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São Luís, a capital do Maranhão, tem muitas par-
ticularidades e muitos privilégios. Além de ser a única 
cidade do país fundada por franceses, ter tido influên-
cia de três povos e ser uma das três capitais brasileiras 
construídas em ilhas, consegue ainda harmonizar bem 
um centro histórico, muita cultura e belas praias e pai-
sagens.

As ruas do Centro Histórico, reconhecido pela 
Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, 
são compostas por casarões coloniais com ladrilhos e 
azulejos antigos. Aliás, é lá que existe a maior coleção 
de azulejos portugueses da América Latina e onde dos 

mais de cinco mil casarões, aproximadamente 3.700 
são tombados. Uma verdadeira volta ao passado, mes-
mo que a conservação ainda esteja precária, embora 
exista uma intensa busca pelo apoio da iniciativa priva-
da para as devidas restaurações.

A noite na "Ilha do Amor" é agitada nas diversas 
casas de show e bares na movimentada Avenida dos 
Holandeses e nos arredores da Lagoa da Jansen.

A popularidade de São Luís aumenta também 
pelo fato de a capital ser apoio para quem quer co-
nhecer a cidade histórica de Alcântara, as cachoeiras 
da Chapada das Mesas e o incrível e único Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses.
O artesanato da capital e de todo o Maranhão é 

bastante rico e criativo: toalhas de renda, trabalhos 
em madeira, em azulejos, em palha, babaçu, cerâmica, 
bordados e outros artigos feitos à mão. Outras caracte-
rísticas fortes, além da história, são as tradições e cul-
turas. O Bumba-Meu-Boi atrai pessoas de todo o canto 
do mundo nos meses de junho e julho, assim como o 
Tambor de Crioula, o Cacuriá e o carnaval de rua. São 
Luís é isso e muito mais!

Leia mais nas páginas 6 e 7
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ENTIDADES E ÓRGÃOS DE 
TURISMO
ABAV-MG: (31) 3213-3433 
ABIH-MG: (31) 3261-2233
ABRASEL-MG: (31) 3282-5533
Belotur: (31) 3277-9703 
(www.belotur.com.br)
BH Convention & Bureau: 
(31) 3261-2547 
Braztoa (SP): (11) 3259-9500
Centro de Referência Turística: (31) 3277-9987
Ministério do Turismo: (61) 2023-8100 (www.turismo.gov.br)
Secretaria de Estado de Turismo: (31) 3915-9454 / 
9459 (www.turismo.mg.gov.br)
Sindetur-MG: (31) 3271-7198
Receita Federal: 146 (receitafone) / 0800 702-1111 
(ouvidoria) (www.receita.fazenda.gov.br) 
Polícia Federal: (31) 3330-5200 / 2517-9900
(passaporte) / 3689-2240 (www.dpf.gov.br)

TRANSPORTES
Aeroporto de Confins: (31) 3689-2701
Aeroporto da Pampulha: (31) 3490-2000 / 2001
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil): 
0800-725-4445 / 0800-725-2330
Infraero: (31) 3490-2020 / 3490-2001 (Pampulha) / 
(31) 3689-2705 / 2706 (Confins) / 0800-037-1547
Estação Rodoviária: (31) 3271-3000 
Estação Ferroviária: 0800-285-7000
Metrô: (31) 3250-3901 

ÔNIBUS AEROPORTO DE CONFINS
EXECUTIVO: Saídas da Estação Rodoviária:
(31) 3271-1335
Conexão Aeroporto (Av. Alvares Cabral, 387):
(31) 3224-1002
CONVENCIONAL: (31) 3271-1335

COMPANHIAS AÉREAS
Aerolineas Argentina: 0800-000-5050 (aerolineas.com.ar)
Aeromexico: 0800-891-7512 / 0800-038-0551
(aeromexico.com)
Air Canadá: (11) 3254-6630 / (21) 2220-5343
(aircanada.com.br)
Air France: 4003-9955 / 0800-880-9955 (airfrance.com.br)
American Airlines: (11) 4502-4000 / (21) 4502-5005 
(aa.com.br)
Avianca: 0800-286-6543 / 4004-4040 (avianca.com.br)
Azul: 4003-1118 / 0800-884-4040 (voeazul.com.br)
British Airways: 0800-761-0885 / 0800-892-0011 
(british-airways.com)
Copa Airlines: 0800-771-2672 / (11) 3579-2672 
(copaair.com)
Delta Airlines: 0800-761-7070 / 0800-056-2599 
(delta.com)
GOL: 0300-115-2121 / 0800-704-0465 (voegol.com.br)
Japan Airlines: (11) 3175-2250 (jal.com.br)
LAN Chile: 0300-570-5700 (lanchile.com.br)
Lufthansa: (11) 3048-5800 / (21) 2169-8820
(lufthansa.com.br)
Passaredo: 0800-770-3757 / 0300-100-1777
(voepassaredo.com.br)
South African: (11) 3065-5115 (flysaa.com)
TAM: 4002-5700 / 0800-123-000 (tam.com.br)
TAP AIR Portugal: 0300-210-6060 / 0800-727-2347 
(flytap.com)
Total: 3343-8600 (www.total.com.br)
United Airlines: 0800-16-2323 (united.com)

EMPRESAS DE ÔNIBUS 
Cometa: 4004-9600 / 0800-942-0030
Gardênia: 0300-313-2020 / 0800-030-2000
Gontijo: 0800-728-0044
Itapemirim: 0800-723-2121
Pássaro Verde: 0800-724-4400 / (31) 3073-7575
Penha: 0800-723-2121
Pluma: 0800-646-0300 / 0800-095-0836
Presidente: (31) 3079-7600
Real Expresso: 0800-280-7325 / 0800-883-8830
São Geraldo: (31) 2104-6300 / 0800-728-0044
Saritur: (31) 3479-4300 / 3272-5234
Setelagoano: (31) 3271-8609 / 3429-7500
Transnorte: 0800-283-9900 / (38) 3229-9900
Unir: (31) 3271-1335 / 3663-8000
Útil: 0800-886-1000

CRÔNICA

Creio que a maioria 
dos que tentarem ler 
esta crônica até o final 
farão isso com certa 
pressa, para poderem 
ler outras páginas do 
Jornal, ou voltar aos 
afazeres anteriores ou 
ao que ainda será feito. 
É assim a nossa vida 
hoje. De um modo ge-
ral, nos acostumamos 
a um ritmo acelerado, 
salvo exceções, claro. 

