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As maravilhas da Flórida
O estado da Flórida é conhecido como um
dos principais destinos turísticos do mundo. Os
brasileiros o amam tanto quanto as possibilidades que uma viagem dessas proporciona. É realmente encantador, tentador e inesquecível. Não
há como negar que as cidades da Flórida são
conhecidas pela organização, diversificação e

facilidade com o idioma: é possível se virar facilmente falando em espanhol e mesmo em português, devido à presença de inúmeros brasileiros
e latinos que moram e trabalham no estado.
A Flórida é, ainda, mundialmente famosa
por ser a casa da Disney World e dos incríveis
parques temáticos de Orlando como a Universal

Studios, o Epcot e o Magic Kingdom. Mas o
Sunshine State (estado do brilho do sol) possui
uma beleza que supera os parques, os outlets,
a agitada vida noturna e a faixa litorânea, que
percorre mais de 1.700 km.
Leia mais nas páginas 4, 5 e 6
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Conheça o misterioso e instigante Stonehenge, na Inglaterra, e
o indescritível Parque de Torres Del Paine, no Chile. Página 3

Confira os eventos e as novidades dos nossos parceiros: Hotel
Dann Inn Campos do Jordão, Avianca, Suzuki e Rede Vert. Página 7
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Turismo 10: Veja os 10 pratos típicos brasileiros que mais
agradam aos turistas. De quais você mais gosta? Página 8
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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, comentar 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 período do ano. Conte-nos como foi sua aventura ou
um caso curioso ocorrido nessas viagens para que possamos
publicar e compartilhar com os demais viajantes. Entre em contato pelo e-mail turismo@emfocomidia.com.br ou por nossa
página do Facebook. Participe! Seja bem-vindo!

Capitólio (MG)
fotos: ARQUIVO PESSOAL

“Para chegar à Cachoeira do Fecho da Serra são mais
ou menos sete quilômetros de estrada de terra, acessível
de carro (sofre um pouco, mas se chega lá), mais uns
300 metros de caminhada. O acesso fica logo após a
ponte do Rio Turvo, em direção à saída de Capitólio. Há
placas indicativas, estacionamento e a entrada é gratuita.
Demos sorte, pois não havia ninguém no local. Incrível!”
Juliana Barros Hernandes, Curitiba (PR)

San Pedro de Atacama (Chile)
“Conhecemos finalmente as Lagunas Altiplanicas, no
dia 30 de abril deste ano, no Deserto do Atacama. Ficamos
mais tempo apreciando a vista e tirando algumas fotos. E,
devido ao tempo tranquilo, aproveitamos o lugar só para
nós! Alugamos um 4x4 e amamos o passeio. Visitamos
tudo que queríamos no nosso tempo: Piedras Rojas, Salar
de Atacama, Termas de Puritama e Lagunas Escondidas.”
Laís Lima e Paulo Mardson de Lima, Maceió (AL)

Florianópolis (SC)
“No dia 22 de janeiro deste ano estive, com meu
namorado e a família dele, na Cachoeira da Costa da
Lagoa, em Florianópolis. Lá, pegamos um barco na
Barra da Lagoa em um passeio de fim de semana.
O lugar é muito bonito, com pedras muito escorregadias, mas que rendeu uma bela foto. O passeio vale
muito a pena. Recomendo!”
Daniela Ribeiro, Balneário Camboriú (SC)
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O misterioso Stonehenge
Se a humanidade é repleta de mistérios históricos, um dos mais instigantes é o
Stonehenge, uma estrutura circular formada
por várias pedras de aproximadamente 50
toneladas cada. O enigma que a circunda é
comparável ao das pirâmides do Egito. Na planície de Salisbury, sul da Inglaterra (137 km de
Londres), localiza-se esse estranho complexo
monolítico e monumento pré-histórico mais
importante do Reino Unido. A dúvida paira
ante a unicidade, já que não há nada semelhante a ele em todo o mundo. Estudiosos não
decifraram qual a função da estrutura, que estima-se datar de cerca de cinco mil anos.
A origem do nome vem dos saxões, que
a chamavam de grupo de pedras eretas,
"Stonehenge" ou "Hanging Stones" (pedras suspensas), enquanto os escritores
medievais denominaram-na como "Dança
de Gigantes". Muitas teorias foram usadas,
entre elas os usos para rituais druidas, cerimônias em homenagem ao Sol, estudos
astronômicos, mágicos ou religiosos, e até

