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XXIV Prêmio MGTURISMO e XIX Troféu Mulher 
Influente comemoram 30 anos do JORNAL MGTURISMO

O Diretor-Geral do JORNAL 
TURISMO, Antônio Claret Guer-
ra, e o diretor de Novos Negócios, 
João Carlos de Amaral, estiveram 
em Brasília especialmente para 
convidar o Ministro do Turismo, 
Vinicius Lages, para a solenidade 
comemorativa, dia 4 de maio. 

A Comissão, escolhida pelos or-
ganizadores Suely Calais Guerra e 
Rafael Lobato, para apontar os no-
mes das pessoas e entidades que 
irão receber importantes láureas, 
dia 4 de maio, está com seu traba-
lho praticamente concluído.

A Comissão tomou importan-
tes decisões para que o evento 
comemorativo dos  30 anos do 
JORNAL MG TURISMO seja ines-
quecível: primeiramente,  deixa de 
ser realizado em Hotel, estando 
marcado para uma das mais im-
portantes casas de festas de Belo 
Horizonte, o Buffet Catharina; 
além do mais, terá um cerimonial 
todo diferente, com duração má-
xima de 2h30, começando pontu-
almente às 20h00 e, mais do que 
isso, a entrega dos troféus será fei-
ta durante o coquetel, o que abre-
viará muito a solenidade. 

A iniciativa já ultrapassou as 
fronteiras de Minas, do país, e se 

irradiou pelo exterior, de onde sur-
gem nomes de empresários de tu-
rismo e outros setores, uma ativi-
dade que não tem pátria nem dono 
pois, de uma forma geral beneficia 
todos os países com a geração de 
empregos e de divisas.

Sempre marcam presença altas 
autoridades de Minas, lideranças 
do turismo, jornalistas, empresá-
rios e convidados especiais.

A comissão organizadora, lide-
rada por Suely Calais e Rafael Lo-
bato, está tomando todas as provi-
dências para que a noite de 04 de 
maio se torne um marco na relação 
de eventos turísticos de Minas.

Os profissionais e entidades de 
turismo e outros que exercem tam-
bém importantes atividades mere-
cem o reconhecimento que breve 
lhes será outorgado.

Todos cumpriram sua missão, 
cada um no seu setor de ativi-
dade como o turismo, a cultura, 
as artes, o direito, a medicina, a 
ação social e outras.

Serão entregues também home-
nagens especiais àqueles que já re-
ceberam o Prêmio, mas cresceram 
muito em suas atividades, como a 
Palma de Ouro, a Palma Minas Ge-

rais e o Profeta de Aleijadinho.

A promoção, que integra o Ca-
lendário de Eventos de Belo Hori-
zonte, organizado pela Belotur, é 
uma iniciativa vitoriosa, transpa-
rente e reconhecida por sua lisura 

e justiça na escolha dos agraciados.

A solenidade de entrega das 
premiações será durante coquetel/
jantar, oportunidade em que todos 
poderão se confraternizar e assistir  
a um belo show de ópera.

Ministro do Turismo, Vinicius Lages, é o convidado especial da solenidade
FOtO divulGaçãO

O Diretor de Novos Negócios, João Carlos Amaral, e o Diretor-Geral do JORNAL MG 
TURISMO, Antônio Claret Guerra, foram recebidos,  em Brasília, pelo Coorderna-
dor de Agenda do Ministro, Isac Caldeira de Sá 2 à direita, e pelo diretor do MTUR, 
José Francisco de Salles Lopes

A presença do ministro do Turismo, Vinicius Lage, é aguardada em Belo Horizonte para presidir a 
solenidade comemorativa dos 30 anos de circulação ininterrupta do JORNAL MG TURISMO

Data: 4 de maio de 2015
Local : Buffet Catharina 

(Salão Versailles)
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PONTO DE VISTA
SERGIO NEVES

sergioneves@globo.com

M i n a s  G e r a i s

Zoológico humano
 
 Perdão, nos desculpem, mas podemos lhes assegurar e 

garantir que existe efetiva e realmente um zoológico humano.
 Não se ofendam pois se trata obviamente de um curio-

so zoo nominal, pleno de animalescos apelidos ou nomes 
familiares.

 Zoológico que não exclui nem mesmo o homem que, 
embora racional permanece pertencendo ao reino animal, 
posto que não é mineral, nem vegetal.

 Para lhes ofertar segura certeza relacionamos a seguir 
um breve mas curioso e animalesco elenco de nomes e de 
sobrenomes, muitos dos até comuns.

 Passemos de pronto a estes bichos, desculpem, subs-
tantivos próprios, fugindo aos impróprios que também 
existem e que não são poucos.

 Abelha e Barata, Camarão e Formiga, Ganso e Homem, Jabu-
ru e Lobão, Passarinho e Rato, Sardinha, Tigre, Urso e Veado.

 Acharam pouco? Então vamos lá. Vamos em frente!
 Aliche e Bacalhau, Berne e Cobra, Grillo e Jaguar, Lula 

e Mico, Pelicano e Ratinho, Salmon e Touro.
 E de sobra, dentre vários outros, Cavallo e Cisne, Co-

elho e Cordeiro, Carneiro, Girino e Jararaca, Leão e Lobo, 
Pato e Peixe, Robalo e Sacy, Sapo e Tatu...

 Não lhes parece um rico, robusto e variado zoológico?
 Nominal, nominal, apenas e somente nominal.
  

“Ela”
 
 Ela, apenas e somente Ela.
 Adivinhe quem é?
 Pequenina, óculos fundo de garrafa, pertencia a alta 

classe média, mas era baixa.
 Estudante de respeitado educandário religioso trans-

feriu-se para conhecido e consagrado colégio estadual, até 
então em sua terra natal.

 Isso num estado cheio de minérios e de mineiros e 
numa cidade que possuíra outrora um belo horizonte.

 Era canhota, muito canhota e só confiava na sua esquerda.
 Moça aguerrida, cheia de idéias, de ideais e de ideolo-

gias passou a viver um vida solar, agitada e movimentada.
 Vigiada, muito policiada como todas as jovens garotas 

daquela época.
 Inconformada e extremada partiu para o extremo sul 

de um país grande e bobo.
 Lá casou e mudou agauchando-se para todo o sempre, 

encarando do chimarrão até os pelegos.
 Lá, somente lá, cresceu e apareceu.
 Conformou-se em pouco gastar, economizou e se for-

mou em Economia.
 Quando principiante economizava cultura e conheci-

mentos específicos, que até então não lhe fizeram falta.
 Convidada por um figurão local, mesmo ainda sendo 

uma técnica de pouca técnica e nenhuma experiência, en-
trou para a política a qual, contudo, recusou-se desde logo 
e definitivamente a entrar nela.

 Autoritária, mandona e enérgica passou a cuidar, di-
gamos assim, de problemas de energia especializando-se.

 Radical foi chamada à capital da nação, sem danação, 
capitalizando suas conhecidas ambições, por saber ler pe-
sadas planilhas.

 Apadrinhada foi feita ministra, acumulando o cargo 
com a de presidenta de conselho de uma gigantesca em-
presa sob controle majoritário do estado.

 Prosseguiu em sua enérgica caminhada rumo à ener-
gia e aos apagões, tanto energéticos, quanto financeiros, 
cuidando de uma corporação até então muito rica, muito 
poderosa e muito conceituada.

 Fez plástica facial ultra completa, da testa ao queixo, 
sem excluir sequer os dentes.

 Em suma, mudou da cara que jamais deu a bater.
 Implicante e irritadiça metia o pau em tudo e em todos 

com a maior e melhor carinha de pau.
 Eleita e reeleita pelo coração e pelos votos dos devotos 

de poderoso chefão, mandou e se desmandou a vontade.
 E continua, insiste e prossegue, sem ser nem contida, 

nem retida.
 Salve-se quem puder!
 Se ainda puder...

Uma marca histórica
O JORNAL MG TURISMO  atin-

ge a marca histórica de 333 edições, 
que merece as devidas comemora-
ções. Tem uma folha de serviços 
prestados e se credencia ao reco-
nhecimento de todas as forças vi-
vas do Turismo de Minas Gerais. E 
as homenagens das várias entida-
des do setor. 

As dificuldades encontradas pe-
los órgãos de Imprensa, diante da 
avassaladora onda de expansão da 
internet, têm atingido a saúde finan-
ceira de jornais de todos os tipos - e 
aqueles especializados em Turismo 
não são exceção. Imaginem-se, en-
tão, as dificuldades encontradas ao 
longo desta jornada, e o tamanho 
e peso dos obstáculos superados a 
cada nova edição.

Assim, os diretores Antônio Cla-
ret Guerra e Suely Calais Guerra, e 
seus companheiros de trabalho - 
e também de sonhos, esperanças 
e ideais - merecem cumprimentos 
pelo que já conseguiram nessas dé-
cadas de presença atuante na Im-
prensa mineira.

Sou testemunha do nascimento 
do jornal e das primeiras dificulda-
des que marcaram seu lançamento e 
divulgação,  dentro e fora de Minas. 
Isso exigiu muita dedicação, esforço 
e idealismo. Capacidade empresarial 

também, e um marketing eficiente. 
Claret é um lutador obstinado. 