Em todos os finais de ano, a história se repete. Correria 
para compras de Natal, preparativos para as festas ou 
para aquela viagem tão sonhada e tão esperada, compro-
missos, pagamentos, avaliação de resultados, balanços 
e muitos planos para o ano que se iniciará. Não há como 
negar que o fim de ano é um período em que ficamos cen-
trados demais nesses objetivos e mal conseguimos curtir 
todo o clima que o período propicia. 

Minha dica de final de ano é: acalme seus passos. 
Desacelere. Programe-se para poder valer aquela viagem 
que quer fazer e falta coragem, ousadia ou iniciativa! É 
importante “dar uma pausa”, mesmo que por um determi-
nado período. Isso certamente ajudará a nos centrarmos 
e a nos prepararmos melhor para novos planos, novas 
perspectivas e novas esperanças de dias melhores e de 
projetos promissores de vida, trabalho, estudo, “coração”, 
financeiro, dentre outros. Afinal de contas, a “máquina hu-
mana” também precisa de reparos e manutenções para 
não parar ou “estragar”.

Há muito a ser feito para seu próprio benefício. Exis-
tem muitos pontos turísticos para conhecer. Às vezes, 
nos esquecemos de desfrutar de todas as vantagens, 
possibilidades e belezas que nos são oferecidas. Nosso 
péssimo hábito de dizer “estou sem tempo”, “muita cor-
reria”, “trabalhando muito”, “qualquer dia”, dentre outras 
desculpas nos impede, automaticamente, de fazer coisas 
que realmente nos fariam bem e de estarmos próximos de 
pessoas que nos fazem bem e/ou que nos querem bem. 

Não é preciso ter tanto tempo para aproveitar as coi-
sas que realmente são importantes e que nos dão ener-
gia. Precisamos ser sempre “alimentados” por fatos e sen-
sações positivas, por atos de carinho com as pessoas que 
amamos, por fazer o bem ao próximo, por se permitir ser 
feliz e aproveitar os amigos e a família, por não nos pren-
dermos tanto ao trabalho, estudo e outras coisas que nos 
travam e bloqueiam nossas possibilidades de realizarmos 
o que temos realmente vontade.

Metas e atitudes
Aproveite o começo do próximo ano para desacelerar, 

descansar a mente e o corpo, relaxar, se permitir, viajar, 
dormir um pouco mais, visitar e curtir a família, ler, assistir 
a bons filmes, ouvir música, dançar, orar, sorrir mais, pas-
sear com os filhos, com grandes amigos e/ou com o(a) 
namorado(a), marido ou esposa, ou simplesmente não 
fazer nada. Faça algo que sempre tenha tido vontade de 
fazer, mesmo que seja alguma coisa bem simples. Tenha 
como objetivo diminuir o ritmo em meio às confusões e 
correrias do dia a dia. Enfim, tire pequenas férias e curta o 
cotidiano com uma visão diferenciada de tudo.

Sinta o prazer de ser útil a alguém. Valorize todos os 
abraços que receber, principalmente nessa época; agra-
deça pelas mensagens recebidas. Dê sua contribuição 
para contagiar os ambientes que você frequenta com ati-
tudes, gestos e palavras otimistas. 

Dessa maneira, você sentirá uma paz interior que po-
derá ser transferida para o corpo e para a mente, per-
mitindo a diminuição das tensões dos músculos e dos 
nervos. Dê um tempo para você. Cuide-se! Se conheça 
um pouco mais e aproveite sua vida com qualidade e pra-
zer. Certamente, não terá nada a perder. Que você tenha 
um Feliz Natal e um novo ano maravilhoso e abençoa-
do, repleto de realizações, saúde, sucesso, tranquilidade, 
harmonia, otimismo, compreensão, bênçãos e o amor de 
Deus no coração para dias melhores e um mundo mais 
justo e mais humano.

Fabily Rodrigues 
(Diretor da Em Foco Mídia/Editor do Em Foco Turismo)

 turismo@emfocomidia.com.br

Acalme seus passos
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Localizada no mar Jônico, a ilha grega Zakynthos re-
vela paisagens incomparáveis e deslumbrantes. Também 
conhecida pelo nome italiano de Zante, a ilha está loca-
lizada a noroeste da Grécia, próximo à Itália, e se trata 
da terceira maior ilha do mar Jônico, com cerca de 125 
quilômetros de litoral composto por praias paradisíacas. 
Com clima quente e muita mata, a ilha possui vastas 
planícies férteis, além de belíssimas cavernas de água 
azul-turquesa. A maior atração de Zakynthos é a Praia do 
Naufrágio ou Navagio Beach, descoberta em 1980. Lo-
calizada em uma enseada isolada na costa noroeste, ela 

ganhou fama mundial com um antigo navio encalhado 
em sua faixa de areia.

Existem diversas opções para se chegar à ilha de 
Zakynthos. O ponto de partida são as famosas cidades 
gregas de Atenas, Tessalônica e Patras. De ônibus, todas 
as cidades mencionadas têm destino final no porto de 
Kyllini, onde se deve embarcar em um ferry boat para fi-
nalmente desembarcar em Zakynthos. No verão, um ferry 
boat liga as ilhas jônicas de Kefalonia e Zakynthos, em 
uma travessia que dura menos de uma hora. O período 
ideal para visitar as ilhas gregas é da segunda quinzena 

de maio até o final de setembro, época em que as altas 
temperaturas e as chuvas são menos frequentes. 

Ao contrário das famosas ilhas Mykonos e Santorini, 
banhadas pelo mar Egeu, as ilhas jônicas não são forma-
das por pequenas casas brancas ou igrejas com cúpulas 
azuis. Navagio Beach é a maior atração, porém outras 
belas praias existem e agregam beleza à ilha: Limnionas 
é uma baía de águas calmas, que se misturam entre um 
azul-turquesa e verde-esmeralda, e Porto Vromi, que pos-
sui águas límpidas e transparentes, diferente de muitos 
portos espalhados pelo mundo.

