Mar, Santiago de 
Compostella e Madri (Espanha) , Braga, Porto, 
Fátima,  Lisboa e Évora (Portugal), entre outras. 
Em todas essas cidades, além do aspecto religioso, 
com assistência espiritual, haverá visitas a pontos 
históricos e de grande apelo turístico, tornando a 
viagem também de caráter cultural e de lazer.  

Mais informações e reservas  pelos telefones 
(41) 3373-0402 e 9977-9731, pelo e-mail claudina@turitur.com.br ou no site 
www.taritour.com.br. 

 

Zás Trás 

>< Afinal, a privatização de aeroportos – Foi preciso que a 
água chegasse ao pescoço para que o Governo acordasse... para a triste 
realidade de nossos aeroportos. É o que se  pode concluir da decisão, 

adotada esta semana, de 
entregar à iniciativa 
privada  os aeroportos  de 
Cumbica (Guarulhos-SP), 
Viracopos (Campinas) e 
Brasília, todos em 
situação precária.. 
 Diante da gritaria 
generalizada, da 
premência do tempo – a 

Copa de 2014 está aí – e 
da incapacidade de 

resolver a situação, não restou ao Governo outra alternativa.  Assim, 
vencidos os escrúpulos ideológicos, concluiu-se que não havia outra saída. 
Daí, o anúncio – ainda que tardio – da nova posição em relação ao tema. 
Agora é esperar que barreiras burocráticas não venham a complicar ainda 
mais o caótico quadro em que estão os aeroportos a serem privatizados. 
 
><Destaque Gaucho 2011 para a Castelli – Na cidade de 
Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, foi entregue, dia 30 de maio,  o 

Santuário de Fátima 

Aeroporto de Cumbica 



prêmio “Destaque Gaucho 2011, Mérito Empresarial do Rio Grande do 
Sul”, em sua 16ª edição.  A tradicional Castelli 
Escola Superior de Hotelaria, de Canela (RS) 
recebeu a distinção máxima do empresariado sul-
riograndense, numa festa que reuniu cerca de 900 
convidados, entre eles,  empresários, políticos e 
autoridades do Rio Grande do Sul.  
          Para o diretor da Faculdade, professor Geraldo 

Castelli, essa premiação reconhece 
o esforço conjunto da equipe da 
instituição, focada no 
desenvolvimento de profissionais 
de ponta para a hotelaria mundial. 
         Uma das mais renomadas do 
País, a Castelli ESH , localizada no 
pólo turístico Região das 

Hortênsias, é uma faculdade que atende alunos de todo o território 
nacional.  
 
>< A Atlântica e sua vitoriosa presença em Curitiba – 
Maior administradora de hotéis de capital privado da América do Sul e uma 
das 50 maiores do setor no mundo,  a Atlântica Hotels International foi 

criada em 1998, por Paul J. Sistare, ainda 
hoje CEO e presidente da companhia. 
Sediada em São Paulo, a administradora está 
presente em 38 cidades brasileiras, com 75 
hotéis e 13 mil apartamentos para 

hospedagem. Seus hotéis são classificados  nas categorias Econômico  (Go 
Inn). Midclass (Confort, Sleep Inn), Superior (Confort Suites, Quality, Park 
Suites e Park Inn by Radisson) e Luxo (Radisson, Four Points by Sheraton, 
Clarion). 
4 no Paraná  
A Atlantica está presente com quatro hotéis no Paraná – 
um em Londrina (Confort Suites) e três em Curitiba 
(Four Points by Sheraton, Radisson e Quality). O 
tratamento dispensado aos hóspedes, em todos eles, faz a 
diferença.  E a localização – junto ao sofisticado Bairro 
Batel – faz dos três hotéis da rede  na Capital paranaense 