A consolidação do JORNAL MG 
TURISMO é um prêmio a essa de-
dicação. O Jornal está de parabéns. 
O Turismo de nosso Estado precisa 
dele. Tomara que resista às inevitá-
veis pressões de custos, num tem-
po em que a Economia brasileira, 
generalizadamente, vai muito mal. 
Boa sorte a todos.
Hélio Fraga - Jornalista e escritor. Recebeu mais 
de 20 diplomas, troféus e prêmios internaciona-
is, incluindo oito Diplomas de Reconhecimento da 
Comissão Européia de Turismo - CET e Medalha 
de Ouro do Governo da França.Três títulos de Ci-
dadão Honorário nos Estados Unidos. Mais de 240 
viagens ao exterior a partir dos anos 60. Já com-
pletou 10 mil horas de voo em 117 companhias 
IATA e mais de 2.500 horas de navegação. Sempre 
comprometido com a verdade e confiabilidade 
das informações repassadas aos seus leitores, é 
com esta bagagem internacional que ele inicia 
hoje este seu blog, que estará sempre aberto às 
opiniões e sugestões de seus leitores e usuários.

Hélio Fraga - Jornalista e escritor 

P a i n e l  d o  l e i t o r

Já recebi o jornal, a matéria ficou excelente.

Muito obrigado e um grande abraço

Belo jornal o “MG TURISMO”.

Parabéns,  jornalista Antônio Claret Guerra.

Marcos Valério Rocha

Federação Brasileira de Hospedagem 
e Alimentação - FBHA 
Regional Minas Gerais

arQuivO pessOal

*Hélio Fraga

Dr. Francisco Rezek 
Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal 

(STF), ex-ministro da Corte de Haia
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Presidente do Servas
Ao assumir a Presidência do Serviço Vo-

luntário de Assistência Social (Servas), a 
primeira-dama de Minas, Carolina Oliveira, 
anunciou que, além de fortalecer os progra-
mas existentes, atuará fortemente na regio-
nalização das ações sociais e no combate 
às drogas. O Servas é uma associação civil, 
de direito privado, sem fins econômicos, 
que tem como objetivo promover e execu-
tar ações sociais em Minas Gerais, dotado 
de autonomia administrativa, financeira e 
operacional. É reconhecido como entidade 
de utilidade pública nos níveis municipal, 
estadual e federal.

CARLOS ALBERTO/IMpRENSA MG

 Medalha Calmon Barreto
O Governo do Estado de Minas Gerais promoveu a sole-

nidade de outorga da Medalha Calmon Barreto, realizada 
no Tauá Grande Hotel. O evento contou com a presença da  
Secretária de Turismo de Araxá, Regia Cortes, o prefeito, 
Aracely de Paula e a vice-prefeita, Lidia Jordão. 

  Essa é a 15ª edição da Medalha, que homenageia, per-
sonalidades  por suas atuações pelo desenvolvimento das 
atividades culturais e turísticas de Minas Gerais, contri-
buindo para o fortalecimento desses segmentos no Estado. 
Uma das 10 agraciadas, a juiza Diva Dorothy Safe de An-
drade Carneiro, revelou mais uma vez seu valor em prol da 
cultura, Caminhante da Estrada Real e escritora, Dorothy é 
autora de quatro livros sobre a Estrada Real. Um deles com 
edição bilíngue. Todos ressaltam peculiaridades e riquezas 
naturais e culturais do caminho que é candididato à Paisa-
gem Cultural da Humanidade.

O prefeito de Araxá, Aracely de paula, a juíza,  escritora  e Camin-
hante da Estrada Real Diva Dorothy Safe de Andrade Carneiro e a 
ex-Secretária de Estado da Cultura, Eliane parreiras

FOTO C.TAUA

Rafael e Andre Vieira, da Snow 
Operadora, de Belo Horizonte, en-
tre Alexandre Cavalcanti e Simoni 
De Sá, da American Airlines, du-
rante apresentação do programa 
American Airlines SkiClub para o 
mercado mineiro. 

Não ocasião, os agentes tiveram 
a oportunidade de conhecer me-
lhor ski resorts como Jackson Hole 
(Wyoming) e Park City (Utah) que 
a cada temporada recebe mais bra-
sileiros.

Snow Operadora
FOtO divulGaçãO
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DESCOBRINDO SãO PAuLO
aMa d e u c a s ta n h o

amadeu.castanho@keris.com.br

Paris, primeiro destino 
turístico mundial 

Paris, metrópole mundial 
no coração da Europa, é o 
destino preferido de 29 mi-
lhões de visitantes a cada 
ano. A capacidade da capi-
tal em se transformar e se 
posicionar entre as cidades 
mais inovadoras, coloca-a 
como um dos destinos mais 
atrativos. Conectada de for-
ma ideal às grandes capitais 
europeias através das linhas 
de TGV, cada vez mais efi-
cazes, e ao resto do mundo 
através dos seus aeroportos.

É pela qualidade de sua 
art de vivre que a capital 
se reinventa dia após dia. 
No segmento hoteleiro, a 
capacidade de acolhida e 
a diversidade de estabe-
lecimentos não param de 
crescer. Os hotéis de alta 
classe, os quais fazem a 
reputação da capital, não 
deixam de se reinventar e 
de rivalizar em criativida-
de. Destaque para o hotel 
Plaza Athénée, o Ritz, Le 
Bristol, Hotel Lancaster, 
Fouquet’s Barrière, o Ra-
phael entre muitos outros. 

Paris continua a afir-
mar-se como a capital da 
moda, do luxo e das com-
pras! O grande momento 
das liquidações de inverno 
e de verão é o ponto forte 
deste setor que oferece, ao 
longo de todo o ano, inúme-
ras inaugurações e outros 
eventos prontos para atra-
írem uma clientela sempre 
em busca de novidades. O 
domingo também tornou-se 
sinônimo de compras, com 
a abertura de lojas em sete 
zonas turísticas, tais como 
Montmartre, Marais ou 
Champs-Élysées.

Turismo criativo
Os museus e monumen-

tos parisienses seduzem 
cada vez mais os visitan-
tes, tal como demonstra o 
número de pessoas que os 
frequentam, avaliado ano 
após ano em mais de 70 
milhões de pessoas. O su-
cesso está igualmente pre-
sente no que diz respeito 
às exposições temporárias 
que atraem até 10 milhões 
de visitantes ou mais.

Uma etapa também foi 
concluída com a nova ten-
dência representada pelo 

turismo criativo, participati-
vo e sustentável. O site cre-
ativeparis.info oferece cen-
tenas de ofertas de turismo 
criativo. Os turistas podem 
assim obter informações so-

bre uma variedade imensa 
de programas criativos e es-
colher sua atividade favorita 
nas áreas de artes de artesa-
nato, moda, arte de jardina-
gem ou artes culinárias.

A Prestheza Turismo tem como missão levar ao 
mundo as belezas da região centro-oeste, tanto para 
turistas contemplativos, quanto para executivos ou 
participantes de evento na Capital Federal. A empresa 
também trabalha com pacotes turísticos, passagens 
aéreas nacionais e internacionais, reservas de hotéis e 
locação de veículo.

Como resultado de todos esses anos de trabalho, a 
Prestheza Turismo vem com uma nova proposta volta-
da para o Turismo Sustentável. Segmentos como o Eco 
Turismo, Turismo de Aventura e até mesmo os conven-
cionais são desenvolvidos nos moldes deste impor-
tante conceito. Os produtos são formatados visando 
à satisfação de seus clientes levando em conta a pre-
servação ambiental, valorização da cultura local e res-
peito aos aspectos sócio-ambientais de cada região.

Contato (61) 3226 6224 - Brasília - DF

PARIS EM NÚMEROS

Principais indicadores do turismo parisiense
 29 milhões de visitantes aproximadamente vindos 
do mundo inteiro a cada ano

 2 aeroportos: primeiro hub europeu / 6 estações 
internacionais

 2h15 Paris-Londres

 6h25 Paris-Barcelona

 Mais de 80.000 quartos de hotel

 297 estações de metrô / 13 minutos para atravessar 
Paris

 37 pontes

 36 mil obras no Museu do Louvre

 10.100 toneladas de aço na Torre Eiffel

 6.500 anos de história

a ponte Alexandre III encanta os turistas com seus lampadários dourados

Libertas Turismo

A agência de turismo Libertas Viagens e Experiências 
têm três anos de mercado, e chegou com muita inovação 
para atuar no mercado mineiro. A empresa tem como obje-
tivo apresentar produtos diferentes, modernizar a comer-
cialização e prestar serviços de logística e eventos com 
excelência. 

Um dos diferencias da Libertas é a loja on line, atendi-
mento  em quatro idiomas (português, inglês, espanhol e 
francês) e passeios turísticos com foco na experiência. 

A Libertas Viagens e Experiências tem dois pilares de 
atuação:

- Logística de eventos e pessoas – transfer executivo, aten-
dimento coorporativo e personalizado, operação de eventos 

- Receptivo Minas Gerais, atuando como DMC, “Des-
tination Management Company”, atuando com gerencia-
mento do destino Minas Gerais, especializado em pro-
porcionar experiências inesquecíveis aos visitantes que 
estejam em Minas a lazer ou a negócios. 

De acordo com Fernanda Fonseca, proprietária da Li-
bertas, a proposta é oferecer experiências através de vi-
vências positivas, despertando sensações por meio da prá-
tica de atividades de lazer diferenciadas: “Ofereceremos 
opções de atividades em diversos destinos, com foco na 
emoção através de experiências que possibilitem desfrutar 
e conhecer novas possibilidades em destinos tradicionais 
ou ainda inexplorados”.

