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O futuro do turismo no Brasil

O turismo é um grande gerador de oportunidades de 
renda e emprego para milhares de pessoas, reduz a de-
sigualdade e é essencial para o desenvolvimento eco-
nômico de regiões ou países. Portanto, é cada vez mais 
necessário discutir o futuro do setor, debater propostas 
e construir diretrizes estratégicas de longo prazo para o 
turismo no Brasil. Além da imagem positiva de um país 
alegre, com muitas praias, belezas naturais e um povo 
hospitaleiro, o Brasil está à frente de muitas regiões do 
mundo pelo fato de não haver nenhuma disputa bélica 
por perto e não ser assolado pelas forças devastado-
ras da natureza, como terremotos, furacões, tsunamis, 
dentre outros fenômenos de grandes magnitudes. Não 
vamos entrar aqui no mérito da falta de segurança pú-
blica, de manifestações violentas, corrupção na política, 

dentre outros assuntos negativos. O mundo vive uma 
insegurança ainda maior causada pela incerteza de paz 
entre as grandes potências, do terrorismo no Oriente 
Médio e da insegurança política em alguns países do 
mundo, inclusive na América do Sul.

Hoje é inevitável não associar o turismo com a Copa 
do Mundo do ano passado e as perspectivas após o 
evento. O Mundial e os Jogos Olímpicos de 2016 cer-
tamente irão beneficiar o turismo como um todo. Com 
uma expectativa de crescimento da demanda interna-
cional de turistas entre 6% a 8% nos próximos anos, 
o Ministério do Turismo acredita que esses fatores se-
rão fundamentais para o desenvolvimento do setor. O 
órgão incentivará as viagens internas com o objetivo de 
estimular cerca de 250 milhões de deslocamentos até 

2016, aumentando a visibilidade e consolidando o Bra-
sil como um dos principais destinos do mundo.

O Plano Nacional de Turismo tem a perspectiva de 
que esses eventos no país façam com que passemos 
da sexta economia turística mundial (US$ 71,6 bilhões) 
para a terceira nos próximos oito anos, com um movi-
mento de US$ 175 bilhões. Para atender a toda essa 
demanda crescente de turistas, estão sendo ou já foram 
construídos cerca de 400 novos grandes empreendi-
mentos de hospedagem.

Assim, o turismo no Brasil ganha uma visibilidade eco-
nômica cada vez maior, gerando ainda emprego e renda e 
contribuindo para o movimento da economia interna no país.

Leia mais nas páginas 6, 7 e 9

www.emfocoturismo.com.br

Paisagens exuberantes e de tirar o fôlego marcam os dois 
destinos destaques desta edição. Saiba mais sobre o Deserto 
do Atacama e os Fiordes da Noruega. Página 3

Você sabe quais são os 10 maiores países do mundo? 
Conhece as suas características? Sabia que o Brasil também 
participa desse ranking? Página 12

Novo passaporte comum conta com itens de segurança mais 
avançados e o sistema de emissão passa por adaptações e 
nova certificação digital. Página 10
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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)
Sinditur-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

EDITORIAL

Buscamos sempre 
melhorar algo em nossa 
empresa, adicionando 
novas ideias para apre-
sentar informativos mais 
atraentes e interessan-
tes. Algumas ideias são 
colocadas em prática, 
outras descartadas, en-
quanto outras esperam 
o momento certo para 
acontecer. Com essa 
soma de fatores, busca-
mos a excelência neste 

trabalho e, consequentemente, o reconhecimento do nosso 
público. É assim que sempre acontece todo ano. E foi as-
sim que, em outubro de 2008, a Em Foco Mídia aconteceu.

E eis que finalmente “nasce” um projeto que estava em 
stand by há pelo menos oito anos, mas que foi necessário 
adiar o lançamento algumas vezes por diversos motivos. 
Priorizamos outros trabalhos da empresa e esperamos uma 
melhor estruturação para começarmos este projeto de tu-
rismo com uma equipe mais completa e, assim, oferecer 
um produto com a máxima qualidade, como você poderá 
comprovar já nesta primeira edição.

Nosso principal objetivo é discutir o turismo de um 
modo geral e também apresentar roteiros de viagens lo-
cais, nacionais e internacionais com dicas interessantes e 
muitas curiosidades. Vamos debater o turismo e mostrar as 
perspectivas para o setor, as oportunidades, os cursos, os 
eventos, dentre outros assuntos. O Em Foco Turismo almeja 
se tornar uma referência para quem quer ficar por dentro 
do que acontece pelo Brasil e pelo mundo. Queremos fa-
zer a diferença e mostrar matérias que normalmente não 
são feitas em outros jornais e, ainda, publicar informações 
práticas com as quais certamente o público que queremos 
atingir se identificará.

Temos objetivos bem claros de onde queremos chegar 
e assim como os demais jornais da empresa, começare-
mos para não mais parar. Quem conhece os trabalhos da 
Em Foco Mídia (www.emfocomidia.com.br) sabe disso e 
tem essa garantia.

Para começar este trabalho nos preparamos muito: 
fizemos diversas pesquisas; viajamos; ouvimos o trade, 

pessoas com experiências em viagens, editores de revistas 
e jornais de turismo, instituições como a ABAV, a Embratur, 
a Belotur, a ABIH, as secretarias de turismo, dentre outras. 
Decidimos abordar um pouco de tudo no Em Foco Turismo. 
Não seria turismo se não falássemos dos roteiros, destinos, 
dicas de viagens, da preparação dos futuros turismólogos, 
ações do segmento do turismo e até mesmo de promo-
ções, ações e ideias do setor hoteleiro, pousadas, resorts, 
operadoras marítimas e demais instituições do setor e de 
ensino.

A paixão pelo turismo é antiga. Vem desde criança ao 
colecionar recortes de revistas e jornais de turismo e mon-
tar, anos depois, pastas com roteiros, dicas e curiosidades 
do setor. Ao me formar em Jornalismo, tive a oportunidade 
de escrever em cadernos de turismo para jornais como 
Estado de Minas e O Tempo (BH), Jornal do Commércio 
(Recife), A Notícia (Joinville) e Correio Brasiliense (Brasília). 
Hoje temos uma equipe completa de profissionais com ex-
periência, além da colaboração de instituições, empresas 
e pessoas ligadas ao turismo. Divulgaremos ainda mais o 
setor, não só dentro do estado de Minas Gerais, como em 
várias cidades do país – pelas quais o jornal também cir-
culará – e do mundo. 

É indiscutível que, há tempos, o turismo no Brasil ga-
nhou visibilidade como atividade econômica. Grande parte 
dos resultados nos últimos anos se deve também ao au-
mento das ações de promoção externa e políticas públi-
cas para desenvolver o turismo brasileiro, com metas mais 
bem definidas. Mas é preciso fazer mais. Dentre uma série 
de medidas, acreditamos que algumas são fundamentais: 
criar ações que apresentem resultados mais eficientes em 
toda sua estrutura; promoção do turismo interno, além de 
novas alternativas para a promoção turística brasileira; im-
plantação de uma política íntegra e integradora para todos; 
desenvolvimento de nichos turísticos por meio de ações 
ousadas; barateamento do deslocamento interno, desen-
volvimento da infraestrutura turística; capacitação da mão 
de obra para o setor; linha de crédito para consumidor (o 
que estimularia ainda mais o mercado interno); dentre vá-
rias outras. Viaje sempre que possível! Invista no turismo! 
Invista em você! Boa leitura e fique com Deus!

