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SEAWORLD PARKS
No SeaWorld Orlando, os visitantes se divertem com o espetáculo de 
manobras e mergulhos dos golfinhos, participam de uma aventura 3D em 
360º com tartarugas marinhas do Turtle Trek, curtem o famoso show da orca 
Shamu e ainda desfrutam de atrações radicais, como as montanhas-russas 
Manta, Kraken e a Mako, a mais alta, longa e rápida de Orlando.

A partir de: ADT/CHD USD 102,00 por pessoa.
PROMOÇÃO SEAWORLD ORLANDO 

1 DIA DE VISITA

Referente ao trabalho artístico/propriedades Disney: ©Disney

UNIVERSAL ORLANDO RESORT™
Com atrações e shows incríveis, o Universal Studios Florida™ é o lugar certo 
para sair das telas e entrar nas cenas dos filmes e séries mais amados da TV.  
Já no Universal´s Islands of Adventure™, os visitantes podem se transformar 
em um super-herói ou até mesmo em um mago e curtir atrações inovadoras 
e interativas. Além disso, o complexo também apresenta o novo parque 
aquático temático Universal´s Volcano Bay ™, uma verdadeira ilha paradisíaca 
repleta de aventuras e emoções.

A partir de: CHD USD 327,00  | ADT USD 338,00  por pessoa. 
PROMOÇÃO 3-PARK EXPLORER TICKET 

COM VOLCANO BAY

WALT DISNEY WORLD RESORT  
O Walt Disney World  Resort é o complexo de entretenimento mais visitado do 
mundo. Situado na Flórida, oferece 4 parques temáticos, 2 parques aquáticos 
e 2 áreas de entretenimento, além de mais de 20 hotéis e 135 restaurantes. 
Encontre na Disney um lugar onde a magia se transforma em realidade.

A partir de: CHD USD 371,00  | ADT USD 393,00 por pessoa.
PROMOÇÃO INGRESSO MAGIA À SUA 
MANEIRA BÁSICO | 4 DIAS DE VISITA

Referente ao trabalho artístico/propriedades Disney: ©Disney

©Disney
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EDITORIAL

Amigo, um novo ano caminha a passos 
largos em nossa direção, trazendo 
em sua bagagem um presente de valor 

inestimável: a esperança de um futuro promissor, 
marcado por grandes realizações.

A hora, sem dúvida, é de celebrar. Afinal, olhando para trás, temos 
um grande orgulho da história de conquistas, inovação, crescimento 

e renovação que marcaram o ano de 
2017 do GRUPO TREND. Mas não é só 
isso. Queremos aproveitar esse momento 
também para agradecer a você, agente, 
pelas parcerias firmadas e pela confiança 
depositada, já que, sem o seu apoio, esse 
capítulo de nossa biografia certamente 
seria diferente.

Comprometidos em aprimorar 
constantemente os nossos serviços e 
focados exclusivamente em oferecer um 
atendimento de excelência, nós, inclusive, 

já iniciamos esta jornada nos reinventando e apresentando ao 
mercado uma mudança importante. Como você já sabe, a TREND 
Operadora passou a se chamar TREND VIAGENS, uma empresa 
repaginada no nome, sim, mas 
que continuará a manter a mesma 
essência e qualidade responsáveis 
por sua consolidação no mercado 
como uma das referências nacionais 
quando o assunto é turismo.

Certos de que o ano novo nos trará 
muitas outras novidades, nossos votos 
são de que, em 2018, possamos 
cada vez mais fortalecer os laços 
que nos unem e seguir em frente 
para transformar esses 365 dias que 
virão em 365 oportunidades para 
excelentes negócios.

Um forte abraço,

PALAVRA DO PRESIDENTE

Luis Paulo LUPPA 
Diretor-presidente

“DAMOS INÍCIO A 2018 

TENDO COMO METAS DE ANO 

NOVO MUITO TRABALHO 

E EMPENHO TOTAL EM 

GARANTIR ÓTIMAS VENDAS E 

MUITO SUCESSO PARA TODOS 

OS NOSSOS PARCEIROS”

CHAIRMAN'S LETTER
“WE START 2018 HAVING AS NEW YEAR 
RESOLUTIONS MUCH WORK AND TOTAL 
FOCUS ON GUARANTEEING GREAT SALES 
AND MUCH SUCCESS TO EVERY PARTNER"
Dear friend, a new year is coming fast, bringing in 
its baggage a priceless gift: the hope of a promising 
future, highlighted by achievements. 

It’s time to celebrate, for sure. After all, looking back 
we are very proud of this accomplishment, innovation, 
growth and renewal background that marked the 
year of 2017 at GRUPO TREND. But there’s more. 
We also would like to take this opportunity and thank 
you, travel agent, for the partnerships and for trusting 
us, because without your support this chapter of our 
biography certainly would be different. 

Committed to constantly improving our services 
and exclusively focused on offering an excellent 
consultancy, we have already begun our journey, 
by the way, reinventing ourselves and presenting to 
the market a very important change. As you already 
know, TREND Operadora is now TREND VIAGENS, 
a new name for the company but it will keep the 
same essence and quality that are responsible for 
its consolidation at the market as one of the national 
references when it comes to travel and tourism. 

We are sure that the new year will bring us many 
other novelties and we wish that, in 2018, we 
strengthen more and more the ties that bind us and 
keep going to turn those 365 days ahead into 365 
opportunities to make excellent business.

Best regards,

Luis Paulo LUPPA 
Chairman

EXPEDIENTE
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NO BRASIL, O CARNAVAL, 

A FESTA MAIS POPULAR 

DO PAÍS, ENCONTRA 

ESPAÇO DE DESTAQUE 

NAS PRINCIPAIS CAPITAIS 

E GANHA NÚMERO MAIOR 

DE ADEPTOS A CADA 

EDIÇÃO

FOTOS SHUTTERSTOCK
COUNTDOWN FOR THE PARTY
CARNIVAL IN BRAZIL IS THE MOST POPULAR PARTY; 
IT FINDS PROMINENCE SPACE IN THE MAIN 
CAPITALS AND GAINS GREATER NUMBER OF FANS 
IN EACH EDITION

A party that has become totally Brazilian and it 
has enough space to accommodate the whole 
world. Indeed, the gift of bringing together the 
people is precisely one of its most remarkable 
characteristics, considering the combination of 
colors, cultures, rhythms and forms, responsible 
for the contagious energy that keeps it not only as 
a commemorative date, but also, as a symbol of 
unity that moves the country, moves the economy 
and boosts tourism in an extraordinary way.
To the general enjoyment of the nation, the 2018 
edition is right there. Write it down in the agenda: 
February 13. Whether it's in the beach lovers, 
samba, the frevo and axé groups or those who 
want nothing but peace and tranquility, from 
Oiapoque to Chuí, there are lots of options 
to meet the most varied visitor profiles. After 
all, it is no secret to say that Brazil has a huge 
range of incredible destinations, which include 
paradisiacal beaches, natural refuges and 
extremely charming highland corners.
And how about conciliating all the national beauty 
and diversity with the right dosage of excitement 
and fun? Segue Viagem introduces to you four 