portal para seres de outros planetas.
Durante séculos o Stonehenge abrigou
reuniões de camponeses e nos últimos 90
anos os “Druidas” modernos celebraram o início do inverno e do verão no local com um festival para milhares de pessoas. Mas, em 1985,
as autoridades proibiram os eventos, receosas
com a danificação das pedras e da vegetação.
Os arqueólogos deduzem que o solo do
local sempre foi considerado sagrado, já
que nas escavações não se encontra “lixo”
arqueológico, mostrando o zelo que os antepassados tinham pela região. Afirmam
também, que era usado como calculadora
do tempo, ao se confrontar as pedras com
as posições do Sol e da Lua.
O lugar é administrado pelo English
Heritage e, normalmente, o acesso de visitantes é limitado. O círculo de pedra fica isolado
e ninguém pode chegar muito perto. Mas, na
noite do solstício de verão, as pessoas podem
andar pela construção e acompanhar o nascer
do sol sob os ângulos do monumento.

O indescritível Parque Nacional
de Torres Del Paine
A Patagônia chilena tem
atraído bastante os turistas,
especialmente os brasileiros. O clima frio e a beleza
natural exuberante são os
grandes atrativos da região, e é destino certo para
os amantes de aventura. A
deslumbrante beleza natural
dos picos e montanhas forma um dos mais belos cartões postais do mundo!
A principal paisagem,
singular e composta por
grande quantidade de
vida selvagem, está sem dúvida no Parque
Nacional Torres del Paine, considerado o
mais bonito do Chile. A imensa massa de
montanhas pode ser informalmente dividida
em duas partes: de um lado, “los Cuernos”
apresenta uma incrível variedade de formas
e superfícies estratificadas. Do outro, as famosas torres de granito, que fazem a felicidade de escaladores de todo o mundo. Toda
a cordilheira foi formada ao longo das últimas eras glaciais, esculpindo uma cadeia
de picos independente dos Andes.
Para quem tem poucas horas para
curtir tudo, a opção é focar em rápidas caminhadas até o pé das torres de granito ou
embarcar numa excursão que passa por
pontos estratégicos como a fotogênica
vista do maciço, desde o lago Pehoé até
a geleira Grey. Para os mais aventureiros,

fotos: banco de imagens

vale tentar o desafiante Circuito "W", em
uma caminhada de quatro dias entre os
vales das Torres, e o ainda mais longo "O",
que dá a volta em torno da montanha e
chega a cerca de 1.350 metros de altitude, uma trilha que toma entre sete e 10
dias para ser completada. Mas em qualquer uma das opções, é recomendável estar preparado para a variação de clima: do
calor escaldante ao frio congelante.
Ir à Patagônia e não conhecer as Torres
Del Paine é como ir a Paris sem passar pela
Torre Eiffel. A emoção provocada à primeira vista e a sensação indescritível de estar
frente a um dos principais cartões postais
do mundo compensam o esforço. As torres
de granito e os lagos azuis-turquesa que o
cercam formam a melhor paisagem: a que
fica eternizada na memória do turista.
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Flórida: muito além da Disne
Difícil começar uma matéria na qual
é necessário descrever uma das regiões
mais bonitas e diversificadas do mundo. Quando pensamos em Flórida, duas
cidades logo vêm à mente: Miami e
Orlando. E, com estas, duas das mais
tradicionais vontades: compras e parques temáticos. Mas naquele estado
americano há opções para todos os
gostos. É possível conhecer belíssimos
lugares: praias e pântanos, parques e
outlets, museus e exposições, bares temáticos e incríveis restaurantes.
Furacões
Recentemente, a região ganhou bastante destaque nos noticiários devido
aos furacões que deixaram a população
em alerta total. Muitos deixaram as cidades em direção aos estados vizinhos
do Alabama e da Geórgia. A Flórida se
localiza em uma zona muito propensa a
furacões, e é o estado com a maior linha
costeira na área composta pelo Golfo do
México e toda a costa leste dos Estados
Unidos. Esta propensão é ainda aumentada quando se considera a geografia do
estado, que compreende uma península quase toda plana, espremida entre o
Mar do Caribe e o Oceano Atlântico: uma
área de encontro entre correntes mais
quentes e outras mais frias. Com isso, é
possível entender o saldo deixado pelo