 
Fabily Rodrigues (Diretor do Em Foco Turismo)

turismo@emfocomidia.com.br

Um turismo mais dinâmico
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Diferente de uma viagem de compras ou gastro-
nômica, o Deserto do Atacama, localizado na região 
norte do Chile, atrai a atenção dos visitantes por suas 
paisagens exuberantes. Delimitado pelo Oceano 
Pacífico e pela Cordilheira dos Andes, tem como 
ponto central a cidade de San Pedro de Atacama, 
responsável pelos passeios turísticos da região. O 
deserto conta com cenários deslumbrantes em uma 
área de mais de 100 mil m2 e é considerado o mais 
árido do mundo. Isso acontece porque chove pouco 
na região, em consequência das correntes marítimas 
do Pacífico não conseguirem passar para o deserto, 
por causa de sua altitude. Assim, quando se evapo-
ram, as nuvens úmidas descarregam seu conteúdo 
antes de chegar ao deserto, podendo deixá-lo muito 
tempo sem chuva. 

San Pedro está localizada a 2.400 metros de 
altitude, mas os picos de alguns vulcões chegam 
a ultrapassar a marca de 6.000 metros de altitu-
de. A partir da capital do país, pode-se chegar ao 
destino por meios aéreos ou terrestres. Optando-se 

por transporte aéreo, deve-se pegar um avião até a 
cidade de Calama, e de lá percorrer cerca de 100 
km até a cidade de San Pedro de Atacama.

Devido à aridez da região, as temperaturas entre 
as estações não costumam sofrer variações brus-
cas, não exigindo, assim, uma época específica para 
se visitar. Ainda assim, as temperaturas variam entre 
0 ºC à noite e 40 ºC durante o dia. Em função des-
sas condições, existem poucas cidades e vilas no 
deserto. Por ser bem isolada, San Pedro de Atacama 
é considerada um oásis no meio do deserto e o prin-
cipal ponto de encontro de viajantes do mundo in-
teiro, mochileiros, fotógrafos, astrônomos, cientistas, 
pesquisadores, motociclistas e aventureiros. Dentre 
as atrações do local estão: Laguna Miscanti, Laguna 
Meñique, Laguna Cejar (um mar morto, devido à sua 
alta salinidade), Valle de La Luna, Gêiseres del Tatio, 
a reserva nacional Salar de Tara. Esses pontos turís-
ticos fazem do Deserto do Atacama um dos lugares 
mais lindos e visitados do mundo.

Os fiordes formaram-se, originalmente, devido à 
ação de imensas massas de gelo, chamadas gla-
ciares (ou geleiras), que se movimentam rumo ao 
mar como se fossem grandes rios congelados. Os 
fiordes modernos só existem em regiões costeiras 
montanhosas em que o clima é, ou foi, muito frio 
para permitir a formação dessas geleiras abaixo do 
nível atual do mar. A sua origem remonta a aproxi-
madamente 12 mil anos, quando o mar ocupou os 
espaços que os glaciares escavaram na costa atlân-
tica, moldadas ao longo de sucessivas eras do gelo. 
Essas enormes entradas de relevo podem chegar a 
centenas de quilômetros, da costa para o interior. 
São circundadas por falésias separadas entre si por 
poucos quilômetros.

O resultado são montanhas que ficam próximas 
a rios formando belíssimas paisagens. A Noruega 
tem a maior concentração de fiordes do mundo. A 
região é conhecida como Noruega dos Fiordes e re-
cebe milhares de visitantes por ano. As atividades 
na região variam entre caminhada nos montes e ge-
leiras, pesca e ciclismo. O transporte para os fiordes 
é feito por meio de navios ou de trem. Opções de 
visitação não faltam como o Fiorde Lysefjord da 
cidade de Stavanger, os fiordes Hardangerfjord e o 
Sognefjord da cidade de Bergen, além dos conhe-
cidos Næroyfjord e Geirangerfjord, que integram a 
Lista de Patrimônios Mundiais da Unesco por sua 
exuberância. Além disso, a região é conhecida por 

ter um clima ameno e vegetações impressionantes. 
As águas aos arredores dos fiordes são abrigos para 
focas, golfinhos e peixes variados.

Experiência única no Deserto do Atacama

A beleza dos fiordes da Noruega

DESTAQUES PELO MUNDO

Viagem a lazer e para os principais 
eventos de artesanato do país

TUR I SMO&ART E
P R O M O Ç Õ E S

Mais informações: www.turismoearte.com.br

Rua Cyro Vaz de Melo, 547 - B. Dona Clara
(31) 4103-2874 / 9207-5627 - contato@turismoearte.com.br 

Belo Horizonte - MG

Cursos e loja de artes e artesanato

O deserto do Atacama é o mais seco do mundo. Laguna Cejar 
(abaixo) tem concentração de sal maior que o Mar Morto

Paisagens dos fiordes encantam os olhos de qualquer turista, como a Preikestolen (a Rocha do Púlpito), que é a atração 
turística mais famosa em Ryfylke, na porção sul da Noruega
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Em 2014, cerca de 50 mil estran-
geiros desembarcaram no Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves, em 
Confins, na região metropolitana de 
Belo Horizonte. Isso representa um au-
mento de 9,2% em relação a 2013, 
de acordo com dados levantados 
pelo Departamento da Polícia Federal 
e pelo Ministério do Turismo e apurados 
pela Secretaria de Estado de Turismo de 

Minas Gerais.
O aumento se deve principalmente à 

realização da Copa do Mundo. Somen-
te no mês de junho, quando ocorreu o 
Mundial, entraram pelo aeroporto de 
Confins 36% do total de estrangeiros que 
vieram a Minas em 2014. Se comparado 
ao mesmo período em 2013, houve um 
acréscimo de 280%, saltando de 4.840 
para 18.398 turistas de outros países.

Cresce número de visitantes estrangeiros  
em Minas Gerais

A tradicional viagem de formatura 
para comemorar a conquista do diplo-
ma é um nicho que impulsiona o turis-
mo brasileiro. Em cidades como Porto 
Seguro (BA) – uma das preferidas entre 
os estudantes –, os passeios chegam a 
representar cerca de 10% do fluxo de 
visitantes, segundo estimativa da se-
cretaria de turismo da cidade. Apenas 
em julho deste ano, a cidade recebeu 
aproximadamente 15 mil jovens, núme-
ro recorde para o período.

Vale ressaltar que antes de contra-
tar a agência de viagem é recomendá-
vel que a escola ou os próprios estu-
dantes façam uma pesquisa sobre os 

antecedentes da empresa, busquem 
indicações de antigos clientes e ava-
liações na internet. Sugere-se, ainda, 
contratar empresas cadastradas no Sis-
tema de Cadastro de pessoas físicas e 
jurídicas que atuam no setor do turismo 
(Cadastur), do Ministério do Turismo.