Castelli exibe o Certificado recebido (Fotos Aline 
Viezzer) 



alvo da preferência cada vez maior de viajantes, turistas e até mesmo de 
curitibanos.  
 Neste caso, vale dizer que hotéis de bandeira de luxo internacional vêm 

ganhando a preferência das noivas para as noites de 
núpcias. De fato, Four Points by Sheraton Curitiba, 
Radisson Hotel Curitiba e Quality Hotel Curitiba 
recebem nubentes toda semana, que buscam uma noite 

inesquecível em um hotel de prineira linha. Juntos, os três hospedam, em  
média, mais d 36 casais por mês ou mais de 9 por semana.   
Para isso, esses hotéis investem em uma noite repleta de 
mimos, buquês de flores, decoração especial, espumantes, 
doces, frutas e café da manhã no apartamento.  Os hotéis 
contam até com  uma cama dos sonhos, com direito a 
lençóis   luxuosos, travesseiros de penas de ganso e edredon para uma noite 
inesquecível.   
Opções 
Com três hotéis de luxo para escolher, os hóspedes têm a  possibilidade de 
optar por um deles, sabendo, de antemão, que receberá atenção 
diferenciada e encontrará muito conforto. 
O Quality Curitiba, por exemplo, fica no 
coração do Batel, a dois minutos de carro 
da badalação e, ao mesmo tempo, em 
uma rua sem saída, residencial e 
tranqüila, perfeita para o descanso no dia 
seguinte. A região é repleta de bares da 
moda,  como o Yankee American Bar, o 
Momentai, Matriz & Filial e tantos mais.  Seus apartamentos oferecem 
linda vista panorâmica da cidade. A tarifa promocional, neste mês de 

junho, em apartamento duplo, com café da 
manhã, estacionamento e internet banda 
larga, é de R$ 210,00 + 15% de taxas.  
O Radisson Hotel Curitiba em apenas 
cinco anos tornou-se preferido de 
centenas de executivos e profissionais 
liberais, proporcionando, ainda, a 
hóspedes de lazer o espaço ideal  para 
apreciar a qualidade de vida curitibana e a 

arquitetura da cidade, de inspiração européia. 



Em pleno bairro do Batel, com vista privilegiada para a Praça do Japão, o 
charme do hotel começa pelo loby, com suntuosa decoração e sete metros 
de pé direito. Ao lado, um agradável bar, onde se pode desfrutar de 
animada happy hour.  Logo adiante, o restaurante Origens, que funciona 24 
horas para atender o room service. O Radisson também aparece entre os 35 
melhores hotéis para eventos no ranking nacional do Guia Quatro Rodas 
2011. 
O hotel ganhou destaque mundial este ano ao conquistar várias premiações 
importantes da Carlson Companies. Entre eles, o President Award, 
honraria alcançada por apenas 30 unidades hoteleiras entre as mais de 1 mil 
da rede global.  As diárias – até 31de julho – saem a partir de R$ 266,00 
+15% de taxas, com café da manhã e internet cortesia. 
O Four Points by Sheraton , apontado como o “vip dos Vips”, recebe seus 
hóspedes com um tratamento sempre especial. Para muitos, um  tratamento 
de rei, onde cada um é lembrado pelo nome e tem 
como cortesia diariamente uma garrafa de água.  
Seus apartamentos são modernos e aconchegantes, 
todos com mesa de trabalho e conexão à internet 
wireless, TV LCD de 37”, chaleira Elétrica com 
seleção de chás e café, ferro e tábua de passar, 
portas anti-ruído e janelas com isolamento acústico. 
Os apartamentos têm DVDs – cortesia de filmes e 
musicais à escolha do hóspede, além de muitas 
outras mordomias. Com 100m², sua suíte presidencial é considerada a mais 
luxuosa da Capital e o atendimento é digno dos grandes estadistas. 
Localiza-se o hotel  no  centro comercial da Capital paranaense, a alguns 
passos do Shopping Curitiba e a duas quadras  do Batel, bairro nobre onde 
estão os melhores restaurantes, bares, galerias de arte e outras opções de 
cultura e lazer. 
Seu centro de convenções, de acordo com o Guia Quatro Rodas, faz parte 
da lista dos 15 Melhores Hotéis para Eventos do País. Piscina semi-
olímpica aquecida, fitness center, sauna seca e a vapor são alguns dos 
equipamentos à disposição dos hóspedes, sem falar no Spa Tereza  Zanchi, 
um dos melhores spas urbanos do Pais. O Restaurante Catanzaro é outro 
ponto de destaque, sendo verdadeiro ponto de encontro de hóspedes e de 
curitibanos em busca de uma boa gastronomia 