A Libertas trabalha diversas opções de atividades em 
diferentes regiões, sendo o foco, destinos que apresentam 
vocações culturais e gastronômicas como o caso da Rota 
das Grutas, que apresenta inúmeras possibilidades, ainda 
pouco exploradas.  Ainda segundo a diretora da Libertas, a 
região é muito promissora, oferece diversas possibilidades 
de experiências, até hoje, não havia uma empresa que real-
mente investe na diversidade da região, por isso estamos 
criando novos produtos e opções de lazer, também para o 
mineiro que ainda não conhece muito a região; acredita-
mos tanto na região, que estamos abrindo nossa primeira 
filial na Aerotrópole BH”. 

empreendedora
Fernanda Fonseca (foto), ex-estagiária do JORNAL MG 

TURISMO, onde prestou excelentes serviços, é mineira, 
de Tiradentes, formada em tu-
rismo, com pós-graduação em 
gestão e marketing turístico na 
França e vivência no receptivo 
europeu por três anos, com 
MBA em Gestão de Projetos.  
Além da experiência no setor 
privado, em empresas como 
Flytour, Pampulha Turismo e 
Rede Accor, Fernanda atuou 
seis anos no Governo de Mi-
nas, na Secretaria Estadual de 
Turismo (Setur), coordenando 
programas de capacitação do receptivo mineiro, desen-
volvimento de roteiros e produtos, promoção e marketing 
nos mercados nacionais e internacionais, e na Secretaria 
Extraordinária da Copa do Mundo, tendo atuado como em-
preendedora pública.

Com 20 anos de experiência na criação, formatação 
e venda de pacotes e produtos, além da organização de 
eventos, Fernanda decidiu abrir mão da carreira no poder 
público para investir em seu próprio negócio, a Libertas 
Viagens e Experiências, e contribuir para o turismo como 
fonte de desenvolvimento econômico e social. 

Notas de BH

( o co lu n i s ta e s tá d e f é r i a s )

divulGaçãO

divulGaçãO

*Antônio Claret Guerra, Enviado Especial a Paris, via TAP
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Tem amor nesse tempero… salgueiro
Esse “trem é bom demais”

Vem dos tempos dos meus ancestrais
Foi o índio que ensinou

Com sua sabedoria
O jeito de aproveitar, tudo que a terra dá, no 

dia-a-dia
É de dar água na boca, se lambuzar

Visitar o paraíso…. E sonhar
O danado desse cheiro sô!… Ô sinhá

Atiçou meu paladar… ô sinhá
Já bebi uma “purinha” vim sambar na 

academia
E não quero mais parar…
O ouro desperta ambição

Da fome nasce a criatividade
O branco, o negro e seus costumes

Trazendo muito mais variedade
Um elo em comunhão

E a culinária virou arte e tradição
É no tacho… na panela… mexe com a colher 

de pau
Saberes e sabores lá do fundo do quintal
Peço a nossa senhora pra não deixar faltar

É divina… que delícia… pronta pra saborear
Prepara a mesa bota a fé no coração

Numa só voz vai meu samba em louvação                             
É o meu salgueiro com gosto de quero mais

Oh Minas Gerais!

Do Fundo do Quintal, saberes e sabores na Sapucaí…

Este enredo é baseado no livro “História 
da Arte da Cozinha Mineira”, de Dona Lu-
cinha (foto). Folhear essa obra é fazer um 
aprendizado sobre os costumes de Minas 
Gerais, suas tradições, suas deliciosas re-
ceitas. É seguir os caminhos que levaram 
à descoberta do ouro e se aprofundar na 
história do Brasil. Nosso enredo para o car-
naval de 2015 é uma viagem através dos sa-
bores que Minas Gerais oferece e resguarda 
nos saberes que cada prato típico preserva 
através do tempo.

divulGaçãO

Almoço business 
no Porcão no alto 
da Raja Gabaglia em 
BH. JCA e o diretor 
presidente do JOR-
NAL MG TURIS-
MO Antônio Claret 
Guerra, demos o 
start - em torno de 
uma mesa como nós 
mineiros gostamos - 
à nossa parceria bu-
siness como Diretor 
associado de Novos 
Negócios do JOR-
NAL MG TURISMO.

Almoço no Porcão

Churrascaria porcão em BH: serviço nota 
1000 pilotado pelos maitres Claudio Lima 
e Rieli Lazzretti. JCA, diretor de Novos 
Negócios e o presidente do jOrnal mG 
TURISMO, Antonio Claret Guerra

O empresário Fernando Jr. proprietário do porcão BH e presidente 
da Abrasel, JCA e Antonio Claret Guerra

Direto do blog do jornalista João Carlos Amaral

CHILE: PORTILLO • VALLE NEVADO
LA PARVA • TERMAS DE CHILLAN

ARGENTINA: CERRO CASTOR • LAS LEÑAS
CHAPELCO • BARILOCHE

E MUITOS OUTROS!

31 3263 9350 | info.bhz@soultraveler.com.br 
Rua dos Inconfidentes nº 1161, Savassi

SoulTraveler.com.br
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NA BAGAGEm DO NORDESTE
r o G é r i o a l M e i da

Abrajet-PB

Luciano Huck  

 “Amigo de Bonito”

Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo do Esta-
do da Paraíba (Abrajet PB), sob a presidência deste jorna-
lista realizou no Bistrô Soleil, na Praia de Intermares, em 
Cabedelo (PB) o jantar de confraternização de final de ano 
da entidade.  Na ocasião os sócios realizaram pré-seleção 
dos melhores do ano do turismo de 2014, que receberão o 
Troféu Waldemar Duarte em 2015. Houve ainda a entrega 
dos presentes do amigo secreto. O jantar teve assinatura 
do Chef francês Cedric Fouache, que teve o privilégio de 
servir a Rainha Elisabeth II.

Messina palmeira, Carol- Chef Cedric Fouache, Rosa Aguiar e Roge-
rio Almeida

Gigante no setor de academias, a rede Bodytech, que 
tem como sócios o apresentador de TV Luciano Huck 
(foto), o técnico Bernardinho e o os empresários Alexan-
dre Accioly, Luiz Urquiza e João Paulo Diniz,  inaugurou 
na Capital paraibana na praia do Bessa  A unidade aqui é 
comandada pelos empresários Décio Moura e Pedro Mon-
tenegro. A academia Fórmula é sucesso no Brasil e aqui 
na Paraíba chega trazendo estrutura completa e excelente 
custo-benefício.

O presidente da Câmara Municipal de Bonito em Mato 
Grosso do Sul, Pedrinho Mangabeira, fez a entrega a este 
jornalista responsável pela coluna Na Bagagem no Nor-
deste do Prêmio de Jornalismo de Mídia Eletrônica 2014 
“Amigo de Bonito”. A solenidade foi realizada no salão 
Karuhá,  do Zagaia Bonito Ecoresort por ocasião da aber-
tura do I Seminário Brasileiro de Jornalistas de da Mídia 
Eletrônica.  Este foi o único jornalista da Paraíba premiado 
e na ocasião também foi empossada primeira diretoria da 
Mídia Brasil Associados, entidade criada por jornalistas e 
profissionais de comunicação de vários estados do Brasil.

FOTO: DIVULGAçãO

rOGériO almeira

O Dom Pedro Palace é 
um luxuoso hotel cinco es-
trelas em Lisboa, situado 
nas Amoreiras, o coração da 
cidade. Os seus 263 quartos 
e 20 salas de conferências, 
juntamente com a sua exce-
lente localização, a apenas 
7 km do Aeroporto Inter-
nacional de Lisboa, torna-o 
no hotel perfeito para des-
frutar de todas as atracções 
de Lisboa ou tornar a sua 
reunião de negócios num 
sucesso.

A localização central do 
Hotel garante-lhe fácil aces-
so ao soberbo sistema de 
transportes de Lisboa, eléc-
trico ou metro, possibilitan-
do movimentar-se rápida e 
facilmente para visitar as vá-
rias atracções turísticas que 
Lisboa tem para oferecer. 

Se o Golfe é a sua paixão, 
existem 15 campos de golfe 
a pouca distância de carro 
do hotel. Todos os nossos 
visitantes que apreciem gol-
fe têm ao seu dispor taxas 
de golfe mais baixas, no 
balcão da recepção!

Uma arquitectura mo-
derna e uma decoração 
clássica contribuem para 
a beleza especial do Dom 
Pedro Palace, oferecendo 
paisagens ininterruptas de 
cortar a respiração da cida-
de de Lisboa, incluindo o 
Rio Tejo, as famosas pontes 
o castelo de São Jorge o seu 
horizonte.

Luxo e conforto na melhor localização de Lisboa

Dom Pedro Palace Hotel
FOTOS: DIVULGAçãO

O imponente prédio do Hotel Dom pedro fica ao lado do Shopping 
Amoreiras 

Recepção e lobby: ambiente elegante e confortável

Suítes amplas e decoradas com requinte 

A piscina surpreende os hóspedes pela beleza

http://www.dom-pedro-palace-lisbon.com/pt/index.html
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Sonhando com Har-
vard é um livro de me-
mórias, que retrata por 
meio de histórias, os 
passos e as iniciativas 
de um brasileiro rumo 
à melhor universidade 
do mundo.