Aumenta a procura por viagens  
de formatura no Brasil 

A nova resolução da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) passou a autorizar, desde o dia 5 
de agosto, o fretamento de micro-ônibus 
e vans (de 8 a 20 passageiros) para o 
transporte de turistas em viagens inte-
restaduais e internacionais de até 540 
quilômetros. Antes disso, esse tipo de 
viagem era proibido em veículos que 
ofereciam menos de 20 lugares – de 
modo que as agências tinham de usar 
ônibus maiores, mesmo que os assen-

tos fossem subutilizados. A publicação 
da nova norma levou em consideração 
uma reivindicação antiga do setor.

Dados da Agência apontam para 
3.719 empresas habilitadas a oferecer 
o serviço no Brasil e 25.551 ônibus au-
torizados. Por ano, são mais de 308 mil 
autorizações de viagens interestaduais 
e a expectativa é que, a partir de agora, 
esse número cresça ainda mais devido 
à possibilidade de uso dos micro-ôni-
bus e vans.

Novas regras regulamentam viagens turísticas curtas 
de vans e micro-ônibus

O Festival de Turismo de Ouro Preto 
deste ano será realizado entre os dias 
15 a 17 de outubro, no Centro de Artes 
e Convenções da Ufop Promovido pela 
ABAV-MG, o evento também é realiza-
do pela Fire Assessoria de Eventos, e 
tem apoio governamental da Prefeitura 
Municipal de Ouro Preto, além de vários 
parceiros estratégicos do trade.

Por meio do estande de operadoras, 
parques temáticos, circuitos gastronômi-
cos, hotéis, resorts, navios, companhias 
aéreas e outros, o Festival divulgará rotei-

ros e circuitos nacionais e internacionais, 
além de oferecer aos agentes de viagens 
palestras e workshops. Mais informações: 
www.festivaldeturismoouropreto.com.br.

Ouro Preto receberá festival de turismo  
em outubro

A 43ª ABAV Expo Internacional de 
Turismo e o Congresso ABAV de Turismo 
acontecerão de 24 a 26 de setembro, 
no Pavilhão de Exposições do Anhembi 
(o maior centro de eventos da América 
Latina), em São Paulo. Também será in-
serida na programação o 44º Encontro 
Comercial Braztoa. 

A feira já é consagrada no Brasil 
e no exterior. Um dos principais obje-
tivos do evento é disseminar o conhe-
cimento sobre o setor e estimular a 
geração de negócios. Estandes serão 
agrupados por regiões: América Latina 

e Caribe; África, Ásia e Oceania; Canadá 
e Estados Unidos; e Europa. Além disso, 
haverá espaços diferenciados como Ilha 
Corporativa, Vila do Saber e Sala VIP. 
Mais informações: www.abav.com.br.

Feira de Turismo da ABAV acontece  
este mês em São Paulo

Rua Mirian Wanderley Lara, 109 - Dona Clara
Belo Horizonte - MG

HOSPEDAGEM

Próximo à UFMG, Aeroporto da Pampulha, Mineirão e Mineirinho
Faça sua reserva - Diária e temporadas - Mensalistas

Transporte executivo

www.pousadavipbh.com.br

9982-0476 (Vivo) - 9378-9376 (TIM)
(31) 3024-3729

Hotel

A 27ª edição do Festuris (Festival de 
Turismo de Gramado) acontecerá entre 
os dias 5 e 8 de novembro. Voltada para 
o setor de turismo, a feira conta com 
uma visitação de mais de 14 mil profis-
sionais que circulam pelos 400 estandes 
distribuídos em 20 mil m2, localizados no 
Serra Park, a 1 km do centro da cidade.

O festival é direcionado aos profissio-
nais do trade turístico, recebendo empre-
sas, delegações oficiais e profissionais 
de mais de 30 países. Um dos principais 
objetivos é atender à demanda do turis-
mo mundial, proporcionando oportunida-

des de negócios e apresentando as ten-
dências do mercado. Mais informações: 
www.festivalturismogramado.com.br.

Festival de Turismo de Gramado  
será realizado em novembro
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Minas Gerais está entre os maiores 
centros turísticos do Brasil. O estado 
apresenta variadas opções, tais como 
parques florestais, diversas cachoeiras e 
muitas cidades históricas, as quais guar-
dam riquíssimas esculturas, obras de arte 
de séculos passados e cenários da épo-
ca do Brasil colonial. Por sua formação 
geológica, de grande extensão calcária, é 
também um dos estados brasileiros mais 
ricos em grutas e cavernas. Das 4.030 
catalogadas pela Sociedade Brasileira 
de Espeleologia (SBE), nada menos que 
1.633 estão concentradas no estado.

A beleza e os mistérios que envolvem 
essas formações rochosas atraem cada 
vez mais a atenção dos turistas. Devido a 
esse crescente interesse, a Secretaria de 
Estado do Turismo de Minas Gerais oficia-
lizou, o Circuito das Grutas, composto por  
14 municípios mineiros: Caetanópolis, 
Capim Branco, Confins, Cordisburgo, 
Funilândia, Inhaúma, Jequitibá, Lagoa 
Santa, Matozinhos, Paraopeba, Pedro 
Leopoldo, Prudente de Morais, Santana 
de Pirapama e Sete Lagoas.

Das centenas de grutas que se en-
contram em Minas Gerais, um expressi-
vo número se concentra nesses muni-
cípios, incluindo as três mais famosas: 
a Gruta do Maquiné, em Cordisburgo; 
a da Lapinha, em Lagoa Santa; e a do 
Rei do Mato, em Sete Lagoas, que cor-
respondem ao Circuito das Grutas, certi-
ficado em janeiro de 2006. O turista que 
se aventura a visitar esses belos locais 
descobre que o mundo subterrâneo tam-
bém tem seus rios e cachoeiras a refletir 
incríveis estalactites e estalagmites, em 
salões e galerias que abrigam por 600 
milhões de anos fósseis humanos e de 
animais extintos, além de pinturas rupes-
tres. 

As grutas foram refúgios de nossos 
ancestrais, que deixaram em suas pare-
des o relato de um tempo muito distante. 
A natureza também conta sua história, 
desenhada ao longo de milhares de anos, 
cuidadosamente. A região do Circuito das 
Grutas é berço da paleontologia brasilei-
ra. Ao optar por este Circuito, o turista, 

além de poder contar com boa infra-
estrutura hoteleira, estará próximo de 
outros municípios que reservam surpre-
endentes paisagens serranas, parques 
naturais, monumentos e edificações de 
importância histórica, fazendas e ricas 
manifestações culturais.

Gruta de Maquiné
No município de Cordisburgo, des-

taca-se uma das mais belas e famo-
sas grutas de Minas Gerais, a Gruta 
de Maquiné. Ela foi a primeira gruta 
iluminada do Brasil. São cerca de 650 
metros de galerias e salões, que rece-
bem denominações de acordo com as 
figuras que se divisam em seu interior. 
Estão abertos à visitação os salões do 
Vestíbulo (que recebe luz exterior), das 

Colunas, do Trono, do Carneiro, do Urso 
(com enorme conjunto de estalactites), 
dos Lagos, das Fadas e o Salão Dr. Lund. 
Além do valor espeleológico, foram en-
contradas no local ossadas humanas, 
material lítico trabalhado com arte e res-
tos de megatérios, ancestral pré-histórico 
do bicho-preguiça, ampliando assim sua 
importância do ponto de vista científico.