Uma festa que se tornou 
brasileiríssima e com 
espaço suficiente para 

acomodar o mundo todo. Aliás, o 
dom de reunir o povo é justamente 
uma de suas caraterísticas mais 
marcantes, considerando a 
combinação de cores, culturas, 
ritmos e formas, responsável pela 
energia contagiante que a mantém 
não apenas como uma data 
comemorativa, mas, também, como 
um símbolo de união que move o 
país, movimenta a economia e 
impulsiona o turismo de forma 
extraordinária.
Para a alegria geral da nação, 
a edição de 2018 está logo aí. 
Anote na agenda: 13 de fevereiro. 
Seja na ala dos praieiros, dos 
sambistas, da turma do frevo, 
do grupo do axé ou dos que 
não querem nada além de paz e 
tranquilidade, do Oiapoque ao 
Chuí não faltam alternativas para 
atender aos mais variados perfis de 
visitantes. Afinal de contas, não é 
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destinations that already represent great tourist 
centers; during Carnival they have intense activity 
schedule and a special color. Do you want to 
know what they are? We are opening wings for 
you to know them and to ensure your ticket on the 
parade of good business!
FEATHERS, CONFETTI AND STREAMERS
For lovers of the traditional street party that invades 
from the countryside cities to the big metropolis, 
one suggestion to enjoy the celebration is the 
exciting Carnival street parades, which takes 
crowds wherever it goes. To the rhythm of 
several musical genres, among the most popular 
parades are those ones specialized in Carnival 
classic songs, those ones led by bands on a 
float – trademarks of Salvador – and those which 
have the presence of famous figures, such as the 
fabulous (and giant!) dolls of Olinda, for example.
On the other hand, partiers willing to be enchanted 
by a festival based on magic and creativity, 
costumes and impressive allegories, rhythmic by 
the frenzied beat of tambourine, repique, bass 
drum, rattle, agogô and other musical instruments 
which excite and chill out, the right way is the 
majestic parade of the samba schools that occupy 
totally sambadromes in the cities of Rio de Janeiro 
and São Paulo until the Ash Wednesday. Oh, and 
do not think that ends there: Carnival still has many 
surprises for you and your customer in the following 
pages. Check it out!

segredo algum afirmar que o Brasil 
dispõe de um leque gigantesco de 
destinos incríveis, que incluem praias 
paradisíacas, refúgios naturais e 
recantos serranos ultracharmosos. 
E que tal conciliar toda a beleza 
e diversidade nacional com a 
dose certa de agito e diversão? A 
Segue Viagem apresenta a você 
quatro destinos que, se por si só 
já representam grandes polos 
turísticos, durante o Carnaval 
ganham uma programação intensa 
e um colorido especial. Tá afim de 
saber quais são eles? A gente abre 
alas para você conhecê-los e para 
garantir seu ingresso no bloco dos 
bons negócios!

PLUMAS, CONFETES E 
SERPENTINAS
Para os amantes da tradicional festa 
de rua que invade das cidades 
interioranas às grandes metrópoles, 
uma sugestão para cair na folia são 
os animados blocos carnavalescos, 
que conduzem verdadeiras multidões 

por onde passam. Embalados por 
diversos gêneros musicais, entre os 
bloquinhos mais concorridos estão 
os especializados em marchinhas 
carnavalescas, os comandados por 
trios elétricos – marcas registradas 
de Salvador – e os que contam 
com a presença de figuras ilustres, 
como os fabulosos (e gigantescos!) 
bonecos de Olinda, por exemplo.
Por outro lado, foliões dispostos a se 
deixar encantar por um festival à base 
de magia e criatividade, fantasias e 
alegorias impressionantes, ritmado 
pela batida frenética do tamborim, 
repique, surdo, chocalho, agogô 
e outros instrumentos musicais que 
emocionam e arrepiam, o caminho 
certeiro é o majestoso desfile das 
escolas de samba que toma conta 
dos sambódromos das cidades do 
Rio de Janeiro e São Paulo até a 
quarta-feira de cinzas. Ah, e não 
pense que acaba por aí: o Carnaval 
reserva ainda muitas surpresas 
para você e para o seu cliente nas 
páginas a seguir. Confira! 
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Além da vocação para o turismo 
e do extenso patrimônio histórico 
encontrado em cada esquina, 

Salvador recebeu da Unesco o título de 
Cidade da Música. E um destino com 
tamanha honraria e repleto de praias 
lindíssimas, construções coloniais charmosas 
e sabores incomparáveis tem tudo para ser 
também o palco perfeito para aquela que é 
a maior celebração brasileira: o Carnaval. 
Então, como os nativos mesmo dizem, 
“sorria, você está na Bahia”!
FURDUNÇO E FUZUÊ
Na deliciosa capital baiana o calendário 
de festas tem início uma semana antes 
da abertura oficial do Carnaval. Caso 
o passageiro não saiba por onde 
começar, vale a pena recomendar os 
blocos Furdunço e Fuzuê, populares pela 
animação e pelo extraordinário número de 
pessoas que atraem. 
E nada de ter apenas um estilo musical 
ecoando pelas ruas e avenidas: os dois 
tocam axé, fanfarra, rap, marchinhas e 
reggae e têm até bandas de percussão. 
Ambos são livres de corda, ou seja, para 
curtir basta se juntar aos demais foliões.

CARNAVAL PARA TODOS
A festa soteropolitana é organizada em 
três circuitos – os grandes favoritos são o 
Osmar e o Dodô. O primeiro, também 
conhecido como Campo Grande, percorre 
4 km entre a praça de mesmo nome e a 
Praça Castro Alves, reunindo as mais 
impressionantes edificações da região e 
vibrando sob o embalo de grandes ícones 
brasileiros, como Asa de Águia e Olodum. 
Já o Dodô (ou Barra-Ondina) contempla um 
trajeto de 4,5 km e combina a animação 
dos blocos puxados por artistas populares, 
como Claudia Leitte, Daniela Mercury e 
Banda Eva, com uma lindíssima vista para 
a Baía de Todos-os-Santos. 
É no Pelourinho, coração da capital baia-
na, que famílias com crianças vão pular 
Carnaval. Isso porque, ali, a trilha sonora 
fica por conta das fanfarras, das marchi-
nhas e dos bloquinhos, criando uma atmos-
fera menos agitada: este é o circuito Bata-
tinha, sem desfiles, trios elétricos e abadás. 
Você se amarra em Carnaval? Então 
utilize o QR Code desta página para 
mergulhar no rico conteúdo do Segue 
Viagem Digital! 

SALVADOR (BA)

SONGS PLAYED OUT LOUD, THE PARTIERS’ ENERGY AND THE 
STUNNING LANDSCAPES GRANT A SPECIAL GLAMOUR TO THE 
BAHIAN CARNIVAL
In addition to its talent for tourism and the large historical heritage collection 
that is found in every corner, Salvador was recognized by Unesco as the 
City of Music. And a destination with such honor and plenty of beautiful 
beaches, charming colonial constructions and incomparable tastes 
has everything to be also the perfect scenery for the greatest Brazilian 
celebration: the Carnival. So, as the natives from there use to say, “sorria, 
você está na Bahia” (it literally means “smile, you are in Bahia”)!
FURDUNÇO AND FUZUÊ
In this lovely city of Bahia, the calendar of parties begins a week before this huge 
event officially starts. If the passenger doesn't know from where to begin, you 
should recommend Furdunço and Fuzuê street parades, very popular because of 
their energy and the extraordinary number of people which they gather. 
And people don’t have just one style of music playing throughout the streets 
and avenues: both of them play axé, fanfare, classic samba songs and 
reggae and they have also percussion bands. They don't have a rope, 
in other words, to enjoy them there's no need to pay, just join the partiers.
CARNIVAL FOR EVERYONE
The party in Salvador is divided into three circuits – the favorite ones are 
Osmar and Dodô. The first one, also known as Campo Grande, has a 
4-km route and it goes from the square which is called like the circuit and 
Castro Alves Square, gathering the most impressive edifications of the 
region and vibrating to the sound of great Brazilian icons, such as Asa 
de Águia and Olodum bands. Dodô (or Barra-Ondina) includes a 4.5-km 
route and combine the energy of street parades led by popular artists, like 
Claudia Leitte, Daniela Mercury and Banda Eva, with an incredible view 
to the Bay of All Saints. 
It’s at Pelourinho, the heart of the Bahian capital city, that families with their 
children go to celebrate Carnival. It’s because fanfares, classic samba 
songs and street parades are played there, creating a cool atmosphere: 
this is Batatinha circuit, without parade, bands on a float and abadás. 
Are you crazy for Carnival? So, use the QR Code in this page to go 
deep into the rich content available at Segue Viagem Digital! 