Harvard e educação 
são temas centrais do 
livro, mas não são os 
únicos. A importância 
da realização dos so-
nhos, da persistência e 
da educação também 
são temas centrais. O 
enredo realista do livro 
reconhece dificuldades, 
tropeços e decepções do 
autor em busca da reali-
zação de seu sonho. Por 
isso, o livro humaniza o 
autor ao invés de ideali-
zá-lo. Isso permite ins-
pirar efetivamente ou-
tras pessoas a também 
buscarem a realização 
de seus sonhos, pois, as 
pessoas se reconhece-
rão no autor. 

Do gênero memó-
rias, a estrutura narrati-
va apresenta distinções 
da narrativa tradicional. 
A trama, por exemplo, 
foi desenvolvida a par-
tir de uma história cen-
tral (o sonho do autor 
de estudar em Harvard) 
e histórias secundárias, 
contadas paralelamen-
te à história principal. 
A história central narra 
o nascimento e o rea-
parecimento do sonho 
do autor ao longo dos 
anos, e o clímax pode 
ser visto como a deci-
são do autor de perse-
guir aquele sonho. Por 
sua vez, o desfecho é a 
experiência educacio-
nal do autor em Har-
vard. Sempre rechea-
das com muita emoção, 
as histórias podem fa-
zer chorar, rir e, sobre-
tudo, inspirar. 

E fazendo jus ao gê-
nero literário em ques-
tão, o autor conversa 
com o leitor num diálogo 
facilitado pelo uso da 
primeira pessoa, pelo 
uso da segunda pessoa 
e pelo uso da palavra 
“leitor” como vocativo. 
O resultado disso tudo? 
Uma leitura inspiradora, 
educativa e divertida em 
que o leitor obtém suas 
conclusões a partir das 
histórias mostradas e 
não explicadas.

O Hotel da Es-
trela, localizado em 
um bairro privile-
giado da cidade, 
ocupa as instala-
ções do antigo pa-
lácio dos Condes de 
Paraty, que em tem-
pos abrigou uma 
escola. E é essa me-
mória que dá o tema 
ao Hotel da Estrela.

Hotel

Com apenas 19 
quartos e suites, é 
um hotel especial, 
personalizado, con-
fortável e intimista, 
como todos os ho-
téis deveriam ser. O 
hotel ocupa o antigo 
palácio dos Condes 
de Paraty, onde os 
interiores criados 
por Miguel Câncio 
Martins (Buddha 
Bar de Paris, Pacha 
de Marrakech) tra-
zem de volta o es-

Cantina da Estrela, 
é atração em Lisboa

Endereço: Rua Saraiva de Car-
valho, 35, Lisboa 1250 - 242, 
Portugal

Região: Portugal > Estremadu-
ra > Lisboa

Categoria do Hotel: 4 estrelas

O Hotel da Estrela tem localização privile-
giada no coração de Lisboa

FOtOs divulGaçãO

pírito das escolas antigas, oferecendo 
uma experiência de estadia verdadei-
ramente original.

O Hotel da Estrela é membro da 
Small Luxury Hotels of the World e é 
gerido pelo grupo Lágrimas Hotels.

Chef Joachim Koerper 
ganha estrela Michelin no 

Eleven de Lisboa
A edição 2014 para Es-

panha e Portugal do fa-
moso guia Michelin foi 
apresentada em Bilbao, na 
Espanha na semana passa-
da. O Restaurante Eleven, 
do grupo português Lágri-
mas e o seu Chef Joachim 
Koerper, receberam uma 
Estrela Michelin, distinção 
que reconhece o trabalho 
desenvolvido com rigor 
e criatividade por toda a 
equipe do Eleven nos últi-
mos anos. 

Situado no ponto mais 
alto de Lisboa, o Eleven 
oferece vista única sobre 
a cidade e seu conceito 
gastronômico está profun-
damente alicerçado nos 
conhecimentos do Chef 
Koerper que tem como 
principal característica 
a capacidade de adaptar 
sua criatividade aos locais 
onde se situam os restau-
rantes em que trabalha, re-
criando pratos tradicionais 
e descobrindo novas for-
mas de utilizar os ingre-
dientes disponíveis.

O restaurante aposta 
em uma cozinha de inspi-
ração mediterrânica, com 
grande ênfase à qualidade 
e frescor dos produtos uti-
lizados. Além das opções 
do cardápio e dos menus 
degustação, o Eleven pro-

põe diariamente um menu 
executivo servido no al-
moço e destinado a pes-
soas que queiram ter uma 
boa refeição e não dispo-
nham de muito tempo.

o chef Joachim Koerper
Joachim Koerper é 

considerado um dos dez 
melhores cozinheiros da 
Península Ibérica, tendo 
trabalhado em restauran-
tes que totalizam 14 estre-
las Michelin. Em 2002 o 
seu restaurante foi consi-
derado o melhor de espa-
nha pelo conceituado guia 
Gourmetour. 

Joachim pratica uma 
cozinha de mercado e de 
estação, pois aproveita os 
ingredientes frescos dis-
poníveis em cada dia, em 
cada época do ano. É uma 
cozinha de sentidos, pois 
não se limita a explorar o 
paladar, pondo também à 
prova a vista e o olfato. É 
uma cozinha de carinho, 
pois tudo é feito com pa-
ciência e dedicação, des-
de os molhos às massas. 
É uma cozinha elaborada, 
estética, que não pretende 
apenas alimentar, mas an-
tes visa proporcionar ex-
periências gastronómicas 
memoráveis. 
www.restauranteleven.com

O Eleven fica no parque Eduardo VII, Jardim Amália Rodrigues

O Eleven tem vista para o rio Tejo

FOTOS: DIVULGAçãO
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O mais tradicional jornal especializado em turismo de Minas Gerais

Greve de funcionários não exime 
responsabilidades da companhia aérea Las Vegas da Ásia

*Luciana Atheniense

Estamos vivendo no Brasil um período de greves de funcionários 
das empresas aéreas. A paralisação temporária destes serviços acarreta 
imediatamente danos aos passageiros que contrataram seus serviços 
para deslocamento tanto para os voos domésticos, como internacio-
nais.

Muitos clientes são surpreendidos com a interrupção deste trans-
porte somente no momento em que, chegando ao aeroporto, se de-
param com a impossibilidade do embarque no voo contratado. Neste 
momento, é comum a empresa não fornecer o auxílio necessário ao 
cliente, seja em relação à possibilidade de endossar seu bilhete para ou-
tra empresa, próximo ao horário contratado, ou em fornecer assistência 
material (alimentação e hospedagem) adequada durante o período em 
que é obrigado a permanecer no aeroporto, aguardando manifestação 
por parte da companhia aérea.

As empresas costumam tentar se eximir de sua responsabilidade em 
relação aos seus clientes sob a justificativa de que a paralisação foi mo-
tivada pela “imprevisibilidade” da greve de seus próprios funcionários, 
entretanto, amparado na legislação consumerista (art.14), a responsabi-
lidade do transportador é objetiva, e ele responde, independentemente 
de culpa, pela reparação dos danos que, eventualmente, causar pela 
falha na prestação de seus serviços. A exclusão de sua responsabilidade 
somente pode ser justificada, caso a própria empresa consiga provar a 
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A justiça mineira já se manifestou pela procedência das ações pro-
postas por passageiros contra empresas aéreas europeias, reivindican-
do danos morais e materiais motivados pela paralisação dos serviços 
da empresa.

Neste sentido, o juiz Henrique Oswaldo Pinto Marinho do Juizado 
Especial das Relações de Consumo de Belo Horizonte enfatizou em 
seu voto que: “Aplica-se ao presente caso, entretanto, a Teoria do Ris-
co do Empreendimento, segundo a qual será responsável civilmente 
todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determi-
nada atividade (…)Assim, com base em todos os fundamentos aci-
ma, entendo que ainda que o impedimento de embarque da Autora 
tenha ocorrido por força da greve dos bagagistas, vejo inafastável o 
dever da Ré de indenizar a Autora.” (PROJUDMG Processo eletrônico 
9027147.16.2012.813.0024 )

Portanto, a empresa não pode deixar de prestar auxílio aos seus 
passageiros, justificando que a paralisação de seus funcionários equi-
vale a “fato de terceiro”, já que tal situação se trata de risco inerente 
e previsível à atividade prestada pela companhia aérea. Vale ressaltar 
que o motivo pelo qual o passageiro/ consumidor é estimulado a ajui-
zar ação indenizatória não decorre tão somente do cancelamento do 
voo, por conta da greve, mas do descaso da empresa em negar qualquer 
auxílio durante o período que foi obrigado a permanecer no aeroporto 
aguardando uma solução efetiva por parte da empresa transportadora.

O turismo continua a ser a principal fonte de receita para vários paí-
ses em todo o mundo e está em crescimento. No entanto, devido a enor-
me variedade existem vários tipos de turismo que procuram adequar-se 
aos interesses de todas os interessados.

Nesse sentido, um dos tipos de turismo que mais tem crescido nos 
últimos anos é o turismo de jogo. Isto acontece devido a importancia 
dos jogos de casino online e dos próprios jogos de casino físicos. Sites 
como, por exemplo, CasinoOnline.pt são um bom exemplo desse cresci-
mento. Assim cidades como Las Vegas ou Mónaco devido ao casino de 
Monte Carlo tem vindo a ter cada vez mais procura e, nessa sequencia, 
Macau sofreu um crescimento de tal ordem que já passou inclusive Las 
Vegas em termos de casinos per capita e é cada vez mais uma referencia 
para o turismo internacional.