Em um pequeno povoado no noroeste da Polônia, 
mais precisamente em um bosque chamado Gryfino, 
na cidade de West Pomerania (localizada a cerca de 30 
quilômetros ao sul da capital regional Szczecin), está a 
chamada “Crooked Forest” ou “Floresta Torta”, em tradu-
ção livre. São 400 pinheiros, que possuem uma curiosa 
curvatura na base de seus troncos. O que se sabe é que 
essas árvores foram plantadas por volta do ano de 1930. 
Sobretudo, a origem dessa forma exótica ainda não foi 
descoberta e, por isso, existem mitos no local que tentam 
explicar tal fenômeno. Um deles diz que as árvores teriam 

sido torcidas pelo vento, porém essa teoria foi logo des-
considerada pelo fato de os ventos da região não serem 
fortes o bastante para produzirem tal efeito, e também 
porque estão rodeadas por um bosque bem maior com 
pinheiros retos.

A segunda lenda fala que os pinheiros foram planta-
dos por antigos carpinteiros do Serviço Secreto alemão, 
durante sete a 10 anos e que, depois de crescidas, pres-
sionaram-nas com máquinas, com o intuito de fazer mó-
veis curvados, mas foram interrompidos pela chegada da 
Segunda Guerra Mundial.

As lendas foram descartadas pelos moradores locais, 
que acreditam que a formação das árvores se deu de for-
ma natural, considerando um capricho da natureza. No 
entanto, ainda não existe uma explicação fidedigna, já 
que outras árvores do mesmo tipo na região não apresen-
tam esse formato. Ir a “Crooked Forest” é como ver uma 
ilusão real. Esse é um dos pontos turísticos mais visitados 
por quem vai para a região ou para quem está em Berlim, 
na Alemanha. Assim, o bosque curvado da Polônia segue 
como um dos grandes mistérios naturais do mundo que 
desafiam a gravidade e confundem os sentidos.

Zakynthos: paraíso grego 

O mistério da Floresta Torta polonesa

FOTOS: BANCO DE IMAGENS
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Cinco meses após receber o título 
de Patrimônio Cultural da Humanidade, 
o Conjunto Moderno da Pampulha, em 
Belo Horizonte, já colhe frutos entre belo
-horizontinos e turistas. 

Segundo a Gerente de Marketing da 
Belotur – Empresa Municipal de Turismo 
–, Jussara Paim, o principal ganho para 
a Pampulha foi a sua apropriação pelos 
moradores de BH: “Há um visível au-
mento da sensação de pertencimento 
por parte do morador da cidade, que 
está manifestando orgulho pelo ‘seu’ 
Patrimônio Cultural”. Além disso, ela per-
cebeu que as agências de turismo pas-
saram a destacar a Pampulha no roteiro 
dos visitantes de outros estados e ou-
tros países, que vêm à capital mineira. 

Jussara revela ainda que a Belotur 

está dando suporte a esse “novo” fre-
quentador da Pampulha por meio de 
ações culturais e de fomento ao turismo: 
“O objetivo é criar uma rotina de visita-
ção e inserir outros motivos para que as 
pessoas passem mais tempo na orla da 
Lagoa”, complementa. 

Um bom motivo, por exemplo, é o 
Mirante Bandeirantes, que foi revitaliza-
do e ganhou estátuas em tamanho real 
dos quatro homens que idealizaram e 
viabilizaram a construção do Conjunto 
Arquitetônico: Juscelino Kubitscheck, 
Oscar Niemeyer, Cândido Portinari e 
Roberto Burle Marx. O monumento é 
assinado pela escultora Vânia Braga em 
parceria com o artista plástico Diego 
Rodrigues e fica em frente à Casa JK, na 
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4188.

A proposta de alteração 
da Lei Geral do Turismo foi en-
tregue ao Ministro do Turismo, 
Marx Beltrão, pelo presiden-
te da Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação 
(FBHA), Alexandre Sampaio, em 
audiência realizada no dia 23 de 
novembro, em Brasília. 

O documento tem como ob-
jetivo a viabilização da criação de 
um ambiente de negócios mais 
empreendedor, a fim de agilizar 
o desenvolvimento do turismo 
no Brasil. “Hoje, a Lei Geral do 
Turismo é um microssistema que 
se comunica com as demais 
legislações, como o Código de 
Defesa do Consumidor. Mas exis-
tem conflitos entre normas que 
geram extrema insegurança jurí-
dica. Nossas propostas preten-
dem apresentar soluções para os conflitos enfrentados pelos prestadores de serviços 
turísticos”, disse Sampaio.

A sugestão de anteprojeto para a modernização da Lei nº 11.771/2008, co-
nhecida como Lei Geral do Turismo (LGT), validada por 26 entidades nacionais que 
representam diferentes segmentos produtivos da cadeia do turismo, também foi en-
tregue para o Secretário Executivo do Ministério do Turismo (MTur), Alberto Alves, e 
para o Presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados e da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, Herculano Passos, no Seminário Jurídico 
do Turismo, realizado na sede da Confederação Nacional do Comércio, em Brasília.

QUER SABER MAIS? 
FALE COM A GENTE.
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O que ganhou a Pampulha após o título de 
Patrimônio Cultural da Humanidade

Modernização da Lei Geral do Turismo é 
entregue ao Ministro 

EMERSON SOUZA / PANROTAS

INTERNET

Alexandre Sampaio entrega proposta de altera-
ção da Lei Geral do Turismo para o Secretário 

Executivo do MTur, Alberto Alves
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Hotéis-fazendas são excelentes 
opções de lazer em Minas Gerais

Patrimônio histórico, preservação cultural, confor-
to e modernidade. Essas são algumas das caracterís-
ticas dos hotéis-fazendas mineiros Fonte Limpa e Da 
Chácara, localizados em Santana dos Montes, a 130 
quilômetros de Belo Horizonte. A região está inserida 
na Estrada Real e contém um circuito de Villas e Fa-
zendas que preservam a história do Brasil no período 
colonial.