banco de imagens

Miami Beach

furacão Irma, que, depois de uma passagem devastadora por ilhas caribenhas,
aportou na Flórida com uma força que
não se via há 12 anos.
Recorde de visitação
Mas vamos falar do que é bom. O envolvimento dos brasileiros com a Flórida
é significativo e chega a ser quase impossível não encontrar um conterrâneo

nas atrações dos parques temáticos, nos
maravilhosos e tentadores shoppings e
outlets — como o famoso Sawgrass Mills
(Sunrise) — ou nas agitadas praias, especialmente do sul do estado. A instituição
VISIT FLORIDA estima que 29,9 milhões
de visitantes viajaram para a Flórida no
segundo trimestre de 2017, um recorde e
um aumento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Outro recorde foi batido: recebeu o
maior número de visitantes, em qualquer
período de seis meses constatado na história do estado, com 60,7 milhões de visitantes. Esse dado representa um aumento de 4,1% em relação ao mesmo período
de 2016 e inclui 53,2 milhões de visitantes domésticos, 5,3 milhões de visitantes
estrangeiros (exceto Canadá e México) e
2,2 milhões de visitantes canadenses.

Ouvidoria 0800 771 1878
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ey e das compras em Miami
fabiano lana

Key West

Fort Laudardale

Praias
A Flórida é conhecida mundialmente
como The Sunshine State (O Estado do
Brilho do Sol), pois são 300 dias de sol,
anualmente. Aproveite o sol de novembro e abril, meses que são considerados
os melhores para se conhecer a Flórida,
que possui as praias mais bonitas dos
Estados Unidos, junto com a Califórnia.
Na região Sul um dos lugares mais
paradisíacos é Key West, ilha que fica
a apenas 150 km de Cuba e a 250 km
de Miami. É o ponto mais meridional
dos Estados Unidos, ou seja, é o extremo sul do país. É um local tão visitado
que tem até seu próprio aeroporto internacional. Para chegar à famosa ilha
é preciso seguir pela estrada Duval
Street. A encantadora rodovia, que
possui uma arquitetura peculiar, é suspensa sobre o mar com pontes gigantescas. Só o caminho de carro até lá
vale toda a viagem. Além de aproveitar
a vista, que é alucinante, o viajante
pode comer na tradicional hamburgueria Sloppy Joe. A viagem pode ser feita
no mesmo dia, mas vale a pena passar
pelo menos uma noite no local para
curtir seu inigualável pôr do sol e sua
badaladíssima vida noturna.
Outro passeio imperdível, saindo de
Fort Laudardale ou Miami, é o minicruzeiro para as Bahamas em um dia. Com
apenas duas horas, saindo de Miami,
você conhece um local paradisíaco, com
um incrível mar de água azul-turquesa
que você nem imagina que pudesse
existir. Sem contar com a exuberância
da natureza. O trajeto é de 80 km, feito
a bordo de um fast ferry, que sai às 9h
da manhã do Porto de Miami e chega
às 11h em Bimini, a ilha das Bahamas
mais próxima. Às 17h é preciso embarcar novamente para o retorno, marcado
para 18h. A chegada em Miami ocorre
às 20h. Vale a pena demais!
Fort Laudardale
Eis nossa cidade de apoio e que
indicamos, sem pestanejar, por todos
os encantos e opções que apresenta.
Para quem deseja um passeio de barco, visitar a cidade Fort Lauderdale,
cidade vizinha de Miami e mais conhe-

banco de imagens

sem comprometer o cartão de crédito.
Li a seguinte máxima a respeito de
Miami: “Luxuosa e encantadora, essa
cidade é cercada de clichês e também de surpresas”. É bem isso! Entre
as principais atrações estão as praias
paradisíacas e as compras irresistíveis.
Mas há também outras várias opções,
como passeios radicais, visita ao belo
porto, eventos culturais e por aí vai.