À ESQUERDA, TRIO ELÉTRICO PUXADO PELO CHICLETE COM BANANA 
JÁ É UMA DAS MARCAS REGISTRADAS DO CARNAVAL BAIANO. ACIMA, 
INTEGRANTES DO OLODUM E DO GRUPO "AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ" 
CHAMAM A ATENÇÃO NO CIRCUITO OSMAR/CAMPO GRANDE
TO THE LEFT, A BAND ON A FLOAT LED BY THE BRAZILIAN GROUP CHICLETE 
COM BANANA IS ONE OF THE TRADEMARKS OF THE BAHIAN CARNIVAL. ABOVE, 
MEMBERS OF THE BRAZILIAN BANDS OLODUM AND “AS GANHADEIRAS DE 
ITAPUÃ” CATCH ATTENTION AT OSMAR/CAMPO GRANDE CIRCUIT

A MÚSICA NO ÚLTIMO VOLUME, A ENERGIA DOS FOLIÕES E AS 
PAISAGENS SURPREENDENTES CONFEREM UM BRILHO AINDA 
MAIOR AO CARNAVAL BAIANO
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UM CARNAVAL, MUITOS RITMOS: DO MAIOR BLOCO DE RUA 
DO PLANETA A HOMENAGENS AOS POVOS AFRICANOS, A 
FESTA É DE TODOS NA CAPITAL PERNAMBUCANA

RECIFE (PE)

Recife esbanja qualidades: tem 
clima tropical, praias de tirar 
o fôlego, ritmos inesquecíveis, 

história fascinante e culinária para 
lá de saborosa. Resumindo bem, a 
capital pernambucana é apaixonante 
e tem muito a oferecer. No Carnaval, 
então, nem se fala! Unindo sua extensa 
de lista de atrativos à euforia que toma 
conta da cidade, o resultado é um 
destino completo em todos os sentidos, 
ideal para curtir ao máximo o tão 
aguardado feriadão.
O CARNAVAL INVADE AS RUAS
Oficialmente, a agenda recifense é 
aberta no sábado de Zé Pereira (em 
2018 será no dia 10 de fevereiro), 
com o tradicionalíssimo Galo da 
Madrugada, maior bloco carnavalesco 
do mundo. Trios elétricos percorrem os 
bairros e convidam a todos a tirar a 
fantasia do guarda-roupa e cair na folia.
Com a chegada da noite, a festa 
segue para o Marco Zero, na região 
histórica de Recife Antigo. Ali mesmo, 
no Cais da Alfândega, acontece o 
Rec Beat, evento que reúne atrações e 
ritmos variados, como rock, jazz, pop, 
eletrônico e hip-hop, sendo também 
uma boa pedida para quem está em 

busca de um som mais alterativo. A 
melhor parte: ambas as festas são 
gratuitas. 
Para os fãs de super-heróis, o bloco 
“Enquanto Isso na Sala da Justiça” traz 
a chance perfeita para quem quer se 
transformar nos célebres personagens 
de histórias em quadrinhos, como 
o Batman e o Super-Homem – com 
uma pitada a mais de humor, dá até 
para se tornar o Super Bonder ou o 
Supermercado, como já fizeram foliões 
supercriativos em outras edições. 
Durante a noite da segunda-feira 
de Carnaval é realizada, no Pátio 
do Terço, no bairro de São José, a 
emocionante Noite dos Tambores 
Silenciosos, manifestação em 
homenagem às vítimas da escravidão. 
Nações de maracatu de baque virado, 
que representam um antigo ritmo afro-
brasileiro, se concentram no local e, 
quando o relógio marca meia-noite, 
todas as luzes são apagadas enquanto 
os presentes entoam cânticos africanos. 
Quer saber mais? O Segue Viagem 
Digital traz ainda mais informações sobre 
Recife e o Carnaval pernambucano. 
Posicione o celular sobre o QR Code 
ali em cima e divirta-se! 
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JUST ONE CARNIVAL, MANY RHYTHMS: FROM THE LARGEST 
STREET PARADE OF THE PLANET TO HOMAGES TO AFRICAN 
PEOPLE, THE PARTY IS FOR EVERYONE IN THE CAPITAL CITY 
OF PERNAMBUCO
Recife exudes qualities: it has tropical weather, breathtaking beaches, 
unforgettable rhythms, fascinating history and delicious gastronomy. To 
sum up, the capital city of Pernambuco is lovely and has much to offer. 
At the Carnival, tell me about it! Allying its large list of attractions to the 
euphoria that takes the city, the result is a complete destination in every 
way, perfect for enjoying the holiday as much as the passenger can. 
CARNIVAL TAKES THE STREETS
Officially, the schedule of Recife celebrations is opened on the Saturday 
of Zé Pereira (in 2018, it will be on February 10), with the traditional 
Galo da Madrugada, the largest Carnival street parade in the world. 
Bands on a float run along the neighborhoods and invite everyone to 
wear a costume and go to the party. 
The night comes and the party follows to the Zero Milestone, in the 
historical region of Recife Antigo. There, at Cais da Alfândega, Rec 
Beat takes place, an event that brings together different attractions and 
rhythms, such as rock, jazz, pop, electronic and hip-hop, being a good 
option for those who are looking for a more alternative sound. The best 
part: both parties are for free. 
For superhero fans, "Enquanto Isso na Sala da Justiça" parade brings the 
perfect chance for anyone who wants to become a famous comic book 
character, such as Batman and Superman – with a little bit more humor, 
people can become the Super Bonder or the Supermarket, as super 
creative partiers have already made in other editions. 
During the Carnival Monday, the exciting Noite dos Tambores 
Silenciosos (Night of the Silent Drums) is held in the Patio do Terço, in 
the neighborhood of São José, a manifestation in honor of the victims of 
slavery. Nações de maracatu de baque virado (nations of maracatu of 
the turned-around beat), which represent an old Afro-Brazilian rhythm, 
gather at this place and when the clock turns midnight, all of the lights 
are turned off while the attendants sing African songs. 
Do you want to know more? Segue Viagem Digital also brings 
information on Recife and Pernambuco Carnival. Scan the QR Code 
with your mobile and have fun! 