Macau tem chamado muito a atenção do mundo por causa de seus 
casinos e seu apelido de “Las Vegas da Asia” – mas nos últimos anos a 
cidade tem crescido de tal maneira que além de ter multiplicado o nu-
mero de casinos e quartos de hotéis, o faturamento proveniente de jogos 
em Macau já ultrapassou os valores de Las Vegas e se tornou o novo big 
player da jogatina mundial.

Tudo começou com o Hotel & Casino Lisboa na década de 60, ainda 
na era colonial Portuguesa, e o até então este único casino começou a 
atrair dinheiro da Ásia.

Com a devolução de Macau para a China e sua maior abertura a ne-
gócios internacionais, a popularidade de Macau como destino de jogos 
tem crescido cada vez mais a cada ano, atraindo ainda mais visitantes e 
por sua vez, também atraindo os grandes casinos que hoje em dia ocu-
pam e se distribuem por suas duas ilhas.

A principal diferença entre os casinos Americanos e os Chineses é  
seu estilo. Las Vegas é muito mais que apenas jogos e casinos. São sho-
ppings, restaurantes, shows, espetáculos…  toda uma gama de entrete-
nimento, para todas as idades. Os jogos são apenas como uma fachada 
da cidade. Porém o estilo dos Asiáticos é bem diferente dos ocidentais e 
Americanos, e por lá, a grande maioria das pessoas que vai aos casinos 
de Macau, vai mesmo para jogar.

Os jogadores se concentram de verdade, e gastam (e ganham) mui-
to dinheiro. A primeira coisa que você vai estranhar é  que na grande 
maioria dos casinos a música é muito discreta, e não tem aquele ambien-
te barulhento louco das sirenes das maquinas de slot! Outra diferença 
fundamental é a ausência de bares dentro dos casinos. Alguns até tem, 
porém são discretos e um pouco afastados das mesas de jogos, garra-
finhas de agua mineral e chá a vontade, enquanto que alguns entornam 
bebidas alcoólicas (afinal, quanto maior seu teor etílico, maiores chan-
ces de você  perder e a casa  ganhar).

Macau é considerada  a “capital” colonial onde se encontram os pri-
meiros e mais tradicionais casinos da região. O principal deles é o Hotel 
& Casino Lisboa, cuja fachada luminosa é também um dos principais 
cartões postais da cidade e sua marca registrada.

Devido a este sucesso, Japao que perdeu a sua hegemonia Asiática já 
declarou através dos seus Governantes que irá legalizar o jogo com vista 
a abertura de grandes resorts/casinos até 2020 ano em que irao receber 
os Jogos Olímpicos.*Luciana integra o escritório Aristóteles Atheniense Advogados
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Juntos, mas misturados

Libertinagem da expressão
*Marcelo Aro

O recente episódio envolvendo o hebdomadário francês Charlie Hebdo trouxe à tona, 
mais uma vez, a seguinte questão: existem limites para a liberdade de expressão?

Nosso importante direito se origina justamente da França, berço da liberdade. É da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que se extrai a regra, em seu 
art. 11, no sentido de que “a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais 
preciosos direitos do homem. 

Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, toda-
via, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei”.

Nossa Constituição, em seu art. 5o, apresenta uma importante baliza ao dispor que 
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”. E a honra 
é, dentre outras coisas, o sentimento de dignidade e pureza que, para muitos está umbi-
licalmente ligado à religião.

É fundamental, portanto, que os limites sejam compreendidos pela sociedade e ze-
lados pelo Estado. A lição é maternal e vem do berço. Afinal, quem não ouviu, quando 
criança, o jargão “seu direito termina quando começa o do outro”?

A contrapartida dos ofendidos foi, evidentemente, desproporcional e injustificável, 
merecendo plena repressão. Lado outro, é preciso combatermos, com o mesmo ímpeto, a 
libertinagem da expressão, o que nada tem a ver com censura.

De se lamentar as mortes e o luto das famílias. Mas, francamente, eu não sou Charlie.

*Marcelo Aro é jornalista e Deputado Federal (pHS/MG)

O rapper MV Bill cunhou e tornou famosa a frase 
“Tamo junto e misturado” na primeira década do atual 
milênio.

 Posteriormente Adan Sandler e Drew Barrymore 
reforçaram o êxito de tal conceito em colorida e recente 
comédia.

 Daí aproveitarmos essa singela e bem sucedida 
ideia para para a mixagem de algumas questões e de 
alguns problemas atuais.

 Tanto no continente africano, quanto no velho 
continente, na América do Sul e até no nosso Brasil 
há crises.

 De água e de energia elétrica e de recursos para a 
saúde e para a educação.

 Com carência de poupança interna capaz de finan-
ciar essenciais investimentos de infra-estrutura.

 Nas estradas rodoviárias, nos caminhos ferrovi-
ários, nos portos e nos aeroportos, na navegação de 
cabotagem, nos silos e nos terminais de carga.

 No plano nacional faltam-nos ainda recursos para 
armar, adensar, adestrar, treinar e remunerar adequa-
damente policiais civis e militares´.

 E também para reforçar os quadros de juízes e de 
juizados, de defensores e de promotores.

 Mais ainda de unidades prisionais, já que faltam 
presídios e sobram presidiários.

 Até aqui falamos de crises gerando a obrigatorie-
dade de rodízios e a probabilidade de racionamentos 
organizados e seletivos.

 Ou seja comentamos e nos referimos a Custos e 
Cortes.

 Agora vamos acrescentar outros relevantes assun-
tos aduzindo-os aos anteriores.

 E deixando-os portanto juntos e misturados.

 Nem mesmo a enorme distância que nos separa 
das insanas crueldades do Boko Haran, somadas às 
decapitações do Califado ou Estado Islâmico, nos im-
pedem de sermos tocados por tanto horror.

 Além de outras variadas atrocidades patrocinadas e 
programadas pelo terror sem rumo, sem noção e sem 
sentido.

 A união de revoltas e de vinganças produzidas por 
suicidas ensandecidos nos leva a condenar todos os 
apátridas que induzem, estimulam e praticam ataques 
terroristas, onde quer que atuem.

 Estamos falando não mais de custos e cortes, mas 
de Condenação sem Clemência...

 Permitindo que tais assuntos e questões, todos 
preocupantes, sejam aqui sucintamente registrados, 
Juntos e Misturados.

O poder do bom humor 
e do otimismo

“Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você.” (Steve Beckman)

Mais um ano se inicia e novamente percebo muitas pessoas pessimistas, de mau humor, 
falando em crise e tempos difíceis. E o pior é que há muitos pessimistas inteligentes.

Cuidado! Se não nos blindamos contra isso, eles nos convencem com tanto negativismo, 
freiam nossas ações corajosas e inovadoras, nos instigam a agir cada vez menos que, de 
fato, nosso desempenho tende a diminuir.

Comece a prestar atenção nas suas conversas e o que tem falado com seus amigos e co-
legas de trabalho, afinal, Aristóteles já escreveu: “Somos o que fazemos repetidamente. A 
excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito”.

O psicólogo Daniel Goleman relata em sua obra “O cérebro e a inteligência emocional” 
que, para uma melhor eficácia pessoal, temos que estar no melhor estado interior e que as 
pessoas de bom humor costumam ser mais criativas, melhores na resolução de problemas, 
possuem maior flexibilidade mental e são mais eficazes na tomada de decisões. Por outro 
lado, também aponta que a vantagem de estar mal humorado gera uma maior atenção aos 
detalhes e isso é muito útil, por exemplo, quando se tem que ler um contrato. Contudo, o 
mau humor nos deixa menos agradável com as pessoas que nos rodeiam, podendo assim, 
atrapalhar a sinergia da equipe e reduzir a eficácia de todos.

Pare para pensar como é gostoso trabalhar ou ser atendido por uma pessoa alegre, bem 
humorada e de bem com a vida. Isso nos transmite energia positiva, pois o otimismo é con-
tagiante e nos impulsiona para as mais belas conquistas. Durante esse ano se proponha a 
ser mais bem humorado e otimista e lembre-se do que disse Mahatma Gandhi: “Se queres 
mudar o mundo, muda-te a ti mesmo”.

Bob Iger, chefão da Disney, afirmou durante uma entrevista para a revista Veja em 2013, 
que são avaliados diversos requisitos na hora de contratar uma pessoa e que uma das prin-
cipais características para se trabalhar na Disney é que ela seja pró ativa e otimista.

A revista Você S.A de janeiro/2015 trata a importância da atitude positiva em meio a 
tantas incertezas. Então, que tal começar o dia tomando uma dose de vitamina “O” de 
OTIMISMO? Essa é inclusive a proposta de Allan Percy no livro “As Vantagens de ser Oti-
mista”. O autor defende que ser otimista não significa que não enfrentaremos problemas, 
e sim que o nosso comportamento será melhor e mais produtivo diante dos obstáculos, e 
isso pode facilitar a resolução de fatos aparentemente adversos.

Percy cita o exemplo de Thomas Edison que, mesmo quando um incêndio atingiu sua ofi-
cina, destruindo tudo o que havia lá dentro - inclusive alguns inventos inacabados, Edison 
disse: “Todos os nossos erros foram queimados. Graças a Deus podemos começar de novo”.