cida como "Veneza Americana", é uma
ótima opção. Cercada por praias e diversos canais, o passeio de Water Taxi
(táxi aquático), que dura em média três
horas, é garantia de diversão. Ainda na
cidade, há o Museum of Science and
Discovery, que recebe, anualmente, um
milhão de visitantes. O museu é dedicado à tecnologia e às ciências. Para as
crianças, o entretenimento fica por conta de um aquário gigante e também de
uma enorme tela de cinema, que exibe
os filmes do momento ou de natureza.
O Everglades Holiday Park é um outro passeio de barco imperdível. Dura
mais ou menos uma hora, passando
pelos pântanos da Flórida, cheio de
adrenalina. Vale assistir ao espetáculo
com os crocodilos. Indicamos ainda o
Duck Tours, que começa por terra e depois vai para a água, de onde é possível
conhecer a cidade de outro ângulo.
Devido à quantidade enorme de
canais que possui, é realmente incrível
observar como a água está integrada
ao cotidiano da cidade. O tempo todo é
possível avistar, nos charmosos canais,
iates e casas maravilhosas com uma lancha “estacionada” na frente. Por essas e
outras, grande parte dos aposentados
dos Estados Unidos visitam a cidade e
acabam a escolhendo como moradia
pelo conforto e o clima mais agradável.

Próximo de Fort Laudardale ainda é
possível fazer rápidos passeios pela encantadora, elegante e moderna cidade de
Boca Raton, e conhecer Derfield Beach,
Coral Spring, Pompano Beach e Hollywood.
Miami Beach
Miami Beach tem seu próprio ritmo.
Além da beleza natural que envolve a cidade, é de fato o lugar da badalação, da
vida noturna e da ostentação. Na Ocean
Drive você avista de tudo. Pessoas de todos os tipos, figuras exóticas e maravilhosas Ferraris e conversíveis estacionados e
circulando a todo o momento pelas principais vias. Mas, se o objetivo é gastar
pouco, é preciso pesquisar e buscar dicas
de como aproveitar o melhor da cidade

Gastronomia local
Viajar para outro país e não conhecer a gastronomia do local chega a ser
quase absurdo. Mas falar disso aqui sem
dar detalhes nem compensa. Vale outra
matéria. Nossa dica é pesquisar. Opções
não faltam para todos os tipos, gostos e
bolsos, o que inclui diversos restaurantes brasileiros também com suas peculiaridades. Em todas as cidades citadas
é possível encontrar muitos barzinhos,
lojas e pequenos bistrôs numa simples
caminhada, e isso é fantástico. Aconselhamos visitar cidades como Fort
Laudardale a pé, quando possível.
Uma coisa é fato e nós garantimos:
a cada viagem para a Flórida, mais você
se envolve com a energia do lugar, e
maior é o desejo de voltar. Chega a ser
difícil escolher as prioridades, sobretudo para quem não pode ficar muitos
dias. A Flórida tem muito mais diversão
e descobertas a oferecer em seus cantos e recantos. Sejam eles próximos ou
distantes. Está esperando o que para
marcar a viagem?
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Cidades da Flórida que merecem uma visita
Nas páginas anteriores destacamos os encantos do sul da Flórida, mas não poderíamos deixar de citar outras cidades que valem a visita. Conhecemos todas
viajando de carro e foi uma experiência espetacular. Viajar pelas impecáveis estradas da Flórida é uma sensação única, que todos deveriam experimentar.

Orlando
Cidade mais visitada da Flórida,
Orlando é conhecida por seus incríveis
e inigualáveis parques temáticos: Disney
World, Universal Studios, Sea World e
muitos outros menores espalhados pela
cidade. Contudo, não podemos deixar de
destacar que o local oferece muito mais
do que as atrações dentro dos parques.
São diversas as opções de passeios e
atrações turísticas para todas as idades.
Compras, natureza, gastronomia, esportes e cultura são apenas alguns dos atrativos que se pode vivenciar na cidade. É
importante fazer um bom planejamento

Boca Raton
Dificilmente você vai conhecer uma
cidade mais bonita e mais moderna do
que Boca Raton. Dizem que é o Caribe
da Flórida. Se você quer unir praias
de areias finas e água cristalina, boas
compras em centros sofisticados, restaurantes diferenciados e lugares bonitos para passear, Boca Raton é um
destino que não pode faltar no seu
roteiro. A cidade não é tão conhecida
no cenário turístico, mas merece uma
visita. Fica a apenas 70 km de Miami e
33 km de Fort Laudardale.