Graças a tudo isso, há seis anos, o Four Points by Sheraton vem sendo 
considerado pelo Guia Quatro Rodas, o Melhor Hotel da Cidade. Até o 
final deste mês, as diárias custam a partir de R$ 283,00 +15% de taxas, 
com café da manhã, estacionamento e internet cortesia. 
As reservas, em qualquer um dos três hotéis da Atlântica em Curitiba, 
podem ser feitas pelo telefone (41) 3340-4000 ou através do site 
www.atlanticahotels.com.br . 
Com jornalistas 
Para conversar sobre o trabalho que vêm realizando e as novidades 

 
Lilian Franco, Paula Sabrina Recchi, Verena Bogéa e Michelle Cirqueira -  um time de               

executivas de primeira linha 

previstas, os gerentes dos três hotéis da Atlântica em Curitiba reuniram 
jornalistas especializados em um almoço no Quality. Participaram Lilian 
Franco, gerente-geral do Four Points; Verena Bogéa, gerente-geral do 
Quality; Paula Sabrina Recchi, gerente regional de Vendas da Atlântica; e 
Michelle Cirqueira, supervisora de Receitas e Marketing. Por problema de 
saúde, no dia, Nilson Bernal, gerente-geral do Radisson, não pode estar 
presente. Todos falaram sobre as atividades e a ação da Atlântica, a  
preocupação em oferecer, sempre, o melhor aos hóspedes. Os executivos da 
rede Atlantica Hotels ainda fizeram uma análise do mercado hoteleiro 
curitibano, além de destacar novidades, reformas e perspectivas para este e 
os anos seguintes. O encontro, realizado em clima bastante descontraído e 



agradável, serviu também para que respondessem a algumas indagações  e, 
ao mesmo tempo, agradecessem  a presença dos convidados  e o apoio da 
imprensa curitibana.   

Cerca de vinte profissionais de imprensa participaram do almoço no Quality, quando ouviram 
agradecimentos e informações sobre as ações da Rede Atlantica em Curitiba e no Brasil 

 

Rápidas 

>>Verdadeiramente, uma lástima.  A British Airways  e a Ibéria 
anunciam a redução, de 6% para 1%, da comissão que pagam às 
agências de viagens brasileiras,  pela venda de passagens. Segundo 
comunicados emitidos pelas duas empresas européias, a medida entra 
em vigor dia 1º  de julho. 

>>Nelci Seibel (foto), conceituada jornalista de turismo de Joinville (SC), é 
a coordenadora do programa “Pessoas & Lugares – 
Turismo, Cultura e Lazer”, que vai ao ar às sextas-feiras, 
às 23 horas, com reprise nas quintas-feiras seguintes, pela 
TV Cidade, daquela localidade catarinense. O programa 
pode ser visto ou  acessado nos canais 20 da Net e 
Viamax, assim como no site   www.tvcidadecom.br . No 

programa, já foram entrevistados, entre outros,  Valdir Walendowsky, 



presidente da Santur, Márcia Moritz, vice-presidente da ABIH-SC, e Mário 
Lobo Filho, presidente do Sindetur-SC. 

>>A  MGM Operadora, representada por sua filial de Maringá, no 
Norte do Paraná,  esteve presente na  17ª Feira BNT Mercosul, que 
aconteceu em Penha (SC), na 
última semana. Durante o 
evento, a filial promoveu um 
famtour, levando um grupo de 
35 agentes de viagens parceiros 
de Maringá, Londrina e região, 
para que os profissionais 
pudessem conferir novidades, 
serviços e produtos turísticos de 
mais de 380 empresas 
expositoras da feira. “A BNT é 
uma das principais vitrines do turismo e reúne expositores nacionais e 
internacionais. Participar do evento é mais uma importante ação de 
capacitação que a MGM faz com seus parceiros”, observa Roberto 
Mello, gerente da filial de Maringá, que acompanhou o famtour. 

 >> Ex-vice-presidente de Marketing e Serviços da Gol, até novembro de 
2009, e antigo diretor de Cargas da extinta VASP, Tarcísio Gargioni volta à 
cena.  Agora, como vice-presidente de Marketing e Comercial da Avianca.  