Hotel-Fazenda Fonte Limpa
De acordo com o sócio-proprietário, Bruno Rocha 

Nogueira, a fazenda existe desde 1742 e foi transfor-
mada em hotel em 1996: “Nós prezamos muito nos-
sas raízes culturais. O hotel é, antes de mais nada, 
uma reunião de características de uma fazenda da 
época”, ressalta. Ele destaca ainda que foi agregado 
ao local o máximo de conforto possível para que seus 
hóspedes desfrutem e descansem em meio à nature-
za. Além disso, as atividades proporcionadas, como a 
cavalgada, são verdadeiros atrativos para o descanso 
e a admiração pelo local.

Hotel-Fazenda Da Chácara
A modernidade dos apartamentos e das áreas de 

lazer do hotel é marcante no Hotel-Fazenda Da Chácara. 
Segundo o proprietário, Aloísio Rodrigues Pereira, a pro-
posta é exatamente trazer a modernidade para o meio 
rural: “Acredito que o turismo rural seja uma tendência 
no país, pois quem trabalha em uma região metropolita-
na precisa de um descanso para continuar as atividades 
nas próximas semanas. Um hotel-fazenda é, sem dúvida, 
uma boa opção para reposição de energia”, enfatiza. O 
hotel está localizado em uma área de Mata Atlântica e 
conta com atrativos como taberna, fábrica de cerveja e 
cachaça (com degustação à vontade) e outros produtos 
e serviços comuns de uma fazenda.

As cidades da Estrada Real possuem diversas op-
ções de lazer, principalmente para os moradores de 
cidades maiores como Belo Horizonte. Associar segu-
rança, diversão, luxo ao ambiente totalmente rural, em 
harmonia com a natureza local, é, sim, um fator do turis-
mo a ser investido e valorizado. (O editor viajou a con-
vite dos Hoteis-Fazenda Fonte Limpa e Da Chácara)

INFORMAÇÕES

Hotel-Fazenda Fonte Limpa
Rodovia BR 040 - Santana dos Montes (MG-0405) 
Santana dos Montes - MG
Telefone: (31) 3726-1134 
www.fazendafontelimpa.com.br

Hotel-Fazenda da Chácara
Km 1 Estrada de Santana dos Montes a Rio 
Espera - MG
Santana dos Montes - MG 
Telefones: (31) 3726 1361 / 3814 0464 
www.hotelfazendadachacara.com.br

Os Hotéis estão inseridos na Estrada Real no cir-
cuito Vilas e Fazendas, a 130 quilômetros de Belo 
Horizonte, em rodovia pavimentada.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Hotel-Fazenda Fonte Limpa reúne conforto e histórias em meio à natureza

Hotel-Fazenda da Chácara proporciona modernidade e descanso aos seus hóspedes
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conservação de boa parte dos imóveis 
deixa a desejar. Mas é impossível não se 
encantar com a Ilha do Amor e as suas 
mais diversas histórias e riquezas natu-
rais. Conheça São Luís do Maranhão!

O editor Fabily Rodrigues viajou 
a convite da Setur-MA e dos hotéis 
Brisamar e Stop Way 

FOTOS: BANCO DE DADOS

Já dizia o cantor e compositor César 
Nascimento, ao expressar seu amor 
por São Luís: “Ah, que horizonte belo 
de se refletir. Outro dia me disseram 
que o amor nasceu aqui.” A capital do 
Maranhão, conhecida também como a 
Ilha do Amor, é cheia de encantos e his-
tórias espalhadas por suas ruas e seus 
casarões. Foi a única cidade do Brasil 
fundada por franceses, no ano de 1612, 
mas foram os portugueses que coloniza-
ram o município, dois anos depois. Foi 
também a capital da primeira unidade 
administrativa. Em 1997, a Unesco con-
cedeu a São Luis o título de Patrimônio 
Cultural da Humanidade.

A capital maranhense abriga uma 
arquitetura herdada pelos portugue-
ses e as ruas do Centro Histórico são 
compostas por casas com ladrilhos e 
azulejos antigos. Dos mais de cinco mil 
casarões, aproximadamente 3.700 são 
tombados na cidade antiga de São Luís 
devido à homogeneidade arquitetônica. 
Os antigos solares dos barões compre-
endem espaços culturais, museus, lojas 
e restaurantes. Grande parte do casario 
colonial, datado dos séculos 18 e 19, 
remete a uma incrível viagem a um pas-
sado de prosperidade e, por que não 
dizer, ostentação. 

A Secretaria de Turismo busca sem-
pre captar recursos e incentiva a inicia-
tiva privada a se apropriar e requalificar 
os casarões em médio e longo prazos 
para, com isso, valorizar ainda mais 
a história da cidade. “Ser Patrimônio 
Cultural da Humanidade faz com que a 
cada dia precisemos nos aprofundarmos 
e nos enriquecermos para promovermos 
o destino e trabalhar internamente o 
sentido dessa cidade dentro da pers-
pectiva de uma cidade turística. Não 
pretendemos ter um turismo de massa, 
mas que nossos visitantes venham con-
viver, se aprofundar e sentir as nossas 
riquezas culturais. Realizamos eventos 
pelos quais trazemos, para a atualida-
de, histórias do passado a fim de que 
elas se entrelaçam com o presente, e 
que a cidade seja vista de uma maneira 
diferente e lúdica”, enfatiza a Secretária 
Municipal de Turismo, Maria do Socorro 
Araujo.

Mas há também o seu lado moderno. 
A movimentada Avenida dos Holandeses 
e os bares da Lagoa da Jansen, além de 
shoppings, teatros, casas de shows e 
restaurantes, garantem o agito nas noi-
tes da capital. O reggae, ritmo frequente 
em São Luís, e que concedeu à cidade o 
título de “Jamaica brasileira”, está sem-
pre presente em rádios, clubes e bares. 
Os casais maranhenses normalmente 
dançam esse ritmo juntos.