Palm Beach
Palm Beach é uma espécie de vila
da Flórida, que fica a 100 km de Miami,
e é ideal para quem gosta de natureza
e esportes. Os turistas encontram lá
muitas opções de esportes aquáticos e
também praias belíssimas e desertas.
Certamente, uma ótima opção para
quem quer curtir as belezas da Flórida
de uma maneira mais tranquila, já que
é pouco explorada pelo turismo. Muitas
celebridades e personalidades americanas têm residências em Palm Beach,
inclusive o atual presidente americano,
Donald Trump.

Jacksonville
É uma das maiores cidades da
Flórida e a que se localiza mais ao norte do estado. Quem procura por agito,
esse é o lugar certo. Além das praias e
do píer, Jacksonville também é uma ótima opção para quem viaja em família,
pois oferece muitos parques aquáticos
e também parques com atividades ao ar
livre. Apesar de ser uma cidade grande,
as atrações turísticas ficam mais concentradas numa única região. Essa característica facilita o turismo, pois não
é necessário se deslocar muito para
conhecer os principais atrativos.

e um bom roteiro, pois certamente você
terá de priorizar o que realmente for essencial. Ao sair da cidade, sem dúvida
permanecerá a sensação de que faltaram
conhecer vários outros lugares. Em alguns parques você poderá querer ir mais
de um dia, mas tente reservar pelo menos
um ou dois inteiros fora deles para passear e conhecer melhor a cidade.
Dicas importantes: dependendo dos parques que for visitar, compensa se hospedar na cidade vizinha
de Kissimmee, distante apenas 20
minutos de Magic Kingdom e 30 da
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Universal. E tivemos um contato que
fez toda a diferença em nossa viagem:
a Nova Perfect, que faz um ótimo trabalho como receptivo, transporte, locação
de veículos, aluguel de casas para temporada. A empresa tem guias turísticos
totalmente confiáveis, que recepcionam no aeroporto, levam o turista para
os parques e outlets, vendem ingressos
para os parques e conseguem cupons
de desconto para parques, lojas e restaurantes. Tudo isso 24 horas por dia.
Contatos: orlandoservice@hotmail.com
e (11) 99553-9152 (Edinei Rodrigues).

Tampa
Tampa é uma cidade repleta de eventos e com um clima agradável durante
todo o ano. Além do conhecido parque
de diversão de montanhas-russas, Busch
Garden, a cidade possui ótimas praias,
aquários e zoológicos incríveis, e muitos festivais de vinho, cerveja, comidas,
países, culturas, música, artes, barcos,
dentre outros. Por se localizar na baía,
há água por toda parte, muitos parques
extremamente bem cuidados e estrutura
para famílias com crianças, com churrasqueiras e playgrounds por toda parte.
Tampa fica a 135 km de Orlando.

Naples
Acha a Flórida muito agitada? Quer
fugir um pouco do agito? Então Naples é
a cidade ideal. Localizada a duas horas
e meia de Miami, é ideal para aquelas
pessoas que buscam sossego e bom
gosto. Suas praias são belíssimas e o
pôr do sol visto de suas areias brancas
ou do píer da cidade é um espetáculo à
parte. Apesar da tranquilidade, há muito
o que se fazer na cidade e tudo é bem
próximo: shoppings, parques, gastronomia e passeios de barco, além de uma
excelente estrutura náutica.