Gruta Rei do Mato 
A 70 quilômetros de Belo Horizonte, 

em Sete Lagoas, está a Gruta Rei do 
Mato. Ela possui quatro salões e uma 
extensão de 220 metros, com as belezas 
típicas desse ambiente, como estalagmi-
tes, estalactites, cascatas de pedras cal-
cárias e outras formações raras e interes-
santes. Em um desses salões, com 100 
metros de comprimento, encontra-se um 
admirável conjunto de colunas esbeltas e 
perfeitamente cilíndricas. Formações cal-

cárias raríssimas e inscrições rupestres 
(grutinha) completam as atrações locais. 
Todo esse conjunto faz da Gruta Rei do 
Mato um belíssimo lugar em que se en-
contra a natureza atual e vestígios de um 
passado longínquo.

Gruta da Lapinha
A Gruta da Lapinha inicia uma nova 

fase. Agora conta com condutores expe-
rientes e infraestrutura pronta para aten-
der ao turista e fornecer as informações e 
curiosidades do atrativo, utilizando abor-
dagens lúdicas e conhecimentos científi-
cos. Toda área, com sinalização turística, 
proporciona um agradável passeio, sen-
do um sugestivo local para passar o dia 
com a família e com os amigos. A gruta 
atinge uma profundidade de 40 metros e 
possui extensão de 511 metros. É bem 
iluminada, com escadas que facilitam o 
acesso a todas as galerias, em níveis di-
ferentes. Assim, toda sua extensão pode 
ser percorrida com segurança. Seus sa-
lões e suas galerias, ornamentados com 
cristal e calcita, receberam nomes su-
geridos pelas formas naturais: o Véu da 
Noiva, com formação de cristais de brilho 
intenso, leva o visitante a imaginar um 
véu e um bolo de noiva; a Cascata de Luz, 
com formações comparáveis a uma ca-
choeira; o Salão da Catedral, com figuras 
que lembram imagens de Igreja; e outras 
que levam o turista a soltar a imaginação.

Um passeio pela história da humanidade

MINAS GERAIS

Circuito Turístico das Grutas

RECEPTIVO EM  MINAS GERAIS

TRASLADOS  AEROPORTO/HOTEL, CIDADES HISTÓRICAS, 
CITY TOUR, INHOTIM,  HOTEL FAZENDA, ETC.

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

www.clemenciaturismo.com.br - Belo Horizonte - MG

(31) 3495-1600 / (31) 9178-4549

CLEMÊNCIA TURISMOf
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Tur ista em Foco
Leitores e viajantes terão espaço garantido nas edições 

e no site www.emfocoturismo.com.br. Aqui você po-
derá elogiar, criticar, comentar e enviar sugestões. 

Mande sua foto em viagens com um resumo sobre o 
momento, local e data. Conte como foi sua aventura ou 
um caso curioso para que possamos compartilhar com 

os demais viajantes. Entre em contato pelo e-mail 
turismo@emfocomidia.com.br ou por 

nosso Facebook. Participe e seja 
bem-vindo!

ñ

INFORMAçõES

Gruta de Maquiné 
Município: Cordisburgo 
Distância de Belo Horizonte: 120 km 
Horário de visitação: Terça a domingo,  
de 9h às 17h 
Informações: (31) 3715-1425 
Valor do ingresso: R$ 18,00 (intei-
ra) / R$ 9,00 (meia) - Crianças abaixo 
de 5 anos não pagam ingresso

Gruta Rei do Mato
Município: Sete Lagoas 
Distância de Belo Horizonte: 70 km 
Horário de visitação: Diariamente,  de 
8h às 16h30 
Informações: (31) 3775-2695 
Valor do ingresso: R$ 15,00 (intei-
ra) / R$ 7,50 (meia) - Crianças abaixo 
de 5 anos não pagam ingresso

Gruta da Lapinha 
Município: Lagoa Santa 
Distância de Belo Horizonte: 53 km 
Horário de visitação: Terça a domingo,  
de 9h às 16h 
Informações: (31) 3715-1425 
Valor do ingresso: R$ 15,00 (intei-
ra) / R$ 7,50 (meia) 
 
Quem leva: Clemência Turismo 
(31) 3495-1600 / 9178-4549 
www.clemenciaturismo.com.br

Eleita uma das sete maravilhas da Estrada Real, a Gruta da Lapinha conta com um 
sistema de iluminação artificial, passarela de proteção e oito salões para visitação
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O turismo no Brasil pode ser consi-
derado um setor em franca expansão. É 
possível encontrar no país destinos diver-
sos capazes de satisfazer os mais variados 
gostos. São locais paradisíacos, repletos 
de natureza e também grandes centros 
urbanos que atraem tanto o público lo-
cal quanto os estrangeiros. Os principais 
agentes do turismo discutem cada vez 
mais a necessidade de união e apoio insti-
tucional para que o interesse das pessoas 
em viajar pelo Brasil aumente.

Após a Copa do Mundo do ano pas-
sado, o legado deixado, principalmente 
nas cidades-sedes, foi muito positivo 
do ponto de vista estrutural. Antônio da 
Matta, presidente da Associação Brasileira 
de Agências de Viagens de Minas Gerais 
(ABAV-MG), falou com otimismo sobre 
esse legado que continua a dar frutos após 
a competição mundial. “Incrementamos 
muitas ações dando uma abertura maior 
aos receptivos. O trabalho de capacitação 
foi bem-sucedido, desde a busca no aero-
porto até o acompanhamento nos pontos 
turísticos”, afirma. 

Além de aeroportos e hotéis me-
lhor estruturados, as cidades ganharam 
know-how no que diz respeito aos pa-
cotes turísticos e ofertas de passeios e 
locais para frequentar. O presidente da 
Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), 
Vinícius Lummertz, acredita que o ciclo de 
megaeventos esportivos que o país está 
sediando deve ser encarado como uma 
oportunidade histórica para elevar o nível 
de conhecimento a respeito do Brasil em 
todo o mundo.

“Nosso grande desafio é repetir 
nos Jogos Olímpicos o mesmo sucesso 
da Copa. A estimativa do Ministério do 
Turismo é que entre 300 a 500 mil visi-
tantes do exterior passem pelo Brasil du-
rante o evento. O desafio é prolongar a 
permanência dos turistas no País depois 
da programação dos Jogos. Temos que 
aproveitar a grande repercussão e o ganho 
de imagem para consolidar o Brasil como 
um dos maiores receptores de eventos do 
mundo. Melhoramos nossa competitivida-
de nos últimos anos com a construção de 
novos hotéis, a modernização dos aero-
portos e outras obras, mas ainda há muito 
para ser feito”, afirma Vinícius Lummertz. 

Ainda segundo ele, os resultados da Copa 
do Mundo confirmaram essa expectati-
va, principalmente no que diz respeito 
à imagem que o turista estrangeiro tem 
do Brasil. “Uma pesquisa realizada pelo 
Ministério do Turismo com os estrangeiros 
que visitaram o país durante a Copa mos-
trou que 95% dos turistas entrevistados 
querem voltar ao país; 61% ainda não co-
nhecia o Brasil e elogiou os serviços de in-
fraestrutura e turismo; 98% consideraram 
positivo o atendimento e a receptividade 
do brasileiro”, comemora o presidente da 
Embratur.