À ESQUERDA, PERNAMBUCANOS E TURISTAS TOMAM RUAS E AVENIDAS DE 
RECIFE PARA CAIR NA FOLIA. ACIMA, O CÉLEBRE GALO DA MADRUGADA, COM 
A JÁ TRADICIONAL MULTIDÃO DE FÃS, E, ABAIXO, FANTASIAS E ADEREÇOS 
MARCAM A PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE CARNAVAL DO RECIFE ANTIGO
TO THE LEFT, PEOPLE FROM PERNAMBUCO TAKE THE STREETS AND AVENUES OF 
RECIFE TO CELEBRATE. ABOVE, THE FAMOUS GALO DA MADRUGADA PARADE, WITH 
THE TRADITIONAL MULTITUDE OF FANS, AND, BELOW, COSTUMES AND ACCESSORIES 
EVIDENCE THE PARTICIPATION IN THE CARNIVAL PARTY AT RECIFE ANTIGO
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Berço de ritmos como o samba e 
a bossa nova, o Rio de Janeiro 
encanta nativos e turistas com sua 

beleza arrebatadora. Dono de uma faixa 
litorânea emoldurada por montanhas 
exuberantes, praias de tirar o fôlego 
e cartões-postais famosos em todo o 
planeta, o destino também não mede 
esforços quando o assunto é Carnaval, 
presentando os visitantes com uma festa 
que é uma genuína explosão de cores, 
descontração e alegria.
LUZ NA PASSARELA 
Se o que você procura é uma dica de 
ouro, anote aí este nome: Marquês 
de Sapucaí. As arquibancadas e os 
camarotes do sambódromo recebem 
centenas de milhares de pessoas 
interessadas em acompanhar de 
pertinho a alegria contagiante do 
desfile das escolas de samba. Ao 
vivo, o espetáculo é ainda mais 
impressionante – e quando a bateria 
passa, é impossível não pular feito 
pipoca ou se deixar levar pela vibe 
positiva que toma conta do lugar. 
O viajante em busca de uma 
experiência completa pode fazer parte 
da celebração, juntando-se à comitiva 

de uma das escolas de samba e 
emprestando sua energia para que 
o evento brilhe ainda mais. Ostentar 
uma fantasia caprichada, entregar-se 
de corpo e alma ao samba-enredo e 
desfilar em meio a sorrisos e carros 
alegóricos superproduzidos tornam o 
momento ainda mais emocionante. 
ALÉM DAS ARQUIBANCADAS
A festa se estende às ruas da cidade 
em forma de bloquinhos e bailes, que 
arrastam os foliões sob o ritmo das 
animadas marchinhas carnavalescas 
– quem quiser diversificar o repertório 
é mais que bem-vindo aos blocos 
“Sargento Pimenta”, com músicas 
dos Beatles, e “Brasília Amarela”, 
que relembra os hits irreverentes dos 
Mamonas Assassinas. Em 2018 serão 
celebrados os 100 anos do “Cordão 
da Bola Preta”, o bloco mais antigo e 
tradicional do Rio, marcado por foliões 
vestindo fantasias ou roupas brancas 
de bolinhas pretas. 
Se Carnaval for a sua praia (e a do 
seu cliente, é claro!), não deixe de 
navegar pelo Segue Viagem Digital. 
É só acessar o QR Code, no topo da 
página. 

ESCOLAS DE SAMBA OU BLOQUINHOS DE RUA?  
A CAPITAL CARIOCA TEM TUDO PARA QUE O SEU PASSAGEIRO 
CURTA UM CARNAVAL TÃO MARAVILHOSO QUANTO A CIDADE

RIO DE JANEIRO (RJ)

SAMBA SCHOOLS OR STREET PARADES? THE CARIOCA CAPITAL 
HAS EVERYTHING TO MAKE YOUR PASSENGER ENJOY A 
CARNIVAL CELEBRATION AS WONDERFUL AS THE CITY
Cradle of rhythms such as samba and bossa nova, Rio de Janeiro 
charms natives and tourists by its stunning beauty. Owner of a 
coastline framed by lush mountains, breathtaking beaches and famous 
postcards worldwide known, the destiny also spares no efforts when 
it comes to Carnival, providing to its visitors a party that is a real 
explosion of colors, relaxation and joy. 
OPEN THE WAY 
If you are looking for a good tip, take note: Marquês de Sapucaí. 
The sambadrome bleachers and boxes welcome hundreds of 
thousands of people interested in following closely the contagious 
joy of the samba school parade. Live, the celebration is even 
more impressive – and when the drum section is on the avenue, 
it's impossible not to jump like there’s no tomorrow or to be 
surrendered by the positive vibe that takes the place. 
Travelers who are looking for a complete experience can participate in 
this celebration, joining the sections of the samba schools and giving 
energy to make this an even more colorful event. Wearing an amazing 
costume, giving body and soul to the samba song and parading 
among smiles and super produced floats make the moment so exciting. 
BEYOND THE BLEACHERS
The party extends to the streets of the city by parades and ballrooms, 
which take the partiers to the rhythm of the lively Carnival classic songs 
– people who want to diversify the repertoire is very welcome to the 
parades "Sargento Pimenta", with Beatles songs, and "Brasília Amarela", 
which recalls the irreverent hits of the Brazilian band Mamonas 
Assassinas. In 2018, there will be a celebration for the 100th birthday 
of "Cordão da Bola Preta", the oldest and traditional street parade of Rio, 
marked by partiers wearing costumes or white clothes with black dots. 
If Carnival is your thing (and your client’s), don’t miss Segue Viagem 
Digital. Just scan the QR Code above.

À ESQUERDA, NA FOTO MAIOR, UMA DAS ALAS 
SUPERPRODUZIDAS DA ESCOLA DE SAMBA VILA ISABEL. AO 
LADO, CANTORA IVETE SANGALO FOI UM DOS DESTAQUES NO 
DESFILE DA GRANDE RIO NO CARNAVAL 2017. ACIMA, FOLIÕES 
VÃO ÀS RUAS FANTASIADOS PARA CURTIR O FERIADÃO 
IN THE BIGGEST PHOTO, ONE OF THE SUPER PRODUCED SECTIONS 
OF VILA ISABEL SAMBA SCHOOL. NEXT, THE BRAZILIAN SINGER 
IVETE SANGALO WAS ONE OF THE HIGHLIGHTS OF THE 2017 
GRANDE RIO SAMBA SCHOOL PARADE. ABOVE, PARTIERS WEARING 
COSTUMES TAKE THE STREETS TO ENJOY THE HOLIDAY
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A São Paulo dos grandes negócios, 
dos arranha-céus, do ir e vir da 
população e da gastronomia de 

primeiríssima linha também é feita de 
Carnaval. E o melhor de tudo: a festa 
paulistana vem crescendo a cada ano. 
Quer um exemplo? Em 2017, as ruas 
foram tomadas por 391 blocos, número 
que representa um aumento de quase 
30% em relação a 2016 e um recorde 
para o destino. 
O bloco “Esfarrapado” é o mais antigo da 
cidade. Uma banda de fanfarra toca na 
concentração e o percurso é embalado 
pelas célebres marchinhas carnavalescas. 
Outras atrações sempre presentes 
neste megaevento são os populares 
“Acadêmicos do Baixo Augusta”, “Tô 
de Chico” (tocando músicas de Chico 
Science, Chico César e Chico Buarque), 
“Tô de Bowie” (dedicado ao cantor 
britânico David Bowie), “Casa Comigo” 
(caracterizado pelo repertório romântico), 
“Domingo Ela Não Vai” (que relembra os 
sucessos do axé baiano dos anos 1990) e 
“Vou de Táxi” (com inúmeros hits antigos). 
E não para por aí, não! Além desses, há 
inúmeros outros bloquinhos circulando pela 
região, garantindo um entretenimento tão 

diversificado quanto o perfil do público 
que a visita nesta época do ano.