Daytona Beach
Muitos conhecem Daytona Beach
devido ao circuito oval em que é disputada a Stock Car, competição automobilística controlada pela NASCAR. Mas
a cidade tem boas praias, parques de
diversão e também muitos lugares para
compras. Uma opção bem legal é se
aventurar no Boardwalk Amusements,
um parque ao lado da praia, com atrações que iluminam toda a região. Um
pouco mais afastado, o mirante Ponce
de León proporciona uma vista incrível
de Daytona. A cidade está localizada a
130 km de Jacksonville.
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Campos do Jordão atrai
empreendimento hoteleiro
Campos do Jordão, considerada por muitos como a Suíça Brasileira, recebeu um novo
empreendimento hoteleiro da marca Nacional
Inn Hotéis. O Dan Inn Premium, com funcionamento inicial em soft openning, possui 98
acomodações com lareira e ar-condicionado
com aquecimento, duas piscinas aquecidas,
bar exclusivo, hidromassagem e internet Wi-Fi.
A ideia é de um hotel com foco na gastronomia, com a criação de jantares temáticos e um
novo conceito ao bar do lobby.
Inaugurado em junho, o estabelecimento
fica a 800 metros da Estação Rodoviária e
a alguns minutos do Centro de Convenções
João Dória e do Centro Turístico Vila Capivari.
O diretor da marca hoteleira, Daniel Santos,
afirma que, mesmo já existindo outros quatro
hotéis da rede na cidade, o destino, por ser
muito visitado por turistas, comportaria mais
um espaço: “A despeito da crise que a hotelaria enfrenta, o Nacional Inn decidiu investir
na cidade por acreditar no potencial turístico
local", conta.
O gerente do Dan Inn Premium Campos
do Jordão, Washington Domingos, completa
dizendo que os resultados estão bastante positivos para um hotel recém-inaugurado: “Logo
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em nossa primeira temporada de inverno conseguimos uma ocupação de 82%. Tudo isso
após exatos nove meses e 15 dias de construção do local, bem ao lado do Nacional Inn”. O
Jornal Em Foco Turismo foi convidado pelo Dan
Inn para visitar Campos de Jordão e em breve
faremos uma matéria de capa sobre nossas
experiências na cidade.

Informações:
Dan Inn Premium Campos do Jordão
Telefone: (12) 3663-3611
E-mail para reserva:
reservas@daninncampos.com.br
Endereço: Rua Joaquim Pinto Seabra, 117
Vila Everest – Campos do Jordão(SP)

Avianca inicia operações no Aeroporto de Confins
O
Aeroporto
Internacional
de Belo Horizonte, localizado
em Confins (Minas Gerais), conta
agora com uma nova opção de voos
diretos ligando a cidade mineira ao
Aeroporto Internacional de São Paulo
(Guarulhos). A Avianca Brasil, membro da Star Alliance, será a sétima
companhia aérea a atuar no aeroporto mineiro e oferecerá quatro voos diários, além de outras três operações
semanais. A aeronave foi batizada
em um voo inaugural no dia 21/08, marcando o início da nova parceria.
Segundo o vice-presidente da Avianca,
Tarcísio Gargioni, o início das operações
em Minas vem sendo planejado há algum
tempo e a entrada no mercado mineiro é
um dos grandes momentos deste ano para
a companhia: “Nós acreditamos no Brasil.
Acreditamos no nosso negócio, e por isso
não paramos de investir mesmo com a crise econômica. Estamos emocionados pela
maneira como voltamos, pois era uma frustração não estarmos conectados ao mercado mineiro. A Avianca evoluiu muito nos últimos cinco anos e nossos voos permitirão
deslocamentos rápidos para quem viaja a
negócios e a lazer”, salienta.

A chegada da Avianca vem coroar todo
o planejamento realizado em prol desses
objetivos, como afirma o diretor-presidente
da BH Airport, Adriano Pinho: “É um grande
prazer termos a Avianca novamente em BH.
Acreditamos que as boas parcerias irão trazer mais oportunidades e o mundo aos pés
dos mineiros”. Hoje a Avianca conta com 245
voos diários, operando em 27 aeroportos do
Brasil, da Colômbia e dos Estados Unidos.

Informações:
Avianca Brasil
www.avianca.com.br
Telefones: 4004-4040 (São Paulo e
principais capitais) ou 0300-789-8160
(demais localidades).