Portanto, lembre-se: você não controla tudo que acontece em sua vida, mas decide de 
que forma vai agir com as coisas que acontecem com você.

* por Erik penna

* Erik penna é especialista em vendas, consultor, palestrante e autor dos livros “A Divertida Arte de 
Vender” e “Motivação Nota 10”.
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Excepcionalmente situado na co-
nhecida Praça de Colón, o Hotel Gran 
Meliá Fénix é uma referência da me-
lhor hotelaria na cidade, membro do 
exclusivo grupo The Leading Hotels 
of the World e com o famoso DRY 
Cosmopolitan Bar by Javier de las 
Muelas, a maior expressão do luxo e 
serviço, com todo o carisma espanhol.

Desde sua abertura em 1953, tem 
sido o hotel escolhido pelos mais 
prestigiados hóspedes como The 
Beatles, Cary Grant, Bill Clinton ou 
David Beckham.

 gran meliá Fénix
Desde sempre tem sido um 

exemplo de atendimento aos seus 
clientes, que justifica sua filiação à 
The Leading Hotels of the World, 
tornando-se um dos Hotéis mais 
exclusivos da Cidade. Destaca-se 
seu Andar Clube “RedLevel” por 
suas instalações privadas, serviços 

exclusivos e suas suítes com vistas 
panorâmicas para a cidade.

excepcional localização
Sua magnífica localização no ex-

clusivo Bairro de Salamanca, no co-
ração do distrito financeiro e rodea-
do pelas famosas calles de Serrano, 
Velázquez, Goya e pelo Paseo de la 
Castellana, permite aos hóspedes 
percorrer a pé os lugares mais em-
blemáticos da cidade, a apenas 10 
minutos da famosa Gran Vía e dos 
principais museus, como o Museu do 
Prado, o Reina Sofía e o Thyssen.

Hotel Fuster, luxo no 
coração de Barcelona

Hotel Gran Meliá, 
destaque em Madrid 

Sem dúvida, o marco da cadeia 
Hoteles Center é a Casa Fuster 
Hotel. Localizado no coração de 
Barcelona, no Paseo de Gracia, 
esta jóia do arquiteto catalão Luis 
Domenech i Montaner é parte da 
Rota Européia do Modernismo.

O Casa Fuster Hotel Barcelona 
oferece alojamento em 105 quar-
tos decorados em tons quentes e 

naturais, projetados para oferecer 
conforto total. Seu estilo é único 
e combina o modernismo com ele-
mentos de design contemporâneo. 
Grandes janelas permitem a en-
trada da luz natural para todos os 
quartos, enquanto o mobiliário de 
interiores utiliza materiais naturais 
como a madeira.

The Leading Hotels of the World
www.LHW.com 
Para reservas e grupos: (11) 3171 
4000 (Grande São Paulo) e 0800 
0141819 (demais regiões)

The Leading Hotels of the World
www.LHW.com 
Para reservas e grupos: (11) 3171 4000 
(Grande São Paulo) e 0800 0141819 
(demais regiões)

FOTOS: DIVULGAçãO

divulGaçãO
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r a fa e l lo b ato

D I R E TO  D E  B H

rafaellobato@mgturismo.com.br

ARWI-FI www.conexaoaeroporto.com.brTEL. 3224 1002

36,05R$
Por trecho.

BH 23,70R$
Por trecho.

Conexão Aeroporto BH e Betim. Agora,
pela pista rápida e exclusiva do MOVE.

BETIM
(HORÁRIOS 
ESPECIAIS
VIA FIAT)

Carnaval 2015
Nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2015, exatamente uma 

semana antes do Carnaval oficial, acontecerão  os grandes  
desfiles das escolas de samba de Vitória no Espírito Santo, 
com a presença de autoridades, celebridades, artistas e de 
foliões de todo o país. Quem não puder estar presente, 
poderá conferir tudo pela transmissão ao vivo da TV Band 
para todo o Brasil.

Este ano, os foliões terão uma novidade tecnológica du-
rante os desfiles, ao chegar à passarela do samba,  receberá 
em seu smartphone o mapa completo do local, indicando 
os setores de arquibancada e camarote, saídas, postos do 
Corpo de Bombeiros e saídas de emergência. Além dis-
so, sensores serão instalados nos carros alegóricos e, ao 
passar pelo folião, o serviço disponibilizará as letras dos 
sambas-enredos nos celulares e mostrará a evolução de 
cada escola.

A alegria e a descontração dos que irão curtir os des-
files das agremiações no Carnaval de Vitória 2015 darão o 
tom do espetáculo na passarela do samba para que apenas 
a folia passe pelo Sambão do Povo.

Informações: www.vitoria.es.gov.br

Royal Club - BH
Destemida, ousa-

da, inovadora e única,a 
Royal tem, definitiva-
mente, o DNA de seu 
criador, Marcus Buaiz. 
Filho de um grande 
empresário capixaba, 
Buaiz decidiu que ser 
um herdeiro não seria 
o suficiente, e resolveu 
então criar o seu próprio 
legado para transformar 
a noite no eixo Rio, São 
Paulo e agora Belo Horizonte.

Atualmente Marcos Buaiz que é casado com a cantora 
Wanessa Camargo com quem tem 2 filhos, dirige a 9ine, 
empresa de gestão de marcas em sociedade com o ex joga-
dor de futebol Ronaldo Nazário.

A Royal Club BH seguirá o estilo de sua matriz pau-
listana, mas também contará com atrações voltadas para 
o mercado local, e sempre oferecerá exclusividade, en-
tretenimento, drinks, shows e atrações especiais – tudo 
isso sendo feito de forma impecável e sofisticada. A Royal 
Club BH está localizada no shopping Serena Mall em Nova 
Lima – em sua noite de estréia no dia 23/01/15 somente 
para convidados, contou com o perfeito apoio de Viviane 
Furst, Cadu Brandão e Mili Santos da Primeiro Plano Co-
municação assessoria de imprensa, as surpresas musicais 
da noite foram o DJ Guido Santana e o show Baile Real 
organizado pela empresa de eventos Wazzup+Ask me dos 
empresários Gabriel Henrique Braga, Rafael Simões, Felipe 
Tadeu Nogueira, Pedro Gibson, Celso Júnior, Matheus de 
Carvalho e Ricardo Mendes  - vale muito conferir!

Thema Hotels & Resorts divulga 
Porto, Coimbra e Lisboa

Grupo Português prioriza atributos únicos e temáticos de cada 
uma de suas unidades e lança pacotes turísticos para diversos 

perfis de viajantes brasileiros 

O grupo Thema Hotels 
& Resorts reúne hotéis ca-
tegoria Small Luxury Hotels 
of the World, em nove cida-
des de Portugal e uma rede 
de restaurantes de charme, 
criou pacotes turísticos para 
atrair o viajante brasileiro. 
São 17 pacotes que reúnem 
experiências gastronômi-
cas, de bem estar, esportes 
e romance, além é claro de 
incluir a hospedagem nos 
hotéis boutique mais char-
mosos de Portugal.

Em Porto, norte de Por-
tugal, está localizado o In-
fante Sagres Palace, situado 
em um edifício histórico dos 
anos 50 que combina a at-
mosfera barroca com o es-
tilo contemporâneo, onde 
os hóspedes são recebidos 
como se fossem convidados 
da família.

Cerca de 120 km para o 
sul, encontra-se a cidade 
de Coimbra que além de ter 
seu centro histórico tomba-
do pela Unesco como pa-
trimônio da humanidade, 
possui um dos principais 
jardins do país, dentro do 
Hotel Quinta das Lágrimas, 
que no século XIV foi palco 
para o romance do príncipe 
D. Pedro e Inês de Castro. 
“Foi nesse local que teve 

origem a expressão ‘Agora 
é tarde, Inês é morta’, mui-
to conhecida no Brasil “, 
explica Raquel Rodrigues, 
gerente de Comunicação do 
grupo. A construção, um 
palácio do século XVIII foi 
durante centenas de anos 
um santuário da família que 
ainda gerencia o hotel, por 
onde passaram reis e impe-
radores, como o D. Pedro II, 
último monarca do Império 
do Brasil.

Continuando para o sul 
do país, pouco mais de 200 
km está localizada a linda e 
encantadora capital, Lisboa. 

Thema Hotels & resorts

Thema Hotels & Resorts 

é fruto da fusão dos Grupos 

Alexandre de Almeida e do 

Grupo Lágrimas que, desde 

1917, têm desenvolvido a 

sua atividade no setor hote-

leiro e gastronômico, num 

valioso patrimônio de ho-

téis situados nos mais em-

blemáticos locais em Portu-

gal. O Grupo sustenta sua 

atividade pela valorização 

dos atributos únicos e te-

máticos intrínsecos a cada 

uma das suas unidades. 

Hotel Quinta das Lágrimas, em Coimbra, foi palco do grande amor 
de D. pedro e Inês de Castro
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Aquém-Mar Viagens, Lda. é 
uma empresa com sede na ci-
dade do Porto e especializada 
em passeios turísticos em Por-
tugal, Espanha e Marrocos.

Os clientes são recebidos 
com toda a simpatia e hospi-
talidade. Oferecemos um ser-
viço de alta qualidade, com 
o máximo conforto, sempre 
acompanhados de um guia 
especializado e 100% empe-
nhado em fazer da sua viagem 
algo inesquecível.