Números
Outros dados do Ministério do Turismo 

apontam o perfil desses visitantes. Os tu-
ristas que vieram ao país durante os 30 
dias de jogos conheceram não só as 12 
cidades-sedes, mas aproveitaram para 
visitar outros 479 municípios brasileiros. 
Um em cada quatro desses turistas tem 
entre 25 e 31 anos, e possui, em média, 
um alto poder aquisitivo (US$ 4.760/
mês). A pesquisa revela ainda que o item 
com melhor avaliação foi a segurança pú-
blica, com 91,9% de aprovações entre os 
visitantes estrangeiros. 

A diretora de promoção turística da 
Belotur (Empresa Municipal de Turismo de 
Belo Horizonte), Stella de Moura Kleinrath, 

mostra como essa percepção do turista, 
tanto externo quanto interno, influenciou 
a evolução do setor na capital mineira. 
“Belo Horizonte hoje pode ser considerada 
uma cidade turística. Na última pesquisa 
de satisfação do turista, pela primeira vez 
na história, o número de turistas de lazer 
que visitaram a capital foi maior do que o 
turismo de eventos e negócios. Depois da 
Copa atingimos um patamar mais elevado 
e alta capacidade de recepção turística”, 
revela.

O presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), 
Enrico Fermi Torquato, acredita que a 
expansão hoteleira em todo o país repre-
senta um significativo avanço do setor, 
que agora está mais preparado para os 
próximos eventos, principalmente na re-
cepção dos turistas conquistados com a 
Copa do Mundo. Para confirmar essa tese, 
ele aponta o crescimento dos números de 
associados da instituição: “Nos dois últi-
mos anos saímos de 1.112 hotéis asso-
ciados em todo o Brasil para 4.800 e isso 
é resultado de um trabalho de renovação 
das bases da ABIH em todo o país. Mas 
agora estamos vivendo um momento de 
desaceleração devido à crise econômi-
ca. Houve uma quebra de expectativa, e 
a perspectiva pelo menos até o fim do 
ano que vem é continuar em um quadro 

negativo”, afirma.

Olimpíadas
A impressão positiva deixada pela 

Copa do Mundo pode ser ainda mais con-
solidada com a realização das Olimpíadas 
no Rio de Janeiro em 2016. Dentre os 
legados deixados pelo Mundial, fica tam-
bém a expectativa de melhores oportuni-
dades para as operadoras nacionais, que 
enfrentaram certas dificuldades devido à 
venda exclusiva de ingressos por entida-
des parceiras da FIFA.

Para  Magda Nassar, presidente da 
Associação Brasileira das Operadoras de 
Turismo (Braztoa), do ponto de vista do 
retorno financeiro, o legado da Copa do 
Mundo foi inexistente para as operado-
ras. Mas ainda há uma esperança de que 
algo seja diferente para as Olimpíadas. 
“Sabemos receber bem os turistas e te-
mos ótimos produtos turísticos, praias, 
gastronomia e uma riqueza absurda”, res-
salta.

O mesmo pensamento não é compar-
tilhado pelo presidente da ABAV Nacional, 
Antonio de Azevedo. Para ele, a promo-
ção pré e durante a Copa não foi eficien-
te e não teve o alcance necessário para 
alimentar um maior fluxo internacional. 
Tampouco foi eficiente no pós-Copa. “A 
menos de um ano das Olimpíadas, esta-
mos preocupados que possa ocorrer algo 
similar. O Brasil precisa de uma contínua 
campanha mais envolvida na comerciali-
zação, especialmente voltada ao mercado 
externo. Para tanto, é imprescindível e 
urgente que o Ministério do Turismo  re-
defina o modelo de gestão proposto para 
a Embratur, que envolva um trabalho mais 
estreito e próximo da rede de operações 
turísticas e do agenciamento de viagens”, 
opina.

Novas perspectivas
O turismo brasileiro está passando por 

uma nítida evolução, muito devido aos 
eventos de nível mundial citados anterior-
mente. Mas é preciso pensar na consoli-
dação do cenário positivo também após 
o término desse biênio movimentado. O 
mercado turístico está muito competitivo 
em todo o mundo.

O momento da economia no Brasil 

Turismo no Brasil ganha mais visibilidade e anuncia boas perspectivas de crescimento
ILUSTRAÇÃO: ALEXANDRE FERREIRA

Rio de Janeiro - RJ

www.velvisa.com
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não é dos melhores e, por isso, a presi-
dente da Braztoa destacou as perspecti-
vas para os próximos meses com os pés 
no chão. “Esperamos um crescimento 
menor do que nos outros anos, devido 
à situação econômica do país, tanto em 
viagens internacionais quanto nacionais”, 
revela. Essa crescente está diretamente 
relacionada ao aumento da oferta e da 
procura, o que pode significar uma época 
com cada vez mais promoções e preços 
especiais para os turistas.

O diretor-geral da Schultz Turismo, 
Aroldo Schultz, completa dizendo que o 
atendimento de um agente de viagens 
tem seus diferenciais e é um fator influen-
te para as escolhas do turista. “O turismo 
só tende a crescer e, com ele, os agentes 
atenderão aos consumidores com ofertas 
e serviços inovadores”.

O ministro do Turismo, Henrique 
Eduardo Alves, analisa o momento de cri-
se no país como uma alternativa para o 
turismo brasileiro retomar o crescimento 
econômico do próprio país. “Para o setor 
desenvolver todas as suas potencialida-
des, no entanto, ele precisa ser encarado 
como estratégico, com profissionalismo e 
seriedade. Marcos regulatórios devem ser 
revistos, estruturas institucionais precisam 
ser modernizadas e ações de promoção 

para atração de turistas e investidores 
devem receber uma injeção de agressivi-
dade”, salienta.

Dentro dessa perspectiva, os viajan-
tes brasileiros podem aproveitar bastante, 
principalmente por estar em um país con-
siderado um dos destinos mais completos 
do mundo, pois temos roteiros e produ-
tos turísticos de alto nível em todos os 
segmentos.

Outro ponto de destaque é a influ-
ência do turismo para o crescimento 
econômico do país. O ministro Henrique 
Eduardo Alves afirma que o turismo é uma 
atividade dinâmica que impacta mais de 
50 setores da economia. “Contribui com o 
crescimento econômico do país por meio 
da geração de empregos e renda, além do 
impacto em outras cadeias produtivas de 
bens e serviços”, explica.

Seja pela gastronomia, pela visibilida-
de diante do público estrangeiro ou pelas 
novas condições estruturais conquistadas 
com os megaeventos, a realidade do turis-
mo no Brasil está em pleno crescimento. 
O Jornal Em Foco Turismo trouxe este pri-
meiro debate sobre o setor e vai abrir sem-
pre suas páginas para mostrar a opinião 
dos principais agentes do setor em busca 
das melhores ações, capazes de aprimo-
rar ainda mais o cenário turístico do Brasil.

Educando eticamente 
as futuras gerações!

Matrículas Abertas!

Do Maternal ao
Ensino Médio.