>>O jornalista e presidente  do Grupo O Diário, Franklin Vieira da 
Silva, foi convidado e aceitou assumir a  diretoria de 
Comunicação do Maringá e Região Convention & 
Visitors Bureau. O principal objetivo do órgão no 
momento é viabilizar no Município um centro de 
convenções para eventos de grande porte. "Maringá 
precisa e merece um espaço para convenções", diz o 
presidente do Convention, Fernando Rezende.E Frank Silva ase 
colocou à disposição para lutar por essa causa.  

>A partir do próximo mês de julh, a Odyssey World Tour Operator, nova 
marca das Empresas Schultz, estará vendendo circuitos para a Índia e 
China. A comercialização será totalmente online, tecnologia já utilizada 
pela Schultz na comercialização de outros destinos. O presidente Aroldo 
Schultz garante que vender Índia será tão fácil quanto vender circuitos pela 
Europa. “Desde o dia 24 de maio estamos em um famtour promovido pela 

Com o grupo de agentes, aparecem, agachados, 
Juliana Mondanês, Luiz Heraldo Ferreira e 
Roberto Mello, da MGM em Maringá 



operadora indiana TWX e vemos o quanto é rica a cultura e o quanto temos 
para conhecer e para aprender. Sem dúvida, o brasileiro terá grande 

interesse por esta nova opção”, assinalou. Os circuitos 
terão saídas diárias com hospedagem em hotéis 4 e 5 
estrelas. Por outro lado, a convite da operadora chinesa 
Tui, Aroldo Schultz (foto) irá até à China, a fim de 
conhecer as opções de circuito. “A Schultz, via Odyssey 
World tour Operator, terá muitas novidades para o 
segundo semestre. Os lançamentos acontecerão em 

Ribeirão Preto, em comemoração à abertura da nova filial da empresa”, 
adiantou. 

>>Praticamente concluídos os preparativos para a terceira edição do 
Hotel Show, que acontecerá em Foz do Iguçu, por ocasião do Festival 
de Turismo das Cataratas. A feira já conta com 43 expositores, restando 
poucos estandes para fechar em 100%.  Nela, as empresas 

apresentarão um mix de produtos, 
equipamentos e serviços para hotelaria, 
motelaria, restaurantes e similares. Um 
dos objetivos da feira, promovida pelo 
Sindhotéis-Foz e Sindotel-Curitiba, é 
oferecer lançamentos, produtos e novas 
tecnologias para o setor. O evento 
contará com a participação de 

empresários do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, bem 
como do Paraguai e Argentina.  “Vamos trazer para Foz do Iguaçu o 
melhor do segmento”,adianta  o presidente do Sindhotéis-Foz, Carlos 
Silva. Os interessados em expor produtos na feira, que acontecerá de 
16 a 18 deste mês,  devem entrar em contato com a PJ Eventos, 
organizadora do Hotel Show, pelo telefone (41) 3072-1000. 

>>Aconteceu dia  2, em Florianópolis,  a posse do Conselho Estadual de 
Turismo, de Santa Catarina,  que tem como presidente de 
honra o titular da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e 
Esporte,  Cesar Souza Júnior, e como presidente, Joseli de 
Almeida Cintra (foto), além de Valdir Rubens 
Walendowsky, presidente da Santur, como secretário Geral, 
e Joel Euzébio de Campos, secretário Executivo. Também 



integram a entidade, representantes das diversas regiões do Estado e 
representantes da sociedade,  entre as quais a ABIH-SC, através de seu 
presidente, João Eduardo Amaral Moritz.  