Hotel da Rede Vert é inaugurado
na capital mineira
Recentemente Belo Horizonte ganhou, uma nova unidade da rede mineira Vert Hotéis. O eSuites Savassi
Toscanini chegou à região para atender
tanto ao público corporativo quanto ao
de lazer. Localizado em uma das áreas
mais nobres da capital Mineira, próximo
ao shopping center Pátio Savassi, o hotel busca trazer serviços diferenciados
aos hóspedes. É o que afirma o gerente
geral, Thiago Miranda: “Este é um dos
grandes diferenciais da marca eSuites.
Nós temos um hotel com restaurante,
spa e salão à disposição dos hóspedes.
Além da localização privilegiada, já que
o Toscanini é o único hotel da Vert situado no coração da Savassi.”
O empreendimento possui 144
apartamentos, academia, sauna seca e
úmida, restaurante e os renomados Spa
Mitra e Studio Prime, visando ao maior
conforto e comodidade do cliente. As diárias iniciais custam a partir de R$ 199,00
e as reservas podem ser feitas pelo site.
O hotel proporcionará, também, pacotes
especiais para datas comemorativas.
O restaurante Empório Toscanini é

divulgação

uma atração à parte e oferece uma gastronomia de muito bom gosto e pratos
que agradam aos mais exigentes paladares. O Chef paraense Mário Resende
afirmou que trará algumas novidades e
peculiaridades de sua região para complementar o cardápio. Quem estiver de
passagem por BH, vale a pena conferir.

Informações:
eSuites Savassi Toscanini
Rua Arturo Toscanini, 61, Savassi
Belo Horizonte-MG
Telefone: (31) 3064-2200
www.verthoteis.com.br

Suzuki Day 2017 é marcado por belas
paisagens em cidades brasileiras
A Suzuki oferece, todos
os anos, passeios aos clientes para apresentar lugares
com belas paisagens, trilhas
emocionantes, cultura e gastronomia típica. Tudo isso
por meio de um roteiro anual
de trilhas e desafios off-road
para proprietários de veículos Suzuki 4x4. Neste ano, os
passeios já aconteceram em
Tiradentes (MG), Serra da
Mantiqueira (SP), Visconde
de Mauá (RJ), Cunha (SP) e percorrerá,
nos dias 7 e 8 de outubro, a belíssima cidade de João Pessoa (PB), e Ouro Preto e
região (MG) recebem o passeio nos dias
11 e 12 de novembro. O principal objetivo
é mostrar aos moradores que é possível
se divertir explorando a região a bordo
de seus veículos, já que muitos não têm
essa oportunidade no dia a dia.
O Jornal Em Foco Turismo foi convidado para o passeio na cidade histórica de
Tiradentes e confirmou a diversão, boas
amizades e a adrenalina que o encontro
promove. A etapa marcou a estreia do New

Vitara e do novo S-Cross nas trilhas. Além
de Tiradentes, os participantes passaram
pelas localidades de Bichinho e Prados, e,
no final do trajeto, houve uma confraternização na Cachaçaria Mazuma Mineira, em
que todos puderam aproveitar as delícias
da gastronomia do interior de Minas Gerais.
“Tivemos um ano repleto de oportunidades para que nossos clientes pudessem
desfrutar a cultura e a natureza de várias
cidades brasileiras a bordo de seus carros", afirmou Fernando Julianelli, diretor de
marketing da Suzuki Veículos do Brasil. Mais
informações: www.suzukiveiculos.com.br.
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Pratos típicos brasileiros que mais agradam aos turistas
A culinária brasileira é fruto de uma mistura de ingredientes de origens
europeia, indígena e africana. Muitas das técnicas iniciais de preparo têm
sofrido constantes adaptações, variações de aromas e sabores, resultando,
assim, em pratos apreciados por turistas dos quatro cantos do mundo. Confi-

Feijoada: A origem da feijoada brasilei-
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ra a origem e os pratos brasileiros mais apreciados pelos estrangeiros. A lista
poderia ser bem mais extensa, com o Pato no Tucupi, o Barreado, a Carne
de Sol, o Tacacá, o Arroz com Pequi, os peixes do Pantanal, o Caranguejo, o
Brigadeiro, o Açaí, o Arroz de Cuxá, dentre vários outros.

ra se baseia na época da escravidão: os
senhores das fazendas forneciam aos escravos
os “restos” dos porcos. Do cozimento desses
ingredientes, com feijão e água, teria surgido a
receita. Pratos similares na cozinha latina seriam
o cozido, em Portugal; o cassoulet, na França; a
paella, à base de arroz, na Espanha e a casouela
e o bollitomisto, na Itália. Mas a feijoada tem as
especificidades da culinária brasileira.