Agende sua avaliação diagnóstica 

E
M

M
ÍD
IA

FO
C

O

Unidade I - Ensino Fundamental I e II
Rua Ministro Orozimbo Nonato, 640 – Dona Clara – (31) 3497-6919

Unidade II - Ensino Médio
Rua Ministro Orozimbo Nonato, 973 – Dona Clara – (31) 3317- 6598

Unidade III - Educação Infantil
Rua Hilda de Carvalho Garzon, 463 – Dona Clara – (31) 2555-0517

Belo Horizonte - MG

CAPA

Turismo no Brasil ganha mais visibilidade e anuncia boas perspectivas de crescimento

Foz do Iguaçu (PR) é o terceiro destino de turistas estrangeiros no país e o primeiro da 
Região Sul, sendo conhecida internacionalmente pelas Cataratas do Iguaçu

O arquipélago de Fernando de Noronha (PE) é formado por 21 ilhas, ilhotas e rochedos de 
origem vulcânica e ocupa uma área total de 26 km2, sendo 17 km2 da ilha principal
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Ofertas válidas até 15/10/2015 ou enquanto durarem os estoques.

Av. Gal. Olímpio Mourão Filho, 1592 - Planalto - Belo Horizonte - MG

3495.1440 | 3495.4282
MEDICAMENTO VALOR

PROMOÇÃO VÁLIDA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTE

R$ 26,70 

R$ 85,90

R$ 2,90

R$ 4,99

R$ 9,90

R$ 3,60

R$ 6,90

R$ 2,50

R$ 9,90

R$ 11,90

R$ 23,90

R$ 14,90

R$ 6,90

R$ 16,90

R$ 11,90

R$ 11,90

R$ 9,90

R$ 2,30

R$ 4,50

R$ 16,90

R$ 14,90

R$ 5,90

R$ 9,90

R$ 14,90

R$ 2,50

R$ 29,90

R$ 2,90

R$ 3,99

R$ 5,90

R$ 9,50

R$ 22,90

R$ 13,90

R$ 24,90

R$ 16,20

R$ 32,50

R$ 53,30

R$ 12,90

R$ 4,50

R$ 5,90

R$ 2,50

Addera D3 7.000 c/4
MS. 17 817 0028 010-1

Addera D3 50.000 c/4
MS. 11 618 0077 006-8

Alopurinol 100mg c/30 
MS. 10 181 0569 001-3

Alopurinol 300mg c/30 
MS. 10 181 0569 003-1

Amiodarona 200 mg c/30
MS. 11 213 0260 001-3

Anlodipino 5mg c/30 
MS. 12 675 0021 003-8

Anlodipino 10mg c/30 
MS. 15 087 0001 009-5

Atenolol 50mg c/30 
MS. 11 213 0225 003-2

Atorvastatina 10mg c/30 
MS. 16 773 0145 002-3

Atorvastatina 20mg c/30 
MS. 16 773 0145 008-2

Atorvastatina 40mg c/30 
MS. 12 675 0134 010-5

Candesartana 16mg c/30
MS. 10 047 0476 005-1

Carvedilol 12,5 c/30 
MS. 11 213 0342 008-6

Ciprofibrato 100mg c/30 
MS. 11 300 1014 002-1

(controlado)Citalopram 20mg c/28  
MS. 10 047 0377 003-7

Clopidogrel 75mg c/28
MS. 16 773 0309 002-4

Doxazosina 2mg c/30 
MS. 10 370 0536 004-2

Enalapril 10mg c/30 
MS. 15 584 0108 003-9

Enalapril 20mg c/30 
MS. 14 381 0144 004-7

Fenofibrato 200mg c/30
MS. 13 569 0528 002-4

Finasterida 5mg c/30
MS. 10 370 0541 002-3

Glimepirida 2mg c/30 
MS. 10 583 0665 020-4

Glimepirida 4mg c/30 
MS. 14 381 0146 004-8

Lansoprazol 30mg c/28 
MS. 16 773 0301 004-7

Losartana 50mg c/30 
MS. 17 287 0428 015-9

Memantina 10mg c/60 (controlado)
MS. 10 492 0193 006-2

Metformina 850mg c/30 
MS. 12 568 0151 001-9

Omeprazol 20mg c/56 
MS. 10 535 0090 005-8

Pantoprazol 20mg c/28 
MS. 10 047 0307 003-5

Pantoprazol 40mg c/28
MS. 10 089 0327 006-5

Risedronato 35mg c/4 
MS. 13 569 0557 003-0

Rosuvastatina 10mg c/30 
MS. 16 773 0328 003-6

Rosuvastatina 20mg c/30 
MS. 16 773 0328 009-5

Selozok 25mg c/30   
MS. 11 618 0077 006-8

Selozok 50mg c/30   
MS. 11 618 0077 013-0

Selozok 100mg c/30   
MS. 11 618 0077 011-4

Sertralina 50mg c/28 (controlado) MS. 10 089 0324 004-2

Sinvastatina 20mg c/30 
MS. 10 535 0134 005-6

Verapamil 80mg c/30 
MS. 13 569 0199 009-4

Viagra Genérico c/4
MS. 15 584 0145 010-3

MEDICAMENTO VALOR

ENTREGA GRÁTIS
(Consulte valores mínimos para entrega)
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Especialistas avaliam a expansão do turismo no país

“O turismo surge como alternativa para o Brasil retomar seu crescimento econômico. 
A pujança e as oportunidades geradas por este setor têm de ser usadas a favor 
dos municípios brasileiros. A palavra é interiorizar e aproveitar o potencial das 
nossas cidades como mola propulsora ao desenvolvimento do turismo. Todo ano 
são abertas chamadas públicas para o envio de propostas inovadoras para ampliar 
nosso leque de políticas públicas. O Ministério do Turismo está completamente à 
disposição para receber sugestões.”
Henrique Eduardo Alves, Ministro do Turismo

“A Embratur promove o turismo do Brasil no exterior e esperamos ampliar o 
número de turistas, melhorar as condições de investimento no país e a captação 
de investimentos no setor de turismo. A economia do turismo é muito diferente 
hoje. Estamos trabalhando para renovar essa importante autarquia e garantir 
que essa mudança aconteça de forma responsável e sustentável para que o 
turismo finalmente se posicione econômica e politicamente como uma importante 
ferramenta de desenvolvimento do país.”
Vinícius Lummertz, Presidente da Embratur

“Em reunião recente com a Organização Mundial do Turismo, foi possível notar que 
é evidente o maior crescimento do turismo mundial em relação às outras atividades 
econômicas, pois este setor tem menor sensibilidade às crises econômicas de uma 
maneira geral. Na última pesquisa de satisfação do turista em Belo Horizonte, por 
exemplo, constatamos que, pela primeira vez na história, o número de turistas de 
lazer que visitaram a capital foi maior do que o turismo de eventos e negócios. É 
um mercado muito dinâmico.”
Stella de Moura Kleinrath, Diretora de Promoção Turística da Belotur