A nossa prioridade é a sa-
tisfação absoluta dos clientes 
através da nossa máxima de-
dicação, profissionalismo e 
versatilidade.

aventure-se!

Os roteiros são planejados 
com todo o cuidado para se-
rem mais cativantes e capta-
rem o melhor que cada lugar 

A empresa de receptivo 
Francisco Tours Portugal tem 
tudo para oferecer o melhor 
receptivo em terras lusitanas.

Transfer in/out aeroporto
-hotel, city tour em Lisboa e 
passeios por todo o interior do 
país com guia especializado. 
Destaque para os arredores de 
Lisboa, Sintra, Cascais, Esto-
ril, Fátima, Coimbra, Setúbal, 
Viseu e muitas outras cidades 
que o cliente deseja visitar. 
Ainda as belas praias do Al-
garve e transfer para almoços, 
jantares e shows noturnos. 

Contato:

Fernanda MARTINS
Tel.: 00 33 (0)1 69 30 23 82
Fax.: 00 33 (0)1 69 20 84 43
Email: contact@jorgemtransports.com
www.jorgemtransports.com

Jorge Transportes agora 
na França e Portugal

Francisco Tours
receptivo em Portugal

tem para lhe oferecer. A única coisa que 
tem de fazer é desfrutar e divertir-se na 
companhia dos seus amigos, familiares 
e, claro, da Aquém-Mar Viagens!

O casal de empresários Fernanda e Jorge,  
pronto a atender seus clientes 

A Franisco Tours leva o turista para os mais 
belos lugares de portugal

Contato:
Francisco Leão 
Email: fleao84@hotmail.com
Telefone: 00 351 965 239 833

Francisco Leão, excelente profissional, é  licenciado em Geografia e planejamento 
Regional pela Universidade Nova de Lisboa, tendo também estudado em Coimbra



13Jornal

Belo Horizonte, MG - Brasil • 01 a 28 de fevereiro de 2015

niltonguedes@parabolicamazonica.com

N OT í C I A S  D A  A m A zô N I A
n i lto n G u e d e s

Guajajaras, 1268
Barro Preto/JK | BH - MG
telefone: 031 3201 0379

a lavanderia que vai até a sua casa

Formatação com instalação de sistemas 
Montagem e limpeza de computadores
Backup e recuperação de arquivos 
Configuração de rede e internet
Atendemos em domicilio
Contato: (021 31) 9572 1436 | (021 31) 8682 7102

JúLIO CéSAR
M A n u t e n ç ã o  e M  C o M p u t A d o r

Ex-deputada federal Maria Elvira
leva coleção de Papai Noel para ALMG

Decoração natalina da Assembleia de Minas encantou visitantes 

Pelo oitavo ano, a ALMG 
realizou a Cantata de Na-
tal. Esse evento marca o 
início das comemorações 
natalinas da Casa. Um coral 
de 300 vozes emocionou os 
mais de 4 mil presentes, 
cantando músicas típicas 
da época. 

Dentro da programação, 
há 2 anos vem se destacan-
do a Vila do Papai Noel.

Muito visitada por crian-
ças e adultos, famílias, es-
tudantes das escolas muni-
cipais e estaduais, creches e 
asilos, a Vila do Papai Noel 
já é uma tradição sazonal 
em Belo Horizonte.

Trata-se de uma coleção 
de Papais Noéis da empre-
sária e ex-deputada Maria 
Elvira, uma apaixonada pe-
los símbolos de Natal des-
de muito jovem.

São Papais Noéis, renas, 
árvores enfeitadas, presé-
pios de vários tamanhos, 
corais, animais representa-
tivos  do Natal - um belo 
conjunto acumulado ao 
longo de 30 anos de cole-
cionismo.

Maria Elvira pretende en-
contrar parceria para fazer a 
Vila do Papai Noel e esta-
belecer-se definitivamente 
num lugar fixo. Foi a 14ª vez 
que a Vila foi montada por 

Carmélia Abreu e Aninha e a cada ano fica mais conheci-
da, visitada e admirada.

Foi com muita emoção e festa que o deputado estadual 
Dinis Pinheiro (PP) inaugurou o presépio e a Vila do Papai 
Noel na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). 

Envolvido em projetos de sustentabilidade, Dinis Pi-
nheiro trouxe esse tema para o Natal do Legislativo mi-
neiro. Toda a ornamentação da Praça Carlos Chagas e o 
presépio no Hall das Bandeiras foi produzido com mate-
riais recicláveis. Mais uma bela parceria entre o Parlamen-
to e a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis.

O ex-presidente Dinis pinheiro, Maria Elvira Salles Ferreira, vestida 
a caráter, e Adriana pinheiro

A coleção natalina de Maria Elvira levada para a Assembleia Legislativa

Turismo em alta

A aproximação de um novo ano traz aos paraenses a 
sensação de que muita coisa boa acontecerá em 2015. O 
fato do governo do Estado conseguir aprovação, na As-
sembleia Legislativa, do projeto de reforma administrativa 
que entra em vigor neste início de ano terá importantes 
reflexos em setores como o Turismo. A Companhia Paraen-
se de Turismo (Paratur) será absorvida pela Secretaria de 
Estado de Turismo. Como pode ser constatado por meio de 
aferição técnica, durante o período de Carnaval do ano que 
se encerra mais de dois mil cruzeiristas, assim como vários 
grupos de turismo aéreo, de pequeno e médio porte, pas-
saram por Belém. Em média, diariamente mais de quatro 
ônibus de turismo visitaram o mercado do Ver-o-Peso, fa-
zendo a festa das agências de receptivo e dos comerciantes 
da área. Vendedores de castanha do Pará, de ervas, artesa-
nato, sucos, frutas, farinha, entre outros, vendiam sem pa-
rar para dezenas de turistas. Somente durante o Carnaval, 
dois navios de cruzeiro atracaram na cidade, algo inédito, 
uma vez que Belém não é uma cidade que tradicionalmente 
atrai turistas neste período. Por outro lado, a cidade (como 
destino indutor) serviu de base para que muitos turistas 
seguissem até a Ilha de Marajó. A ilha de Mosqueiro tam-
bém recebeu expressivo número de visitantes, que fizeram 
passeios opcionais.

Igualmente são animadores os dados preliminares da 
Companhia Paraense de Turismo (Paratur) sobre o aumen-
to do fluxo turístico nacional e internacional ao Pará nos 
últimos quatro anos. Em 2011, vieram 777.004 visitantes, 
sendo 713.234 do próprio Brasil e 63.770 do exterior. Este 
ano foram 984.131 do Brasil e 101.989 do exterior, totali-
zando 1.086.120.

A receita gerada com o fluxo de 2011 foi de R$ 380 
milhões e em 2014 mais de R$ 711 milhões. Quando soma-
dos os fluxos nacionais e internacionais dos últimos quatro 
anos chega-se a uma receita superior a dois milhões com a 
visita dos mais de três milhões e 700 mil visitantes. 

Âmbito Nacional - São resultados obtidos, principal-
mente, pela execução, pela Paratur e Setur das ações pre-
vistas nos seis macroprogramas e 70 projetos do Plano Ver
-o-Pará (Plano Estratégico de Turismo), lançado em 2011 
pelo governador Simão Jatene. De acordo com o documen-
to, a oferta chegou ao terceiro mês de expansão por parte 
das companhias aéreas, com 4,2% superior se comparada 
a novembro de 2013.

JORNAL MG TURISMO 
na Europa

FOtOs divulGaçãO

A advogada Susana Nogueira (à direita) - viúva do saudoso relações públi-
cas José Talma Macedo - acompanhou os diretores do JORNAL MG TURIS-
MO , Antônio Claret Guerra e Suely Calais Guerra, na viagem à Europa, na 
foto no Convento dos Templários (portugal)
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r o s i l e n e c aM p o l i n a

portalgastronomico@chefachef.com.brChef a Chef

Unidade 1 
Rua Padre
Odorico,38 

São Pedro - BH
3227 0562

Unidade 2
Rua Sergipe,

811 Funcioná-
rios BH  3261

5930

Aberto ao público
Avenida Bandeirantes - 2323 - Serra 

Belo Horizonte Tel.:3227 - 0338

Sabor, 
hospitalidade, 

e uma vista 
maravilhosa.

Taça bailarina

ingredientes:

1 melão inteiro

1 lata de pêssegos em 
calda (reserve alguns para 
decorar)

1 lata de leite condensa-
do (pode ser light) ou ado-
çante

 Hortelã e/ou flores co-
mestíveis para decorar

modo de preparo:

Corte o melão ao meio, 
com o auxílio de um bolea-
dor de frutas, faça bolinhas 
em todo o melão. Reserve. 
Use as sobras para misturar 

aos pêssegos. No liquidifi-
cador, bata os pêssegos (re-
serve alguns para decorar) 
com um pouco de sua pró-
pria calda e o leite conden-
sado. Se desejar uma mis-
tura mais grossa, coloque 
pouca quantidade de calda 
e bata até ficar homogê-
neo. 

Coloque as bolinhas de 
melão em taças e despeje 
sobre elas a mistura de me-
lão e leite condensado. Fa-
tie os pêssegos reservados e 
coloque-os por cima. Deixe 
gelar por uma hora. 