Churrasco: Acredita-se que o churrasco fez parte da história do homem
ainda na pré-história. Era comum coletar,
caçar e comer carnes cruas e, depois da descoberta do fogo, a variedade de consumo foi
ampliada, assim como a exploração de novos
sabores. As formas de preparação evoluíram
e o prato ganhou fama por todo o Brasil, e
hoje é um dos mais consumidos em, praticamente, todos os estados.

Pão de queijo: Especula-se que sua

Feijão-tropeiro: Desde o período colo-

origem se deu no século XVIII, em paralelo à época da escravidão, em que, nas
fazendas mineiras, era costume servir aos
senhores o pão com café. No entanto, a farinha que chegava às fazendas não era de boa
qualidade. Assim, para fazer seus pães, as
cozinheiras passaram a substituir a farinha
por polvilho, criando os primeiros pães de
queijo mineiros.

Acarajé: A comida de origem afro-brasileira é muito popular na Bahia e famosa em todo o Brasil. O acarajé é feito com
uma massa de feijão-fradinho, que é frita
em pequenas porções no azeite de dendê. O
molho que acompanha o bolinho é feito de
camarões secos e moídos, pimenta-malagueta e cebola. Esses ingredientes também
são fritos no mesmo azeite.

Frango com quiabo: O frango com
quiabo é uma receita tradicional de Minas
Gerais, que pode ser encontrada em qualquer
restaurante típico. Rico em vitamina A, o quiabo
chegou ao Brasil com os escravos africanos e foi
incorporado a vários pratos. É um dos mais apreciados na cozinha mineira. Com a valorização da
cozinha brasileira, deixou de ser uma refeição simples e passou a integrar o cardápio de renomados
restaurantes. "É bom demais da conta".

Tapioca: Nas primeiras décadas pós-descobrimento, viajantes estrangeiros já registravam a existência dos beijus, preparados pelos índios com a goma da mandioca, um bom substituto
para o nosso pão. A tapioca logo se espalhou pelos
demais povos indígenas e se transformou, posteriormente, na base da alimentação dos escravos no
Brasil. Tudo isso serviu para transformar a tapioca
num dos mais tradicionais símbolos da culinária
por quase todo o Norte e Nordeste do país.

nial, o transporte das mais diversas mercadorias era feito por tropas a cavalo ou em lombos de burros. Os homens que guiavam esses
animais eram chamados de tropeiros. O feijão
misturado à farinha de mandioca, torresmo, linguiça, ovos, alho, cebola e tempero tornou-se um
prato básico do cardápio desses homens. Daí a
origem do nome feijão-tropeiro, numa referência
direta aos integrantes das tropas.

Moqueca: Originária dos indígenas, a
moqueca é conhecida em muitos estados,
em especial no Espírito Santo e na Bahia: uma
mistura de peixes e temperos tradicionais da cozinha desses estados. Com o passar do tempo, foi
ganhando ingredientes e métodos de preparo específicos em outras regiões. Os primeiros registros
do aparecimento da moqueca datam de 1500,
quando Pedro Álvares Cabral deu alguns espelhos
aos indígenas em troca de algum prato de peixe.

Vatapá: Originário da Bahia, o seu preparo pode incluir pão molhado ou farinha de
rosca, fubá, gengibre, pimenta-malagueta, amendoim, castanha de caju, leite de coco, azeite de
dendê, cebola e tomate. Pode ser preparado com
camarões frescos inteiros, ou secos e moídos,
com peixe, com bacalhau ou com carne de frango,
acompanhados de arroz. O vatapá é influência da
culinária africana trazida pelos escravos, a partir do
século XVI.
Coxinha: Encontrada em padarias e
lanchonetes, existem muitas histórias de
como se deu seu surgimento. Uma delas conta que
surgiu na cozinha imperial em que um criado, ao
perceber que não teria peças de frango suficientes,
resolveu transformar o que tinha em pequenas coxinhas. Outra diz que o salgado foi inventado pelos
escravos, que juntavam as partes de animais dispensadas pelos senhores, retiravam os ossos e os
envolviam com uma massa de mandioca.