Cultura popular
Os ludovicenses mantêm firmes 

os seus gostos pela cultura popular 
brasileira. Nos meses de junho e ju-

lho ocorrem várias festas e atrações 
em São Luís. A mais tradicional é a do 
Bumba-Meu-Boi, um evento que gira em 
torno de uma lenda e encanta pessoas 
de todas as idades e se espalha pela ca-
pital maranhense. O Tambor de Crioula 
também é famoso no nordeste do país. 
É uma dança originalmente africana, 
praticada por descendentes de escra-
vos em louvor a São Benedito, um dos 

santos mais prestigiados pelos negros. 
“As manifestações culturais chamam 
muita atenção. Só de Bumba-Meu–Boi 
são mais de 400 grupos no estado, dos 
mais diversos tipos, cada um com seus 
ritmos específicos. Mas temos também 
o Tambores de Criolo, a Dança de São 
Gonçalo, a Dança do Caroço, entre ou-
tras várias festas que fazem o São João 
do Maranhão se transformar em um 

grande Arraial em junho e julho”, conta 
Maria do Socorro.

Praias
São poucas as cidades que têm o 

luxo de abrigar belos centro histórico e 
litoral convivendo de maneira tão har-
mônica. As lindas praias de São Luís 
chamam a atenção dos visitantes. A 
Praia Ponta da Areia Preta é a mais visi-
tada por seu fácil acesso. Ela fica a 3,5 
km de distância do Centro Histórico e 
possui uma ponte que se estende até o 
mar, tornando-se ideal para admirar um 
lindo pôr do sol. 

A Praia do Meio é famosa pela práti-
ca do windsurf e voos de ultraleve. Mas 
o lugar mais procurado pelos surfistas é 
a Praia de São Marcos (localizada a 5 
km do centro da cidade), pelo fato de 
suas ondas serem fortes e o seu calça-
dão extenso, se tornando ideal para a 
prática de atividades físicas. Amantes 
da natureza preferem a Praia do Olho 
D’Água, por sua grande mata nativa 
preservada, excelente para quem quer 
renovar as energias. Quiosques com-
pletam a boa infraestrutura, sendo uma 
opção bem escolhida pelos visitantes. 

Infelizmente, algumas das praias 
estão impróprias para banho. Entre elas 
Calhau, Araçagi, Ponta da Areia Preta e 
Olho d’água, que apresentaram um ní-
vel maior de poluição do que o tolerá-
vel, mas, ainda sim, são muito visitadas 
pelos turistas por suas encantadoras 
paisagens. Há quem diga que a Praia 
do Meio e a de São Marcos também es-
tejam poluídas, apesar de serem utiliza-
das para banho.

Investimento
A localização de São Luis é favorável 

para um setor industrial desenvolvido. 
Entre as regiões Norte e Nordeste, é 
um dos locais mais próximos dos cen-
tros importadores de produtos, como os 
Estados Unidos e a Europa, facilitando 
as entregas de mercadorias e econo-
mizando tempo, combustível e outros 
custos. Além de ser o município mais 
populoso do Maranhão, é o quarto mais 
populoso do Nordeste, ficando atrás so-
mente de Salvador, Fortaleza e Recife. 

Segundo a gerente geral do Stop 
Way Hotel São Luís, Pryscilla Fernandes, 
o trabalho e a qualificação que os ór-
gãos de turismo estão realizando pelo 
turismo melhorou bastante, mesmo 
nas cidades menores, mas ainda assim 
o destino São Luís deve ser mais bem 
trabalhado e mais divulgado: “Por ser 
um destino muito corporativo também, 
o setor hoteleiro precisa trabalhar mais 
o lazer e se unir para buscar melhores 
resultados. Muitas vezes, o turista que 
quer conhecer os Lençóis Maranhenses 
acha que a cidade de Barreirinhas é 
próxima e quer ir direto do aeropor-
to. Temos de trabalhar para que esses 
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turistas conheçam e se encantem mais 
com a nossa cidade também. Além 
do Centro Histórico, das praias e dos 
Lençóis, temos também cidades próxi-
mas que merecem ser visitadas, como 
Alcântara e Raposa.”

Certamente, a capital ainda precisa 
de mais cuidados, principalmente na 
infraestrutura e na limpeza pública, e a 

conservação de boa parte dos imóveis 
deixa a desejar. Mas é impossível não se 
encantar com a Ilha do Amor e as suas 
mais diversas histórias e riquezas natu-
rais. Conheça São Luís do Maranhão!

O editor Fabily Rodrigues viajou 
a convite da Setur-MA e dos hotéis 
Brisamar e Stop Way 

FOTOS: BANCO DE DADOS

São Luís também é conhecida pela 
sua riqueza gastronômica. Não há 
quem visite a cidade e não se encante 
com as comidas típicas. O Cuxá é o 
prato mais famoso na região, feito com 
erva azeda (vinagreira), camarão, fari-
nha seca, temperos e outros elemen-
tos que fazem a consistência do prato 
parecer com a de um purê. O Cuxá 
também pode ser preparado à base de 
arroz. O peixe frito e a torta de cama-
rão também não perdem lugar na ca-
pital maranhense. Os sabores típicos e 
especiais fazem com que os ingredien-
tes tenham uma gustação inigualável e 
sejam os pratos mais consumidos de 
todo o estado. 

“Nossa gastronomia é rica. É à 
base de frutos do mar e vegetais des-
sa região como o cuxá, que pode ser 
usado de diversas maneiras e possibi-
lita um sabor azedinho todo diferente 
para os mais diversos pratos. Nossas 
tortas são diferentes das do Sul e do 
Sudeste. Fazemos só com ovo. Além 
disso, temos sucos, doces, licores e 
cachaças específicos. É uma gastro-
nomia muito vasta! Trabalhamos com 
as comunidades periféricas e as ca-
pacitamos mostrando a importância 
do resgate da identidade cultural e 
gastronômica. Com isso, trabalhamos 
a gastronomia dentro da perspecti-
va cultural, da geração de empregos 
e renda e do resgate da identidade”, 
explica a Secretária Municipal de Turis-
mo, Maria do Socorro Araujo. 