Decore com folhas de 
hortelã e/ou flores comes-
tíveis, como na sugestão do 
site WWW.chefachef.com.br 
Sirva e aguarde os elogios!

Toque de chef: esta sobremesa 
é refrescante e têm a leveza de 
uma bailarina, por isso recebe 
este nome e, por ser muito leve, 
é ideal servir após churrasco, 
feijoada ou no lanche da tarde!

TRYP Jesuíno Arruda lança promoção 
“Noite Grátis” para o Carnaval 2015

O carnaval é sempre uma exce-
lente época para viajar. Para quem 
quiser aproveitar o feriado prolon-
gado na capital paulista, o hotel 
TRYP Jesuíno Arruda, integrante 
da Meliá Hotels International, está 
com a promoção especial “Noites 
Grátis” com o pacote 3X2, em que, 
a cada três noites pagas, uma noite 
será grátis.  O valor da diária é a 
partir de R$ 249 + taxas em apar-
tamento Premium Room Single e 
inclui café da manhã servido no 
restaurante Novedad. 

Para completar as comodidades 
do TRYP Jesuíno Arruda, as pessoas 
que possuem animais de estimação 
podem levar seus cães e gatos de 
qualquer porte. Os pets devem ficar 
junto com seus donos nos aparta-
mentos. Para isso, há quartos espe-
cíficos no hotel, com piso laminado 
de madeira e sacada, uma caminha 
de tamanho médio, dois potes para 
água e ração, tapete higiênico, brin-
quedo/mordedor e, como cortesia, 
um pacote com algum tipo de biscoi-
to/bifinho de acordo com o animal. 

O TRYP Jesuíno Arruda de esti-
lo parisiense conta com 144 apar-
tamentos, sendo 108 na categoria 
Premium Room e 36 na categoria 
Premium King, equipados com ca-

mas exclusivas Premium, televisores 
de LCD 32’’, TV a cabo, Internet hi-
gh-speed gratuita no próprio apar-
tamento, duchas com tamanho es-
pecial, secador de cabelo, amenities 
exclusivos da marca, kit para passar 
roupas, enxovais da marca Trussardi 
estilo clean, além de roupões, pan-
tufas e um kit café/chá com ebulidor 
elétrico. Para os momentos de lazer, 
o hotel oferece o espaço de sauna, 
fitness center e serviço de massa-
gem, além do Restaurante Novedad. 

E para proporcionar uma noite 
de descanso e sono tranquilo, o 
TRYP Jesuíno Arruda oferece aos 
seus clientes, em todos os apar-
tamentos o Menu de Travesseiro 
composto por 6 tipos, são eles: 
Pena de Ganso (travesseiro macio, 
evita dispersão do calor e repele a 
umidade), Látex Baixo (possui elas-
ticidade e se ajusta dinamicamente 
ao contorno da cabeça e pescoço), 
Pluma de Ganso (Macio e isolan-
te térmico que repele a umidade), 
Ortopédico (corrige as posições do 
corpo nos momentos de descanso), 
Mousse de Poliuretano Hipersoft 
(travesseiro com alta maciez pro-
porcionando ao hóspede a posição 
correta da coluna vertebral) e 100% 
Poliéster (contém fibras formadas 

onde: 
TRYP Jesuíno Arruda – Rua Jesuíno 
Arruda, 806 – Itaim Bibí, São Paulo.

Quando: 
De 13 a 18/02/2015.

Quanto: 
R$ 249 + taxas para apartamento 
Premium Room Single e R$ 289 + 

taxas para apartamento Premium 
Room Double, ambos com café da 
manhã incluso servido no restauran-
te Novedad.

informações e reservas: 
(11) 3704-4400

reservas.jesuino@tryphotels.com.br

FOtOs divulGaçãO

por fios ocos que atuam como 
bolsas de ar ajustando a tempera-
tura do corpo a qualquer condição 
climática).

TRYP By Wyndham é uma mar-
ca urbana que conta com mais de 
100 hotéis localizados nas cidades 
mais dinâmicas e cosmopolitas do 
mundo.
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O Bairro Alto Hotel situa-
se no coração da cidade, em 
plena zona histórica, entre o 
boêmio Bairro Alto e o cul-
tural e chique Chiado, dois 
dos bairros mais emblemáti-
cos de Lisboa.

Um hotel boutique 5 
estrelas, que oferece um 
serviço de excelência num 
ambiente acolhedor, cos-
mopolita e descontraído, 
numa harmoniosa mistura 
do antigo com o moderno, 
a dois passos das principais 
lojas, teatros, museus, res-
taurantes e bares da cidade.

Quartos com vistas so-
bre a cidade

O Bairro Alto Hotel dispõe 
de 55 quartos, incluindo 4 sui-
tes, de 6 categorias diferentes, 
com vista para a emblemática 
Praça Luís de Camões e Bairro 
Alto, al´m d a sossegada Rua 
das Flores e Rua do Alecrim.

espaços para refeições 
No Bairro Alto Hotel o 

turista encontra várias op-
ções para as suas refeições:

Restaurante Flores do 
Bairro com muitas opções 
de pratos de uma autêntica 
cozinha portuguesa.

Café-Bar BA (foto) um 
bar aconchegante e cosmo-

Bairro Alto Hotel, 
um charme de hotel

polita, perfeito para fazer uma refeição li-
geira a qualquer hora do dia.

Terraço BA, premiado como a melhor 
4ª vista de terraço de hotel do mundo, um 
espaço para aproveitar o que de melhor a 
cidade de Lisboa oferece.

O espetacular edifício que abriga o Bairro Alto Hotel

Bar do Hotel

Localizado na Via 
Del Babuino, o Hotel De 
Russie tem vista da Piaz-
za del Popolo, que fica a 
50 m. Conta com um jar-
dim que oferece tranqüi-
lidade, um restaurante 
gourmet e quartos espa-
çosos e elegantes.

Os quartos misturam 
estilos clássico e con-
temporâneo, e têm vista 
da cidade ou do jardim. 
Todos têm ar-condicio-
nado, frigobar e TV via 
satélite.

O restaurante do ho-
tel, Le Jardin De Russie, 
combina cozinha tradi-
cional romana com sa-
bores internacionais, que 
são servidos no jardim, 
quando o tempo está 
bom. O Bar Stranvinskij 
serve refeições leves e 
coquetéis à noite.

Pode-se relaxar no 
centro de bem-estar, que 
oferece sauna, banho tur-
co e piscina de hidromas-
sagem com água salgada. 
Também há massagens 
e tratamentos de beleza 
disponíveis no local.

A equipe do De Rus-
sie pode ajudá-lo com 
passeios e visitas a mu-
seus em Roma, entre eles 

o Ara Pacis, que fica a 5 minutos a pé. A Es-
tação de Metrô Flaminio e o Parque Villa Bor-
ghese ficam a apenas 300 m do hotel.

Hotel de Russie,
 elegância em Roma

Fabiola Balduzzi - Communications Manager Hotel de 
Russie - e os diretores do JORNAL MG TURISMO, Antô-
nio Claret Guerra e Suely Calais

Bela vista do Hotel de Russie
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Um passo de Champs-Ely-
sées e do Arco do Triunfo 
Monument, o Hotel Lan-
caster é classificada de 
5-estrelas-hotel, o que re-
vela a arquitetura Estilo de 
Vida Francês. 

Na década de 1930, Mar-
lene Dietrich viveu em um 
dos apartamentos de três 
anos e, hoje, a suíte com o 
seu nome tem um piano de 
cauda na sala de estar. 

Construído como uma re-
sidência privada em 1889, o 
hotel ainda exala o ambiente 
pessoal de uma casa elegante. 

Este “palacete” prote-
ge uma coleção extensa e 
valiosa de obras de arte 
sutilmente combinados a 
elementos contemporâneos. 
Este endereço é um pedaço 
do céu, situado no coração 
de Paris, que oferece o con-
forto extremo e requinte 
para seus hóspedes

Seus 43 quartos e 14 sui-
tes são liquidadas ou em 
torno de um pátio tranqui-
lo ou na fachada principal. 

Longe da agitação de Pa-
ris, cada viagem é uma 
oportunidade única para 
revitalizar-se.

A decoração autêntica 
do século 19 combinado 
com mobiliário contempo-
râneo cria um ambiente ex-
clusivo de elegância e ape-
lo, discrição e leveza. Parte 
da Leading Hotels of the 
World Collection, o Hotel 
Lancaster abriga um res-
taurante gourmetLa Table 
du Lancaster, uma estrela 
no Guia Michelin.

Para melhorar ainda mais 
a vibe casa-fora-de-casa é o 
jardim interior cujas plantas 
exuberantes são oriundos de 
cinco continentes diferentes. 

Dado o ambiente sereno 
no coração de Paris, não é 
de admirar que tal present-
day grandes damas e cava-
lheiros, como Jane Fonda, 
Emma Thompson e Pedro 
Almodóvar, já estiveram 
hospedados aqui.

JORNAL MG TURISMO mostra um dos 
melhores hotéis de Paris, o Lancaster
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*Antônio Claret Guerra, Enviado Especial a Paris, via TAP

Sophie Ducroux - International Sales Manager exibe 
o JORNAL MG TURISMO, na foto com os diretores 
Antônio Claret Guerra e Suely Calais Guerra

O premiado scotch bar  

Bucólico restaurante no jardim interno