A FESTA NA AVENIDA
Outra opção imperdível é o Sambódromo 
do Anhembi, que, ao longo de três dias, 
pulsa ao som da bateria de 22 escolas 
de samba, responsáveis por promover um 
festival à base de cores, plumas, paetês e 
alegria transbordante, tendo o samba-en-
redo como um hino de representatividade. 
O desfile traduz um ano inteiro de trabalho 
e preparação – e é exatamente por isso 
que assistir a essa festa ao vivo e a cores é 
uma experiência quase hipnotizante. 
Das arquibancadas, o público não se 
cansa de aplaudir, cantar e dançar, in-
centivando sua escola do coração mesmo 
à distância e contribuindo para dar vida 
a esse espetáculo anual. Cada vez mais 
elaborados e surpreendentes, os desfiles 
refletem o desejo que São Paulo tem de 
entrar na disputa pelo maior Carnaval do 
Brasil, assim como o talento todo especial 
dos paulistas para a diversão. 
Que tal ficar por dentro de tudo o que en-
volve a Terra da Garoa? O caminho é cur-
to: a partir do QR Code ali em cima, que 
o conduzirá ao Segue Viagem Digital. 
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SÃO PAULO (SP)

WITH HUNDREDS OF STREET PARADES AND STUNNING 
SAMBA SCHOOL PARADES, THE CITY HAS BEEN THE CHOICE 
OF MANY PARTIERS TO CELEBRATE CARNIVAL 
São Paulo of great business, skyscrapers, busy population and high 
gastronomy is also made of Carnival. And the best of everything: 
the celebration in the city keeps growing each year. Do you want an 
example? In 2017, the streets were taken by 391 street parades, an 
amount that represents a growth of 30% if compared to 2016 and a 
record set in the destination. 
"Esfarrapado” street parade is the oldest one of the city. A fanfare band 
plays in the meeting place and the route is involved by those famous 
Carnival songs. Other attractions always present in this mega-event are 
the popular “Acadêmicos do Baixo Augusta”, “Tô de Chico” (playing 
Chico Science, Chico César and Chico Buarque’s songs), “Tô de 
Bowie” (dedicated to the British singer David Bowie), “Casa Comigo” 
(characterized by the romantic repertoire), “Domingo Ela Não Vai” (which 
brings those successful Bahian axé songs from de 90s) and “Vou de Táxi” 
(with several old hits). 
And that's not enough! In addition to all of these, there are many other street 
parades circulating at the region, providing so diversified entertainment as 
the profile of the audience who visit it in this time of the year. 
PARTY ON THE AVENUE
Another can’t-miss option is the Anhembi Sambadrome which, during 
three days, explodes to the rhythm of the 22 samba schools’ percussion, 
responsible for promoting a festival based on colors, feathers, sequins and 
lots of joy, having the samba song as a representativeness anthem. This 
parade translates a whole year of work and preparation – and that's exactly 
why watching this party in living color is a quite hypnotizing experience. 
From the seats, the audience isn’t tired of applauding, singing and dancing, 
encouraging its favorite school even distant from the avenue and contributing 
to give life to this annual spectacle. Even more elaborated and surprising, the 
parades reflect São Paulo’s intention of competing for the greatest Carnival 
of Brazil and also the special talent of people from this city for fun. 
What about getting to know everything which involves the Land of Drizzle? 
It’s a short way: from the QR Code right above, which will take you to 
Segue Viagem Digital. 

NA FOTO PRINCIPAL, O COLORIDO E A ELEGÂNCIA DO DESFILE 
DA ESCOLA DE SAMBA ROSAS DE OURO. ACIMA, FOLIÕES 
PARTICIPAM DO BLOCO "DOMINGO ELA NÃO VAI", COM O MELHOR 
DO AXÉ DOS ANOS 1990, E, LOGO ABAIXO, GRANDE NÚMERO DE 
PESSOAS MARCA PRESENÇA NO MONOBLOCO, EM 2016
IN THE MAIN PHOTO, THE COLORS AND ELEGANCE OF ROSAS DE OURO 
SAMBA SCHOOL PARADE. ABOVE, PARTIERS PARTICIPATE IN “DOMINGO ELA 
NÃO VAI” PARADE, WITH THE BEST OF AXÉ MUSIC OF THE 1990S, AND, RIGHT 
BELOW, A GREAT NUMBER OF PEOPLE IS PRESENT AT MONOBLOCO, IN 2016

COM CENTENAS DE BLOQUINHOS E DESFILES DESLUMBRANTES 
DE ESCOLAS DE SAMBA, A CIDADE TEM SIDO A APOSTA DE MUITOS 
FOLIÕES PARA CELEBRAR O CARNAVAL
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JULIANO CENTENO 
Mercatho Turismo 
Porto Alegre (RS)

"O Rio de Janeiro é muito mais que belas paisagens, 
locais e monumentos históricos. É cultura viva em 
cada esquina, é samba! O circuito cultural das escolas 
de samba é rico e proporciona muita diversão. De 
meados de julho ao Carnaval (e passando dele!) 
existem diversas atividades imperdíveis, como 
feijoadas e ensaios que contam com a presença de 
famosos e figuras ilustres. Diversos fornecedores 
atendem os agentes de viagens com traslados, 
ingressos para o sambódromo, idas aos ensaios... É 
tudo muito fácil. Quem experimenta com certeza se 
surpreende e volta muitas outras vezes.”

“Rio de Janeiro is much more than beautiful landscapes, places 
and historical monuments. It’s living culture every corner, it’s samba! 
The cultural circuit of the samba schools is rich and very funny. 
From the middle of July to the Carnival (and going beyond it!) there 
are many unmissable activities, like feijoadas³ and rehearsals 
that count on celebrities and famous people. Several suppliers 
provide the travel agents with transfers, tickets to the sambadrome, 
entrance for the rehearsals... everything is very simple. People 
who experience it get surprised and go back there many times.”

MARCELO WAKED
Waked Brasil Turismo e Consultoria
Recife (PE)

PELO MUNDO

Há quem adore a folia e a bagunça; há quem prefira fugir de destinos 
onde a festa já é tradição. Mas uma coisa é certa: Carnaval 
é sinônimo de feriadão, de alegria, de descanso – e de viagens 

inesquecíveis também. No Brasil ou no exterior, o que importa mesmo é 
aproveitar os dias de folga na agenda. E existe jeito mais gostoso de sair da 
rotina do que apresentar experiências novas ao coração e à mente?
A Segue Viagem perguntou para alguns agentes de viagens para quais 
lugares eles já foram nesta época do ano e curtiram bastante. As respostas 
foram bem diversificadas – assim como a relação de cidades, que ficam 
como dicas para você e para o seu cliente. Tá afim de descobrir? Nós 
reunimos todos os depoimentos aqui.

BECAUSE TRAVELING ALREADY IS A PARTY
Many people love to party hard; other people prefer to run away from those destinations 
where parties already are a tradition. But one thing is for sure: Carnival is synonymous 
with holiday, joy, relaxation – and also some unforgettable trips. In Brazil or abroad, what 
really matters is to enjoy the holidays on the calendar. And is there any other funniest way 
of being out of the daily life than presenting new experiences to the heart and mind?
Segue Viagem has asked some travel agents what places they have already been and 
enjoyed a lot in this time of the year. The answers were very diversified – as well as the 
list of cities that works like a tip for you and your client. Do you want to find it out? We 
have gathered all testimonies here.