“A diversificação dos produtos turísticos é uma tendência nacional e é algo que tem 
acontecido com muita força em Minas Gerais. Prova disso é que somos modelo 
dentro do programa de regionalização do turismo do Ministério do Turismo. Minha 
perspectiva para o futuro do setor é extremamente otimista, principalmente com 
relação a todas as obras e melhorias empregadas para a Copa do Mundo de 2014, 
que nos possibilitou manter uma recepção crescente de turistas de todo o mundo.” 
Silvana Nascimento, Secretária-adjunta de Turismo do Estado de Minas Gerais

“De maneira geral, nosso turismo precisa de mais atenção do governo. Há muito 
a ser feito no campo promocional, tanto para divulgar o Brasil lá fora como 
internamente, e isso passa pela composição e pela apresentação da nossa oferta, 
hoje ainda muito concentrada no segmento de sol e praia. Temos um imenso 
potencial competitivo em segmentos que contemplam a nossa diversidade 
cultural. Além disso, é necessário um maior engajamento e mais parcerias entre 
as iniciativas pública e privada, investindo em novos produtos e em capacitação.” 
Antonio João Monteiro de Azevedo, Presidente da ABAV Nacional

“O momento é difícil, mas a crise surge para o nosso crescimento. Quando a 
economia vai mal, o lazer é o primeiro a sofrer as consequências. Por isso temos 
de criar, reinventar e unir forças para tirar os produtos da prateleira e levar para os 
agentes de viagens, que oferecerão o melhor para seus clientes. Uma das ações 
que criamos pensando nisso foi o primeiro Festival de Turismo de Ouro Preto, que 
vai envolver, em outubro, todo o trade. Sabemos das dificuldades, mas o que não 
é visto não é lembrado.”
Antônio da Matta, Presidente da ABAV/MG 

Transporte de passageiros em vans, micro-ônibus 
e carros executivos.

Fretamentos: viagens, traslados, eventos, festas, 
casamentos, aniversários, turismo religioso, etc.

 
www.expressogerais.com.br - contato@expressogerais.com.br
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Belo Horizonte - MG

“Estamos vivendo um momento de desaceleração, devido à crise econômica. 
Para tentar melhorar a situação é preciso reforçar a promoção interna, com 
uma divulgação mais forte dos nossos destinos, com mais ações de incentivo 
do Ministério do Turismo e da Embratur, principalmente na busca pelo turista 
estrangeiro que está com alto poder de compra. Os Jogos Olímpicos irão contribuir 
para isso, dando continuidade aos frutos da Copa, que deixou para o público do 
exterior uma visibilidade positiva do turismo no Brasil.”
Enrico Fermi Torquato, Presidente da ABIH Nacional 

  “Não podemos desassociar a realidade do turismo com a crise econômica que 
o país vive de maneira generalizada. A última pesquisa de satisfação do turista 
realizada pela Belotur aponta a necessidade de apoio aos guias turísticos e 
organizadores de eventos que ficaram um pouco de lado nos últimos anos. Temos 
no carnaval um bom exemplo de incentivo público que está dando certo, vejo um 
grande potencial nesse e em outros eventos culturais que irão auxiliar nosso setor 
a se consolidar cada vez mais.”
Patrícia Azeredo Coutinho, Presidente da ABIH/MG

“A política pública dos circuitos turísticos é muito boa. Acreditamos no sucesso 
dela, mas acredito que elas carecem de melhorias na perspectiva de mercado. 
Esses produtos deveriam oferecer ao turista um pacote fechado, com valores e 
roteiros bem definidos. Em Minas Gerais, por exemplo, temos a gastronomia que 
é um super atrativo. Com exceção da culinária baiana e da paraense talvez, não 
temos nenhuma outra gastronomia tão representativa no país.” 
Lucas Pêgo Oliveira Pereira, Diretor-executivo da Abrasel/MG 

“O Brasil não é mais visto com suspeita pelos estrangeiros e isso foi uma conquista 
do setor nos últimos anos. Se continuarmos nesse ritmo com as Olimpíadas, 
vamos mostrar de vez ao mundo que não temos macacos na rua nem assaltantes 
em todas as esquinas. Sabemos receber bem os turistas e temos ótimos produtos, 
como as praias e a riqueza da nossa gastronomia. Ainda vemos um retorno 
financeiro aquém do esperado para o setor, mas as perspectivas são de uma 
melhoria constante.” 
Magda Nassar, Presidente da Braztoa

“O turismo só tende a crescer e, com ele, os agentes de viagens atenderão aos 
consumidores com ofertas e serviços inovadores. A tecnologia facilita a vida do 
consumidor para a compra, mas ele precisa mais do que isso. Ele precisa de 
atenção, respeito, dedicação e personalização. Sempre que puder, o consumidor 
optará por comprar com um agente de viagens, pois esse profissional é 
indispensável por conhecer e viver o setor 24 horas por dia.”
Aroldo Schultz, Diretor-geral da Schultz Turismo

“Com o foco em cruzeiros, o Brasil representa o nosso segundo maior mercado 
de atuação e onde temos mais de 51% de market share. Vejo o turismo no 
Brasil como um mercado bastante promissor, sobretudo no segmento de viagens 
marítimas que, em um momento econômico desfavorável como o que estamos 
vivendo, tornam-se excelentes opções de férias, pois os cruzeiros têm como um 
dos grandes atrativos o valor agregado.”
Adrian Ursilli, Diretor-comercial e de Marketing da MSC Cruzeiros
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O novo modelo de passaporte co-
mum brasileiro passa a ter validade de 
10 anos (o dobro dos anteriores) e conta 
com itens de segurança mais avançados. O 
valor também mudou: de R$ 157,05 para 
R$ 257,25. Quem tem o passaporte antigo 
pode usá-lo até o prazo de validade.

Com a alteração da validade, o sistema 
de criptografia dos passaportes teve a se-
gurança aprimorada. Foi adotado o padrão 
de criptografia de curvas elípticas brinpool 
para assinatura digital, proporcionando 
mais segurança aos dados gravados no 
chip. O passaporte comum continua azul, 
mas a capa ganhou cinco estrelas, repre-
sentando a constelação do Cruzeiro do Sul, 
e a inscrição “Passaporte Mercosul” em 
amarelo. Também há novas marcas-d’água 
nas contracapas, em que, com o uso de 
radiação ultravioleta, é possível visualizar o 
mapa do Brasil fluorescente em verde.

O Brasil passou ainda a fazer parte 
do PKD, o Diretório de Chaves Públicas da 
ICAO (Organização Internacional de Aviação 
Civil), o que irá agilizar a verificação de au-
tenticidade do passaporte brasileiro em 

postos de controle migratório no exterior, 
além de proporcionar mais segurança aos 
viajantes brasileiros. O sistema brasileiro 
de emissão de passaportes também pas-
sou por novas adaptações e nova certifica-
ção digital, o que garantirá maior segurança 
ao documento.

Como requerer o passaporte
O requerimento do passaporte é 

realizado no site da Polícia Federal 
(www.dpf.gov.br). Após informar os dados 
pessoais, uma Guia de Recolhimento da 
União (GRU) será emitida e deverá ser 
paga, respeitando a data de vencimento. 
Com a guia paga, os documentos originais 
exigidos e o protocolo de solicitação, o soli-
citante deverá comparecer em um posto da 
Polícia Federal (PF).