>>Depois de um ano de trabalho em 23 municípios do Estado, foi 
apresentado ao governador Siqueira Campos e autoridades o  
resultado do projeto Revelando Tocantins, que envolveu parceria entre 
o Governo do Estado, Ministério do Turismo e a Fundação Assis 

Chateaubriand. Na solenidade, realizada no  
auditório do Palácio Araguaia, houve também o  
lançamento do site 
www.revelandotocantins.org.br, que reúne 
informações sobre as belezas naturais, aspectos 
históricos, riquezas culturais, onde ficar, onde 
comer e o que fazer no Tocantins. Quatro 

regiões turísticas foram priorizadas: Serras e Lago (Brejinho de 
Nazaré, Ipueiras, Lajeado, Monte do Carmo, Palmas, Paraíso do 
Tocantins e Porto Nacional); Lagos e Praias do Cantão (Araguacema, 
Caseara, Pium e Lagoa da Confusão); Serras Gerais (Almas, Arraias, 
Aurora do Tocantins, Dianópolis, Natividade, Paranã, Rio da 
Conceição e Taguatinga) e Encantos do Jalapão  (Mateiros, Novo 
Acordo, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins). 

>>Com a justificativa de que se   pretende conter o  endividamento das 
famílias  -  que tem causado problemas de aumento de inadimplência junto 
ao comércio e ao próprio sistema financeiro -,  e face à necessidade de 
reduzir a expansão do crédito, o Banco Central 
alterou as regras para pagamento de cartões de 
crédito. São duas as principais mudanças : 1) A 
partir deste mês, o valor mínimo para 
pagamento da fatura do cartão passa a ser de 
15%, subindo esse percentual, em dezembro, 
para 20%; 2) A regulamentação baixada pelo Banco Central, proíbe o envio 
pelas instituições financeiras, emissoras de cartões de crédito, de cartões 
não solicitados. 

>>De 8 a 10 deste mês,  acontece em Joinville (SC), o Congresso 
Nacional de Atualização em Gestão e Feira de Produtos e Serviços da 
Gestão (Expogestão) que movimenta o comércio e a hotelaria da 
região. Na ocasião o Convention & Visitors Bureau da região 
promoverá um workshop sobre "Políticas Públicas para o 



Desenvolvimento do Turismo de Eventos e Negócios" com Karem 
Basulto, gerente de Acompanhamento e Estruturação de Produtos da 
EMBRATUR.,  Informações: (47) 3433-3483, e-mail: 
jocvb@jocvb.com.br  Site do evento: www.expogestao.com.br/ 

>>Tibagi, na região paranaense dos Campos Gerais, vive, este mês , em 
clima de festas.  As tradicionais 
festas  juninas.  A Prefeitura 
elaborou extensa programação, 
envolvendo as escolas do 
Município.  O objetivo é integrar  
escolas e entidades,através  do 
Festival de Quadrilhas, eleição da 
Miss Caipira, fogueiras e shows. 
Será o Forrogito, retomando uma 

antiga tradição do Município. As festas populares começam neste final de 
semana e vão até o mês de julho. 

 >>Ainda Tibagi: percorrendo 12 quilômetros, cerca de 150 
caminhantes devem espantar o frio na manhã deste domingo, 5, 
conhecendo o  Circuito Rota do Barreiro,  na IV Caminhada 
Internacional na Natureza. Gente de várias cidades farão o roteiro 
recheado de produtos da agricultura familiar nos oito postos de 
controle ao longo do trajeto.  Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Turismo e  Emater são  parceiras na realização da Caminhada,  que 
tem ainda coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura e 
Abastecimento e da Anda Brasil. No domingo, estará sendo 
comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente.  

 

Dicas 
 

<> Como requerer o Passaporte - Vem aí as férias de julho.  
Muita gente viaja, dentro e para fora do País. Para quem pretende ir ao 
Exterior, o Passaporte é documento fundamental.  Com exceção de alguns 
países da América Latina em que se aceita a Carteira de Identidade, a 

Festa junina em Tibagi (Foto Christian Camargo) 



grande maioria exige o Passaporte.  Sem ele nem pensar em viajar. O pior é 
que para tirar Passaporte, em Curitiba, a 
demora é de aproximadamente dois meses. 
Quase sempre, um pouco mais.  Primeiro tem 
que se agendar data no Departamento de Polícia 
Federal para  entregar o Requerimento com  os 
documentos exigidos.  E, a partir daí -  cerca de 
uma semana depois -, voltar para  buscar o 
Passaporte.   