O Jornal Em Foco Turismo foi convi-
dado para experimentar alguns pratos 
em restaurantes da capital. Entre eles, 

a equipe destacou o “Arroz do Mar da 
Juja”, na Casa de Juja, que é servido 
com lagosta, camarão, patinhas, me-
xilhão, lula, polvo e temperos próprios. 
Tudo isso num ambiente bem caseiro, 
charmoso e repleto de hospitalidade, 
que só atende com reserva e a esco-
lha do prato principal antecipadas. É 
realmente uma excelente opção para 
quem busca experiências gastronômi-
cas legítimas e inesquecíveis. “A comi-
da maranhense, assim como a mineira 
e a baiana, vem dos nossos ances-
trais. Temos um arroz famoso chamado 
Maria Izabel (com carne seca) e o arroz 
de cuxá, feito com uma erva chamada 
vinagreira, que é azedinha. A cozinha 
maranhense sempre mistura arroz com 
alguma coisa e são vários os tipos de 
arroz, assim como as tortas: bacalhau, 
caranguejo, camarão, sardinho, sururu, 
sarnambi, ou seja, tudo que vem do 
mar e da terra”, conta a culinarista e 
proprietária da Casa de Juja, Ana Lula.

São Luís também é rica na varie-

dade de frutas tropicais e algumas não 
são encontradas no Sul e Sudeste do 
Brasil. As diferentes frutas, entre elas 
o bacuri, cupuaçu, mangaba, abricó, 
sapoti e jenipapo podem ser consu-
midas como sucos, sorvetes e até nos 
beijus – massa feita de farinha de man-
dioca. 

História
Para quem gosta de conhecer mais 

sobre a história do Brasil e as coloni-
zações estrangeiras, uma visita à Casa 
de Cultura Huguenote Daniel de La 
Touche é quase obrigatória. O centro 
cultural tem como objetivo resgatar 
a verdadeira história da fundação da 
cidade de São Luís por meio da mu-
sealização da memória francesa lo-
cal, oferecendo ao turista uma melhor 
ideia do que foi o Brasil estrangeiro. 
Está instalado em um casarão típico 
e histórico, situado no Beco Catarina 
Mina. É um dos poucos logradouros 
do Centro Histórico de São Luís que 

levam nome de uma mulher, e o úni-
co que homenageia uma negra. Dia-
riamente, há visitas acompanhadas 
por instrutores que, de forma bastan-
te competente, contam não apenas 
a história de São Luís e do nordeste 
como um todo, mas também de todo 
o Brasil, mesmo antes de seu desco-
brimento. No local há uma exposição 
de quase 20 anos de pesquisas. O es-
critor, consultor em turismo e curador 
da exposição “França Equinocial para 
Sempre”, Antônio Noberto, mostra, 
pelo seu acervo, o momento do “Brasil 
bonito”, que, segundo ele, foi o Brasil 
estrangeiro: “Tentamos mostrar o ou-
tro lado da história. Os turistas ficam 
maravilhados com as peças expostas e 
o trabalho que foi realizado com mui-
ta dedicação, pesquisas e até mesmo 
viagens para França e Portugal, a fim 
de buscar as melhores informações.”

Está esperando o que para conhe-
cer a “Ilha do Amor” e os diversos atra-
tivos nas cidades próximas? 

Com vegetação litorânea e muitos coqueiros, o clima da capital ma-
ranhense é tropical, quente e úmido durante todo o ano. Lá nascem pe-
quenos rios, como o Bacanga, que é o mais importante economicamente. 
São Luis está quatro metros acima do nível do mar e sua planície litorânea 
conta com baixadas alagadas, praias extensas e dunas. 

Centro Histórico

Museu Histórico e Artístico

Palácio dos Leões

Casa de Cultura Huguenote Daniel 

de La Touche

Praça Gonçalves Dias

Casa do Maranhão

Teatro Arthur Azevedo

Igreja da Sé

Beco Catarina Mina

Convento das Mercês

Praias Araçagi, Calhau e Panaquatira

Lagoa da Jansen

Valparaíso Acqua Park

Feira da Praia Grande

Casa das Dunas
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“Essa foto é em Lake Tekapo, na Ilha Sul da Nova Zelândia, na estação de ski 
Roundhill. A paisagem, como em toda a Nova Zelândia, é estonteante, principal-
mente na Ilha Sul, cheia de trilhas entre lagos e montanhas. Em cada estação há 
uma beleza diferente, e no inverno, quando a neve toma conta, as montanhas e 
os lagos destacam muitos tons de azul e branco.” Daiane Melo, Hoteleira espe-
cializada em marketing (Montenegro-RS)

“Lençóis Maranhenses (Barreirinhas-MA) e sua fantástica beleza natural, 
com uma imensidão de dunas e lagoas. É simplesmente fascinante e preten-
do voltar sempre neste local! Data do registro: 02/08/2014.” Thayze Ferreira, 
Gestora de RH e gerente administrativa(São Luís-MA)

VIAJANTES

Você é destaque no Em Foco Turismo
Nossos leitores e viajantes terão espaço garantido em nossas edições e no 

site www.emfocoturismo.com.br/viajantes. Aqui você poderá elogiar, criticar, co-
mentar e enviar sugestões para nossas matérias e colunas. Envie sua foto tirada 
em alguma de suas melhores viagens com um resumo do momento, local e pe-

ríodo do ano. Conte como foi sua aventura ou um caso curioso ocorrido nessas 
viagens para que possamos publicar e compartilhar para os demais viajantes. 
Entre em contato através do e-mail turismo@emfocomidia.com.br ou em nossa 
página no Facebook. Participe! Seja bem-vindo!