Em algumas unidades da PF, é neces-
sário o agendamento prévio (informado 
no site do órgão). O passaporte será en-
tregue pessoalmente ao titular, mediante 
apresentação de documento de identidade 
e assinatura de recibo, em horário e local 
definidos pela PF.

PELO MUNDO

Passaporte passa a  
valer por 10 anos

DOCUMENTOS NECESSáRIOS

 c Documento de identidade (RG, CNH ou 
passaporte anterior)

 c CPF
 c Título de eleitor e comprovantes de votação 

da última eleição
 c Passaporte anterior válido
 c Comprovante bancário do pagamento da 

GRU
 c Documento de quitação com o serviço 

militar obrigatório (sexo masculino)
 c Certificado de Naturalização (para os naturalizados)
 c Certidão de Casamento com averbação (em caso de mudança de nome 

por divórcio)
 c Certidão de Nascimento com averbação (em caso de mudança de nome 

por decisão judicial)
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Bandeiras semelhantes
Muitas bandeiras de países podem gerar confusão devido à semelhança entre elas.  

Confira aqui algumas delas e saiba mais sobre cada uma dessas nações

Na Rota Gerais você tem: pacotes nacionais e internacionais, 
passagens aéreas, cruzeiros, seguro viagem, aluguel de carro, 

atendimento corporativo.

Internacionais
Gramado
Natal Luz

7 noitesTemporada 2015/2016

249,00182,10

Roteiro: Santos, Buenos Aires e Montevidéu

Equador
Capital: Quito
Continente: América do Sul
Moeda: Dólar americano
Língua: Espanhol
Território: 272.045 km²
Significado da bandeira: Adotada em 26 de setem-
bro de 1860, é semelhante às bandeiras da Colômbia e 
da Venezuela. O brasão de armas ao centro representa o 
Vulcão Chimborazo e o Rio Guayas e simboliza a beleza e 
a riqueza do país. O condor em cima do escudo estende 
as suas asas para simbolizar o poder, a grandeza e a força.

Colômbia
Capital: Bogotá
Continente: América do Sul
Moeda: Peso colombiano
Língua: Espanhol
Território: 1.138.914 km²
Significado da bandeira: Adotada em 1861, é seme-
lhante às bandeiras do Equador e da Venezuela, devido 
às cores escolhidas pelos libertadores que se levan-
taram contra o domínio dos colonizadores espanhóis. 
Amarelo (riqueza do solo); azul (mares); vermelho (san-
gue derramado pelos heróis na luta pela liberdade).

Venezuela
Capital: Caracas
Continente: América do Sul
Moeda: Bolívar venezuelano
Língua: Espanhol
Território: 916.445 km²
Significado da bandeira: Amarelo (riquezas minerais 
do país); azul (águas do mar); vermelho (sangue dos 
venezuelanos que lutaram pela independência do 
país); oito estrelas (sete províncias que formavam a 
Venezuela mais uma estrela em homenagem a Simón 
Bolívar).

serviços topográficos e geodésicos - locação de obras - projetos rodoviários - irrigação 
loteamentos - partilhas - desmembramento de lotes - medições de propriedades rurais e urbanas 

demarcações - nivelamentos - georreferenciamento - assistência em perícias judiciais

Soares de Matos Engenharia de Agrimensura
Topografia e Geodésia

Contato: (31) 9957-8717 (VIVO)  | 9161-8877 (TIM)  
soaresdematos@gmail.com - Belo Horizonte - MG
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maiores países do mundo

e tenha sua marca vista  
por milhares de leitores

ANUNCIE AQUI

(31) 2552-2525

turismo@emfocomidia.com.br

Você sabe quais são os maiores países do mundo? Conheça a seguir a seleção dos 10 maiores países em extensão territorial do 
planeta. O Brasil faz parte desse ranking e é um exemplo nítido de como a diversidade cultural e econômica tende a aumentar conforme 
o tamanho do país

Rússia: A primeira posição de maior 
país do mundo é da Federação 

Russa, com 17,08 milhões de km², co-
brindo mais de um nono da área terres-
tre.  De leste a oeste, o país faz divisa com 
14 países e atravessa dois continentes: 
Europa e Ásia. É também o nono país mais 
populoso do mundo.

Canadá: Considerado o maior país 
da América, o Canadá tem 9,98 mi-

lhões de km², se estendendo do Oceano 
Atlântico ao Pacífico. O país faz fronteira 
somente com os Estados Unidos e, apesar 
de extenso, tem uma população pequena, 
com densidade demográfica baixa.

Estados Unidos: Além de ser uma 
potência mundial, os Estados Unidos 

ocupam a quarta posição como maior do 
mundo, tendo ainda a terceira maior popu-
lação. Está localizado na América do Norte 
e faz fronteira com Canadá e México. O 
Alasca e o Hawaii foram anexados ao seu 
território.

Austrália: A sexta colocada é a 
Austrália, com 7,68 milhões de km². 

Considerada ilha e massa continental, 
está localizada na Oceania e é conhecida 
como a terra dos cangurus. Não faz divisa 
terrestre com nenhum outro país, mas está 
próxima à Nova Zelândia e à Ilha de Nova 
Caledônia.

Argentina: Os “hermanos” ocupam 
a oitava posição da lista com uma 

área de 2,78 milhões de km². Localizada 
na América do Sul e conhecida como a ter-
ra do tango, faz fronteira com cinco países: 
Chile, Uruguai, Brasil, Bolívia e Paraguai. É 
também o quarto maior das Américas.

China: Ocupando a posição de bron-
ze, a República Popular da China, 

como é oficialmente chamada, conta com 
uma área de 9,6 milhões de km² e é o 
país mais populoso do mundo, com mais 
de 1,36 bilhões de habitantes. Está locali-
zada na Ásia e faz divisa com 14 países. É 
uma república socialista e tem como capi-
tal a cidade de Pequim.

Brasil: Nosso país é o maior da 
América do Sul e ocupa o quinto lu-

gar entre os maiores e também é o quin-
to dos mais populosos do mundo, com 
203.429.733 pessoas em 2011 e uma 
estimativa de alcançar até 260.692.493 
em 2050. Com uma extensão territorial de 
8,55 milhões de km², também é o terceiro 
maior das Américas.

Índia: Com uma área de 3,29 milhões 
de km², a Índia possui o maior núme-

ro de falantes de língua inglesa do mundo 
e uma densidade demográfica de mais de 
300 habitantes por km². O país sofre com 
a má qualidade de vida e elevada taxa de 
pobreza, em que a maioria das pessoas vive 
abaixo da linha da pobreza. É ainda o se-
gundo país mais populoso do mundo.

Cazaquistão: A nona posição é 
ocupada pelo Cazaquistão, com 

2,72 milhões de km2. Localizado na Ásia, 
com pequena parte europeia, o país já per-
tenceu à extinta União Soviética. É o quar-
to maior país asiático e faz fronteira com 
China, Rússia, Quirguistão, Uzbequistão e 
Turcomenistão.

Argélia: Com uma extensão ter-
ritorial de 2,38 milhões de km², 

a Argélia ocupa a última posição desse 
ranking. O país está localizado no norte da 
África (o maior continente do mundo). Faz 
divisa com sete países: Saara Ocidental, 
Marrocos, Tunísia, Líbia, Mali, Níger e 
Mauritânia.