Todo o procedimento está na informação abaixo, constante do site da 
Policia Federal (www.dpf.gov.br): 

Requerer Passaporte  

Siga os seguintes passos para retirar seu Passaporte 

 

Verifique a documentação necessária. Atenção: Não há renovação nem 
prorrogação de passaporte, se o seu está com prazo de validade expirado ou 
prestes a expirar e você deseja obter um novo documento de viagem, serão 
exigidos TODOS os documentos originais relacionados e você deverá solicitar a 
emissão no próximo passo. 

 

Solicite a emissão do passaporte. Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos seus 
dados, ligue 194, ou clique aqui. Atenção: somente após a inclusão de seus dados 
será emitida a Guia de Recolhimento da União – GRU. 

 

Pague a GRU, respeitando sua data de vencimento. 

 

Compareça ao posto do DPF munido da documentação original exigida (vide item 
1), GRU paga e protocolo da solicitação. Não é necessário mais levar fotografia, que 
será coletada no momento do atendimento. Em algumas unidades do DPF é 
necessário o agendamento prévio. Verifique aqui se você deve agendar o 
atendimento no posto escolhido. 

 

Consulte o andamento do seu pedido de passaporte. 

 

O passaporte será entregue pessoalmente a seu titular, mediante apresentação de 
documento de identidade e assinatura de recibo. Busque seu passaporte no 
horário e local indicados. 



<>Noite do crepe no Restaurante Ticiano – Toda quarta-
feira acontece a Noite do Crepe, no charmoso e 
aconchegante Restaurante Ticiano, do Hotel Quality. O 
festival consta de um serviço de rodízio, que reúne mais 
de 20 sabores, entre salgados e doces, preparados em 
cozinha show. 
Popular na França, mas hoje conhecido em todo o mundo, o crepe (crêpe, 
em francês) é uma espécie de panqueca, feito à base de farinha de trigo, 
leite e ovos, com recheio doce ou salgado. Para muitos é uma iguaria muito 
apreciada, em qualquer de suas formas ou apresentações  
O Quality Hotel Curitiba, onde funciona o  Restaurante Ticiano, fica na  
Alameda Dom Pedro II, 740 - Batel . O atendimento é a partir das 18 horas 
e o preço, R$ 21,00 por pessoa. Vale a pena conferir. 

 

>>Curitiba ganha nova marca 
hoteleira -  A BTG Hotéis & Resorts, 
empresa pertencente ao BTG-Brazil Travel 
Group, acaba de abrir em soft opening o 
Hotel CWB Express. Localizado em região 
central de Curitiba, o hotel fica a - poucos 
metros da estasç~so rodoferroviária e a 
vinte minutos do Aeroporto Internacional 
Afonso Pena. Oferece 96 apartamentos 
com ar condicionado, internet, TV a cabo e 
cofre eletrônico, além de minibar, cyber 

café, 
fitness 
center,  

uma sala 
de eventos para até sessenta pessoas e 
outras duas para trinta pessoas cada. 
Gerenciado pelo conceituado 
administrador hoteleiro José de Martins, o 
Brazil Travel Group foi criado pelas 

empresárias Sylvia Martins e Mônica Drummond. Reúne atualmente três 

José de Martins na noite de inauguração 
da sua BTG Viagens, duas semanas atrás 

Hall de entrada do CWB Express 



marcas: BTG Viagens (www.btgviagens.com.br), BTG Hotéis & Resorts 
(www.btghoteis.com.br) e Hotéis Econômicos 
(www.hoteiseconomicos.com.br). “O 
CWB Express é o primeiro 
empreendimento a administrarmos, mas 
nossa intenção é absorver outros 
empreendimentos não só no Paraná, 
mas no Brasil também”, assinalou 
Martins que tem mais de trinta anos de 
experiência em administração hoteleira. 
“Já estamos em negociação com mais 
um empreendimento no Paraná e outro no interior de São Paulo”, adiantou. 
O Hotel CWB Express fica na Avenida Visconde de Guarapuava, 2016. 
Mais informações pelo fone (41) 3071-5000 ou pelo e-mail 
reservascwb@btghoteis.com.br. 
 

 

 

 
 

Apartamento double 

“Nunca deixes de sorrir, nem mesmo 
quando estiveres triste, porque nunca se 
sabe quem pode se apaixonar por teu 
sorriso” 

                         (Gabriel Garcia Márquez) 