PORQUE VIAJAR JÁ 
É UMA FOLIA

“Durante o Carnaval, o jazz toma conta de Gravatá, destino a 87 km de Recife 
com ares de montanha e a graça de ser uma cidade do interior com grandes 
atrativos turísticos, gastronômicos e de lazer. O Jazz Festival transforma a região, 
apresentando músicos e instrumentos ligados ao mundo do jazz – isso sem deixar 
de fora as crianças, o público-alvo do Jazz Kids. O sucesso deste evento mostra que 
há espaço para todo tipo de musicalidade: além do frevo, o maracatu, caboclinhos, 
blocos líricos de rua e até o rock fazem parte dessa grande manifestação do 
folclore brasileiro. Nos quatro dias do feriado, em Gravatá podemos apreciar o 
que há de melhor no jazz nacional e internacional. Não é por ser pernambucano, 
mas tenho convicção de que o Carnaval de Pernambuco é o melhor do Brasil.”

“During the Carnival, Jazz takes Gravatá, located 87 km away from Recife, and it's like a mountain destination 
with the bonus of being a countryside city with great tourist, gastronomic and leisure attractions. The Jazz Festival 
transforms the region, presenting musicians and instruments related to the world of jazz – and children aren’t out of 
this party, they are the target audience of Jazz Kids. The success of this event shows that there’s space for every type 
of music: in addition to frevo, maracatu, caboclinhos¹, lyrical Carnival blocos² and even rock makes part of this 
great movement of the Brazilian folklore. On these four days of holiday, in Gravatá we can enjoy the best of national 
and international jazz. It’s not because I’m from Pernambuco, but I’m sure that its Carnival is the best of Brazil.”

JÉSSICA MORATO 
Jaraqui Turismo
Manaus (AM)

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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QUER APARECER AQUI?  
Envie seu depoimento para  
segueviagem@trendoperadora.com.br

REJANE TONI
Terramar Turismo
João Pessoa (PB)

“O Carnaval de 2017 foi inspirador. Embarquei com um grupo em 
um cruzeiro da NCL que percorreu a Patagônia argentina e chilena. 
Foi uma experiência única e inesquecível, especialmente porque as 
paisagens naturais são deslumbrantes e o contato com a natureza 
beira o surreal, haja vista que visitamos fazendas de pinguins, as 
ilhas dos Lobos e dos Pássaros, passamos bem perto das geleiras e 
ainda por cima vivenciamos a aventura indescritível de passar pelo 
Cabo da Boa Esperança, mais conhecido como Cabo das Tormentas. 
Vale lembrar também o Parque Nacional da Terra do Fogo e o 
serviço da NCL, que é um capítulo à parte.” 

“The Carnival of 2017 was inspiring. I joined a group in a NCL cruise that included 
the Argentinian and Chilean Patagonia. It was a unique and unforgettable experience, 
especially because the natural landscapes are stunning and the contact with nature is 
almost surreal, considering that we visited penguin farms, Fox and Birds islands, we 
also went very close to the glaciers and took an indescribable adventure throughout 
the Cape of Good Hope, most known as Cape of Storms. It’s important to highlight 
Tierra del Fuego National Park and NCL service, which is another good asset."

“Em 2015 decidi passar o Carnaval em um destino 
internacional e fui para Cartagena, na Colômbia. Para 
quem já conhece as capitais internacionais mais próximas e 
quer algo diferente, Cartagena é uma ótima opção, já que 
mescla a parte cultural com o fato de ser um destino de 
praia, tornando possível visitar ilhas próximas que tenham a 
famosa paisagem caribenha. Dos quatro dias em que estive 
por lá, dois foram para conhecer a cidade amuralhada e dois 
para passeios de barco. Valeu muito a pena. A hotelaria e a 
gastronomia são muito boas e, para quem quer aproveitar 
a vida noturna, existem opções de bares, baladas e até 
cassinos. Cartagena é o pacote completo para o tempo de 
viagem que o feriado de Carnaval nos proporciona.”

CARLOS CONSTANTINOV JUNIOR

Crie sua Viagem

Itapema (SC)

“Last Carnival, I chose to be out of the micaretas4 and 
parties of Brazil and went to a snow destination. It was one 
of the most incredible itineraries I've ever done until today: 
San Francisco, Napa Valley and South Lake Tahoe, in the 
United States – the last region, by the way, was the highlight 
of the trip. Great quality snow and impressive visual with the 
Lake Tahoe as a background. Also, we spent some nights 
in the casino. Certainly, this is an itinerary recommended 
for couples and families, with great infrastructure and fun. I 
would go back a thousand times!”

¹Frevo, maracatu, caboclinhos: original dance and rhythm styles from Pernambuco State, Brazil. ²Lyrical Carnival blocos: street parades which play classic frevos and marchinhas, popular 
Carnival songs. 3Feijoadas: very common in Brazil, it’s a traditional dish prepared with black beans and pork. 4Micaretas: celebrations out of Carnival season.

“In 2015, I decided to spend the Carnival in an international destination and went 
to Cartagena, Colombia. For people who already know those nearest international 
capitals and would like to try something different, Cartagena is a great option, once it 
mixes the cultural part with the fact of being a beach destination, making the visit to the 
closest islands, which have the famous Caribbean landscape, possible. From those four 
days there, two of them I spent getting to know this walled city and two in boat rides. 
It’s worth it. Hotels and gastronomy are very good and, for those who want to enjoy the 
nightlife, there are many options of bars, dance clubs and even casinos. Cartagena is 
the complete package for the time that the Carnival gives to travel."

“No último Carnaval optei por fugir das 
micaretas e badalações do Brasil e parti para 
a neve. Foi um dos roteiros mais incríveis 
que fiz até hoje: São Francisco, Napa Valley 
e South Lake Tahoe, nos Estados Unidos – a 
última região, inclusive, foi o ponto alto da 
viagem. Neve de ótima qualidade e visuais 
impressionantes com o Lago Tahoe ao fundo. 
De quebra, ainda rolaram algumas noites no 
cassino. Com certeza este é um roteiro indicado 
para casais e famílias, com muita infraestrutura 
e diversão. Voltaria mil vezes!”
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DE OLHO NO MERCADO

SEM MEDO DE MUDAR: TREND OPERADORA 

PASSA A SE CHAMAR TREND VIAGENS

NOME NOVO, 
EXCELÊNCIA COMPROVADA

Aqui vai uma pergunta: já faz quanto 
tempo que você ouve falar em TREND 
Operadora? Muito, né? Apesar de 

tudo ter começado com a TREND Fairs & 
Congresses, foi com esta denominação que a 
empresa ganhou o mercado e se consolidou 
logo de cara como uma das maiores do 
segmento.
Hoje, 25 anos depois de ter despontado 
no Turismo, a companhia ainda traz em sua 
essência o poder da palavra “inovação”, 
reinventando práticas e modelos de negócio 
e transformando o trade, e a si mesma, a todo 
o tempo. E foi justamente este velho hábito de 
se manter constantemente em movimento que 
abriu espaço para mais uma mudança; desta 
vez, de nome: TREND VIAGENS. 