Barreirinhas-MA | Thayze FerreiraNova Zelândia | Daiane Melo
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Muitos não sabem, mas os países da União 
Europeia e do Mercosul não exigem visto para 
turistas brasileiros. Quando viajamos para outro 
país, devemos saber as informações necessárias 
para que não sejamos surpreendidos, já que exis-
tem países rígidos em normas, como os Estados 
Unidos. Mas existem países que facilitam nossa 
entrada, comparados ao padrão estadunidense. 
Dos 33 países que mais recebem brasileiros, 
apenas seis (Austrália, Angola, Canadá, China, 
Estados Unidos e Japão) requerem visto de en-
trada. Os países que integram a União Europeia 
(Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 
Estônia, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Grécia, 
Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República 
Tcheca, Romênia e Suécia) exigem apenas a 
apresentação do passaporte. Por outro lado, 
para visitar os países da América do Sul, basta 
um simples documento de identidade, desde que 
o RG tenha até 10 anos de emissão, com exce-
ção da Guiana Francesa, que é um departamento 
ultramarino da França e que ainda exige visto de 
brasileiros. Mas atenção! Muitos turistas acabam 
perdendo voos por levarem carteira de motorista 
ou identidades profissionais (ex: carteira da OAB 
ou do Conselho Regional de Medicina). Apesar de 
aceitos em território nacional como documentos de 
identificação, eles não serão aceitos no embarque. 
Por isso, se você tem o passaporte, não deixe de 

levá-lo, pois ele é uma garantia de boa documen-
tação nesses países. Se perder ou sofrer um roubo, 
por exemplo, o outro documento poderá ser usado. 
Evite essa dor de cabeça. A não exigência de vis-
to é válida para turistas com previsão de estada 
temporária. Geralmente, o prazo para permanência 

sem visto é de três meses, mas isso varia de país 
para país. Entradas para estudo, trabalho ou resi-
dência definitiva exigem vistos específicos. Os via-
jantes de plantão podem embarcar tranquilamente 
nos 66 países listados no box abaixo, mas devem 
sempre se precaver com as exigências específicas.

COMPORTAMENTO

Você sabe quais são os 66 países que não 
exigem visto para brasileiros?
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Natal mostra criatividade por todo o Brasil
O cotidiano das pessoas e até mesmo a rotina das cidades mudam devido à che-

gada do Natal. O encantamento das luzes e a magia que essa data propicia faz com 
que muitas pessoas coloquem o pé na estrada com o objetivo de celebrá-la em locais 
que possuam belas paisagens e que no fim de ano ganham decorações especiais. 

Famoso por festas populares como o Carnaval e o São João, além de comemorações 
típicas de algumas regiões, o Brasil também é referência quando se fala em celebrar 
o Natal. Confira, abaixo, algumas opções de cidades brasileiras famosas por suas 
decorações em tons avermelhados e inúmeras luzes.   

Gramado – Rio Grande do Sul
A cidade de Gramado é conhecida mundialmente pelo Natal Luz, evento que atrai 

mais de dois milhões de turistas por ano e conta com shows, peças de teatro e desfiles. 
As  atrações, que começam sempre em dezembro, este ano acontecem até o dia 15 de 
janeiro. Um dos principais espetáculos da cidade é o Grande Desfile de Natal, que reúne 
muita luz, som, cores, músicas, alegorias, patinadores e acrobatas.  

Canela – Rio Grande do Sul
Bem perto de Gramado está a cidade de Canela, que é palco do Sonho de Natal. A 

29ª edição do evento, que une música e teatro, ocorrerá até o dia 8 de janeiro. Os espe-
táculos se concentram na rua principal da cidade e o destaque é para a Vila dos Sonhos, 
onde estão a Casa do Papai Noel, o Auto de Natal, que apresenta o Menino Jesus nar-
rando passagens bíblicas e, por fim, o Christmas in Concert, que é um show com arranjos 
natalinos no ritmo de rock and roll.  

Curitiba – Paraná 
A capital paranaense é famosa por realizar um dos eventos natalinos mais simbólicos 

do Brasil. O Coral do Palácio impressiona multidões há mais de 20 anos, com as vozes 
de 120 crianças entoando lindas canções natalinas, à noite, da janela do prédio. Além 
disso, o visitante pode ainda conhecer o Natal do Paço da Liberdade, uma peça teatral 
que completou 100 anos, retratada em uma arquitetura histórica.

Manaus – Amazonas 
A cidade reserva para os turistas uma programação especial para o fim de ano. O 

Teatro Amazonas, que completou 120 anos em dezembro, promove concertos na semana 
anterior ao Natal. Além disso, o Centro Cultural Largo de São Sebastião apresentou uma 
árvore de 28 metros de altura e a casa do Papai Noel disponibilizou para a criançada uma 
oficina de brinquedos. 

Natal – Rio Grande do Norte
A cidade, que comemorou 515 anos no dia 25 de dezembro, é conhecida por sua 

gigante e conhecida Árvore de Mirassol, com 112 metros de altura, que impressiona os 
moradores e os visitantes da capital potiguar. Uma programação de dois meses incluiu 
shows e espetáculos de rua, além de festivais de corais, cantatas, dança, literatura e a 
tradicional visita à Casa do Papai Noel.

Blumenau – Santa Catarina 
A cidade fascina visitantes com o evento Magia de Natal, em que há desfiles te-

máticos, shows musicais e peças teatrais, além das tradicionais Casa do Papai Noel e 
Fábrica da Família Noel. Aos sábados, são promovidas Cantatas de Natal na escadaria 
da Catedral de São Paulo Apóstolo. E todas as noites, durante o mês de dezembro, ocorre 
o acendimento das luzes da Vila de Natal, quando o “bom velhinho” faz uma caminhada 
até o Coreto Cultural. 
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Bandeiras semelhantes
Bandeiras de vários países podem gerar confusão devido à semelhança que 
apresentam entre si. Confira aqui algumas delas, e saiba mais sobre cada uma das 
nações representadas.

Itália
Capital: Roma
Continente: Europa
Moeda: Euro
Língua: Italiano
Território: 301.338 km²
Significado da bandeira: Adotada em 1º de janeiro de 1948 e inspirada na 
bandeira francesa e nos ideais da Revolução Francesa, que teve como lema 
“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. Verde (liberdade); branco (igualdade); 
vermelho (fraternidade).

México
Capital: Cidade do México
Continente: América do Norte
Moeda: Peso mexicano
Língua: Espanhol
Território: 1.958.201 km²
Significado da bandeira: Verde (independência); branco (religião); vermelho (união 
entre europeus e americanos). Esse significado foi alterado após a secularização do 
país, liderada por Benito Juárez. Hoje: verde (esperança); branco (unidade); vermelho 
(sangue dos heróis nacionais). O brasão de armas é baseado na lenda asteca sobre 
a fundação de Tenochtitlan.