SELO TREND DE QUALIDADE
Como você deve imaginar, esta decisão marca 
o início de um novo ciclo. Mas fique tranquilo: 
a credibilidade e a qualidade que permeiam 
toda a empresa, do superportfólio à excelência 
no atendimento, permanecem inalteradas. Os 
ventos sopram mudanças, sim, mas, ao mesmo 

NEW NAME, PROVEN EXCELLENCE
NO FEAR OF CHANGES: TREND OPERADORA IS 
NOW TREND VIAGENS

Let us ask you a question: how long have you 
been hearing about TREND Operadora? A long 
time, isn’t it? Everything started with TREND Fairs 
& Congresses, but with the other denomination the 
company has reached the market and promptly 
consolidated itself as one of the largest companies 
of the segment. 
Today, 25 years after debuting on Travel and 
Tourism field, the company also brings in its essence 
the power of the word "innovation", reinventing 
practices and business models and changing the 
trade, and itself, all the time. And it was just this 
old habit of keeping constantly moving that the 
company got some space for one more change; 
this time, a change in its name: TREND VIAGENS. 
TREND seal of quality
As you can imagine, this decision marks the 
beginning of a new cycle. But take it easy: the 
credibility and quality that involve the whole 
company, from the super inventory to the 
excellence in service, remain the same. Yes, winds 
of change blow, but at the same time, they help to 
improve what TREND does best: walking at your 
side, travel agent. 
Direct selling? No way. The bridge between 
TREND and the final customer will always be you, 
the person who knows all clients like the palm of 
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tempo, ajudam a aperfeiçoar aquilo 
que a TREND faz de melhor: caminhar 
lado a lado com você, agente. 
Venda direta? De forma alguma. 
Quem faz a ponte entre a TREND e o 
consumidor final sempre será você, a 
pessoa que conhece todos os clientes 
como a palma da mão e sabe de 
cor e salteado cada uma das suas 
preferências. “Nesta era que acaba de 
ser inaugurada, nossa parceria ganha 
laços ainda mais fortes. A TREND não 
é a TREND se não houver o respeito, 
a cumplicidade e a valorização do 
agente de viagens. Esta foi uma opção 
que decidimos abraçar lá atrás, em 
1992, e que ainda hoje representa 
um dos nossos maiores orgulhos. Não 
há mudança que tire isto de nós”, 
destaca Luis Paulo LUPPA, presidente 
do GRUPO TREND. 
O que muda, então? Bem, a prateleira 
de produtos não para de crescer, e 
isso você tem a chance de conferir 
de pertinho pelo NATREND e 

the hand and knows by heart each one of 
their preferences. “In this era which has just 
been inaugurated, our partnership has even 
more strong ties. TREND isn't TREND if there 
are no respect, involvement and travel agent 
valuing. This was an option which we decided 
to choose back in 1992 and that still today 
represents one of the main qualities that we are 
proud of. There’s no change that takes this from 
us,” highlights Luis Paulo LUPPA, president at 
GRUPO TREND. 
So, what changes? Well, the product range 
doesn’t stop growing, and you have the chance 
to check it out at NATREND and TREND LAZER, 
reservation systems that are daily supplied with 
more selling arguments which can (and must!) 
be used to boost all and every sale. 
Numbers leave no questions: with more than 
3,000 hotels in Brazil and 150,000 abroad, 
hotels definitely are the flagship – and probably 
it will be for a long time –, but there’s always 
some space for the arrival of new products. 
“Proudly, I list here all items that make part of 
our inventory: exclusive leisure packages, with 
countless ticket options, tours and transfers, 
airline tickets, car rental, receptive services, 
cruises, travel insurance and participation 
in trade fairs and events. This is the clearest 
reflection of how much TREND has grown in the 
last decades and how much space still exists to 
get biggest market shares,” says LUPPA.  

TREND LAZER, sistemas de reservas 
abastecidos diariamente com mais 
e mais argumentos que podem (e 
devem!) ser utilizados para alavancar 
toda e qualquer venda. 
Os números não deixam dúvidas: 
com mais de 3 mil hotéis no Brasil e 
outros 150 mil no exterior, hotelaria 
é definitivamente o carro-chefe – e 
provavelmente vai continuar sendo por 
muito tempo –, mas sempre há espaço 
para a chegada de novos produtos e 
serviços. “É com orgulho que elenco 
aqui todos os itens que compõem a 
nossa cesta: pacotes exclusivos de lazer, 
com inúmeras opções de ingressos, 
passeios e transfers, passagens aéreas, 
locação de carros, receptivo, cruzeiros 
marítimos, seguro-viagem e participação 
em feiras e eventos. Este é o reflexo 
mais nítido do quanto a TREND cresceu 
nas últimas duas décadas e de quanto 
espaço ainda existe para conquistarmos 
fatias sempre maiores do mercado”, 
explica LUPPA.

"TEMOS PACOTES EXCLUSIVOS DE LAZER, COM INÚMERAS OPÇÕES DE 

INGRESSOS, PASSEIOS E TRANSFERS, PASSAGENS AÉREAS, LOCAÇÃO DE 

CARROS, RECEPTIVO, CRUZEIROS MARÍTIMOS, SEGURO-VIAGEM E PARTICIPAÇÃO 

EM FEIRAS E EVENTOS. ESTE É O REFLEXO MAIS NÍTIDO DO QUANTO A TREND 

CRESCEU NAS ÚLTIMAS DUAS DÉCADAS E DE QUANTO ESPAÇO AINDA EXISTE 

PARA CONQUISTARMOS FATIAS SEMPRE MAIORES DO MERCADO”
“WE HAVE EXCLUSIVE LEISURE PACKAGES, WITH COUNTLESS OPTIONS OF TICKETS, TOURS AND 

TRANSFERS, AIRLINE TICKETS, CAR RENTAL, RECEPTIVE SERVICES, CRUISES, TRAVEL INSURANCE 
AND PARTICIPATION IN TRADE FAIRS AND EVENTS. THIS IS THE CLEAREST REFLECTION OF HOW 
MUCH TREND HAS GROWN IN THE LAST DECADES AND HOW MUCH SPACE STILL EXISTS TO 

GET BIGGEST MARKET SHARES”

LUIS PAULO LUPPA
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MAIS VENDAS, MAIS FACILIDADES, MAIS HOTÉIS: 

ACOMPANHE A RETROSPECTIVA DA ON-LINE TRAVEL 

OPERATOR DO GRUPO TREND 

Você sabia que já faz três anos 
que o GRUPO TREND apresentou 
a SHOP HOTEL ao mercado? 

Sim, é isso mesmo: o aniversário 
foi celebrado neste último mês de 
setembro. Como cliente fiel, certamente 
você acompanhou de perto tudo o que 
mudou na empresa ao longo de todo 
este tempo, mas, mesmo assim, a Segue 
Viagem convida você a embarcar em 
uma retrospectiva e relembrar algumas 
das mais importantes evoluções da 
companhia. Vamos nessa?

TUDO IMEDIATO
Empenhada em fazer com que a sua 
experiência seja a melhor possível, as 
mudanças começaram com a migração 
para o NATREND, cuja tecnologia de 
ponta e recursos intuitivos adicionaram um 
item importante ao dia a dia: agilidade. 
Isso porque a plataforma abraça o conceito 
de autogestão, permitindo ao agente, entre 
uma série de outras atividades, cancelar e 
alterar reservas e fazer emissões e cotações 
de maneira 100% on-line – e sem depender 
de ninguém para isso. 