Irlanda
Capital: Dublin
Continente: Europa
Moeda: Euro 
Línguas: Inglês e irlandês
Território: 70.273 km²
Significado da bandeira: Adotada em 1919, durante a guerra da independência. A 
tricolor é considerada, por muitos nacionalistas, como a bandeira nacional de toda a 
ilha da Irlanda. Verde (tradição gaélica); laranja (adeptos de Guilherme de Orange); 
branco (trégua duradoura entre o “laranja” e o “verde”).

Costa do Marfim
Capital: yamoussoukro
Continente: África
Moeda: Franco CFA
Língua: Francês
Território: 322.463 km²
Significado da bandeira: É semelhante à bandeira da Irlanda, mas é mais longa 
e tem as cores invertidas. Também se assemelha à bandeira da Itália. O seu dese-
nho foi baseado na bandeira da França. Laranja (savana e sua fertilidade); branco 
(paz); verde (esperança).
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10 praias de nudismo pelo mundo

Você gosta de praia, tem vontade de curtir a natureza bem 
à vontade e vivenciar novas experiências? Então você precisa 
conhecer as praias de nudismo, ou melhor, naturismo. Diferente-
mente do que muito se pensa, esses locais pregam viver em har-
monia com a natureza, além de respeito e seriedade. Listamos 

10 praias de naturismo que se destacam ao redor do mundo. 
Cada uma com suas regras. Vale lembrar que se alguém tiver 
algum comportamento inadequado e não seguir as normas é 
expulso e pode ser incluído em uma “lista negra” que impede a 
entrada em locais naturistas.

Maslin Beach (Austrália): Primeira 
praia da Austrália a liberar o nudismo, 
Maslin Beach fica em Onkaparinga, a 45 

quilômetros de Adelaide, no sul do país. Com 
boas ondas e um belo pôr do sol, recebe os Jogos 
Olímpicos nudistas do país uma vez por ano, com 
diferentes provas e até concurso da bunda mais 
bonita! Serviu de inspiração para o filme Maslin 
Beach (1997), em que um casal descobre o amor 
verdadeiro após uma tarde na praia nudista.

Playa Luna (Chile): Também chamada 
de Moon Beach, é a única praia nudista 

reconhecida no Chile. Situada em Valparaíso, o 
acesso à Playa Luna não é tão fácil, mas é a 
única praia do país onde o naturismo é orga-
nizado e permitido, mesmo não sendo obriga-
tório. Com bela paisagem, a praia possui uma 
boa infraestrutura, onde se pode alugar guar-
da-sol e comprar bebidas de ambulantes que 
passam eventualmente.

Amrum Island (Alemanha): Rodeada 
de dunas com até 32 metros de altura, 

a ilha de Amrum conta com 80 mil m² de área 
para camping de nudismo. Além do naturis-
mo, o turista ainda pode visitar museus, igreja 
e farol, pontos turísticos da região. Declarada 
como Patrimônio Mundial pela Unesco, Amrum 
é banhada pelo Mar Frísio e conta com outras 
praias que não são de nudismo.

Hoek van Holland (Holanda): Si-
tuada no oeste da Holanda, Hoek van 

Holland fica no litoral do Mar do Norte.  A praia 
inteira tem 3,5 quilômetros de extensão acom-
panhados por dunas com acesso para ciclistas 
e pedestres. Está dividida em três áreas: a na-
turista ao norte, a turística ao sul, e a faixa onde 
se praticam esportes aquáticos.

Meco (Portugal): Também chamada 
de Praia do Moinho de Baixo, Meco foi 

uma das primeiras praias de Portugal a definir 
uma zona devidamente licenciada para a prática 
do naturismo. Com boa infraestrutura, com bar, 
ducha de água doce e estacionamento a praia é 
ideal, também, para a prática de esportes. Com 
o mar revolto, muitos turistas vão até a praia 
para praticar surfe, bodyboard e windsurf.

Black’s Beach (Califórnia): A cidade 
balneária de La Jolla, no litoral de San 

Diego, tem uma das melhores praias naturis-
tas dos Estados Unidos. A praia é uma longa 
faixa de areia protegida por penhascos impres-
sionantes. A cidade de San Diego tem uma lei 
antinudez, mas ela não se aplica nesse paraíso 
nudista da Califórnia. De qualquer maneira, é 
opcional, no local, o uso de trajes de banho.

Studland Bay (Reino Unido): Consi-
derada a praia naturista mais popular do 

Reino Unido, ela é aprovada oficialmente para 
a prática de nudismo pelo National Trust, en-
tidade que protege pontos históricos, espaços 
verdes e é dona da baía. A parte nudista tem 
um quilômetro de extensão e é bem sinalizada.

Skagen (Dinamarca): Muito além da 
praia de nudismo, Skagen é um verda-

deiro reduto cultural. Cercada por uma natureza 
selvagem e 60 quilômetros de costa, a cidade 
é local de trocas culturais na frente da praia de 
águas rasas e tranquilas. As pequenas casas 
amarelas que tomam conta da cidade foram, ao 
longo dos anos, se transformando em galerias 
de arte, pequenos museus e lojas de artesanato.

Cabo de Gata (Espanha): Na 
Espanha, o nudismo é legal em espa-

ços públicos e pode ser praticado em qual-
quer praia do país, incluindo até alguns par-
ques. A praia do Cabo de Gata é apontada 
pela Federación Española de Naturismo como 
uma das mais frequentadas por esse tipo de 
público. A praia de areia dourada tem ondas 
fortes e uma espécie de pântano sem árvores 
(marisma) frequentado por flamingos.

Praia do Pinho (Brasil): Localiza-
da em Balneário Camboriú (SC), é 

considerada a primeira praia de naturismo 
do Brasil. Ao redor da praia, costões e mon-
tanhas com uma vegetação quase intocada 
garantem privacidade, mas o acesso é rápi-
do e fácil, o que atrai curiosos. A infraestru-
tura é boa, com pousada, camping, bar na 
beira da praia, banheiro e chuveiro.
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