TRÊS ANOS  
DE SHOP HOTEL

THREE YEARS OF SHOP HOTEL
MORE SALES, MORE FACILITIES, MORE HOTELS: FOLLOW 
THE RETROSPECTIVE OF THE GRUPO TREND’S ON-LINE 
TRAVEL OPERATOR
Did you know that it has already been three years since GRUPO 
TREND presented SHOP HOTEL to the market? Yes, that’s it: 
the anniversary was celebrated this last September. As a loyal 
customer, you have certainly followed closely everything that has 
changed in the company throughout this time, but even so, Segue 
Viagem invites you to embark on a retrospective to remember 
some of the most important company evolutions. Let’s go?
EVERYTHING IMMEDIATELY
Committed to making your experience as the best as possible, 
the changes began with the migration to NATREND, whose 
state-of-the-art technology and intuitive features have added 
an important item to day by day: agility. This is because the 
platform embraces the concept of self-management, allowing 
to the agent, among a number of other activities, to cancel and 
change reservations and to make issues and quotations 100% 
on-line – and without depending on anyone for this. 
If there’s any doubt or difficulty in the middle of the process, don’t 
hesitate to use the e-mail as much as you want: messages sent 
to atendimento@shophotel.com.br from 8 a.m. to 6 p.m. are 
answered at the same day. If you prefer, the contact can be done 
also through the chat, ensuring almost instantaneous response and 
the efficiency that you desire so much – moreover, the increase 
in the use of the chat was quite expressive, growing up 228% 
between 2016 and 2017.
From 6:01 p.m., the 24-hour staff takes the responsibility, 
which remains available even on holidays and weekends. To 
talk to them, write down the telephone numbers: (11) 3123-
8555, in case you are in São Paulo, or 0800 015 3315, if 
you are in other cities.
SPECIAL BENEFITS FOR YOU
When thinking about SHOP HOTEL, the first thing that comes 
to your mind are the super competitive fares, right? They 
remain the flagship of the company, playing a fundamental 

Se surgir alguma dúvida ou dificuldade 
no meio do processo, não hesite em 
usar e abusar do e-mail: atendimento@ 
shophotel.com.br. Mensagens enviadas das 
8h às 18h são respondidas no mesmo dia. 
Se preferir, o contato pode ser feito também 
por meio do chat, garantindo respostas 
praticamente instantâneas e a eficiência que 
você tanto deseja – inclusive, o aumento na 
utilização do chat foi bastante expressivo, 
crescendo 228% entre 2016 e 2017. 
A partir das 18h01, quem assume é 
a equipe do Plantão 24 horas, que 
permanece à disposição mesmo em 
feriados e fins de semana. Para falar com 
eles, anote os números de telefone: (11) 
3123-8555, caso você esteja em São 
Paulo, ou 0800 015 3315, se estiver em 
outras cidades. 
BENEFÍCIOS ESPECIAIS PARA VOCÊ
Ao pensar em SHOP HOTEL, a primeira 
coisa que vem à sua mente são as tarifas 
supercompetitivas, certo? Elas continuam 
sendo o carro-chefe da empresa, 
desempenhando papel fundamental na 
fidelização dos clientes que procuram por 



/ 25

preço e, ao mesmo tempo, contribuindo 
para o incremento da rentabilidade 
da agência, a qual tem em mãos uma 
comissão mais alta do que os valores 
praticados pelo mercado de forma geral. 
Outra vantagem oferecida com 
exclusividade à base de clientes é 
a de ser possível pagar as reservas 
internacionais após o check-out, 
garantindo ao passageiro o câmbio 
do dia da compra. “Entre janeiro de 
2015 e setembro de 2017, registramos 
crescimento acumulado em vendas de 
285%, o que indica que a combinação 
da autonomia na gestão de reservas com 
tarifas acessíveis preenche uma importante 
lacuna na rotina do agente de viagens”, 
explica Fernando Gimenez, gerente-geral 
da SHOP HOTEL. 
MAIS HOTÉIS, MAIS FACILIDADES
Clientes do GRUPO TREND são, 
automaticamente, clientes da SHOP 
HOTEL – a distinção está nas condições 

A SHOP HOTEL nos trouxe a 
possibilidade de concorrer com 
grandes players do mercado mantendo 

a mesma confiança e ferramentas da TREND 
VIAGENS, o que, para nós, foi um fator 
agregador importante, sobretudo quando as 
OTAs estavam com preços muito competitivos. 
Neste ano de 2017, a SHOP HOTEL está 
entre os 10 fornecedores que mais são nossos 
parceiros. A empresa oferece um produto mais 
enxuto, o qual, aqui, nós chamamos de BBB: 
bom, bonito e barato.”
"SHOP HOTEL brought us the possibility of competing with major 
market players maintaining the same trust and tools of TREND 
VIAGENS, which was enriching, especially when the OTAs 
had very competitive prices. In this year 2017, SHOP HOTEL 
is among the ten suppliers that are our main partners. The 

company offers a leaner product, which, here, 
we call GBC: good, beautiful and cheap. "

Maria da Graça Rossi
Companhia do Turismo (Cia Tur)
São Paulo (SP)

Em um contexto de 
alta concorrência e de 
plataformas digitais de 

fácil acessibilidade, a SHOP HOTEL 
permite que as agências de viagens 
sejam competitivas em preço e em 
qualidade nas ofertas de hotéis. O 
serviço de back-office via chat também 
se destaca como um forte diferencial, 
concedendo mais agilidade ao dia a 
dia corrido dos agentes.”
"In a context of high competition and easily 
accessible digital platforms, SHOP HOTEL allows 
that travel agencies be competitive in price and 
quality on hotel offers. The back office service by 
chat also stands out as a strong differential, giving 
more agility to the agents’ busy daily life." 

Laura Zuanazzi
SBTUR Viagens e 
Turismo 
Florianópolis (SC)

O QUE OS AGENTES PENSAM
WHAT DO TRAVEL AGENTS THINK ABOUT IT

comerciais diferenciadas. Além disso, 
o portfólio de hotelaria é o mesmo da 
TREND VIAGENS, compreendendo mais 
de 3,5 mil hotéis no Brasil e 150 mil no 
exterior. E já que o assunto é a cesta de 
produtos, fique atento, porque sempre 
tem novidade na área. A mais recente 
envolve a rede Ibis, que entrou para a 
prateleira trazendo consigo 30 unidades 
distribuídas de Norte a Sul do país – a 
expectativa é de que este número salte 
para 50 nos próximos meses. 
Quer mais? Então não se esqueça dos 
esforços da SHOP HOTEL em ampliar 
sua integração com os principais 
sistemas de self-booking do mercado, 
que ajudam a aumentar o volume 
de vendas das agências e conferem 
rapidez e agilidade à venda como um 
todo. Cangooroo, Argo Solutions, Web 
Travel Solutions (WTS), Lemontech, 
Envision e Wooba estão entre as 
marcas parceiras da empresa.

role in the loyalty of customers looking for price and, at the 
same time, contributing to the increase of the profitability 
of the agency, which has in hand a higher commission 
than the values practiced by the market in general.
Another great advantage offered exclusively to the 
customer: it’s possible to pay international reservations 
after the check-out, ensuring to the passenger the 
exchange rate of the day of purchase. "Between 
January 2015 and September 2017 we recorded 
accumulated sales growth of 285%, which indicates that 
the combination of autonomy in managing reservations 
and affordable fares fills an important gap in the travel 
agent's routine”, explains Fernando Gimenez, general 
manager of SHOP HOTEL.
MORE HOTELS, MORE CONVENIENCE
Customers of GRUPO TREND are automatically customers 
of SHOP HOTEL – the difference is in the special 
commercial conditions. Furthermore, the inventory of 
hotels is the same of TREND VIAGENS, comprising 
more than 3,500 hotels in Brazil and 150,000 abroad. 
And since the subject is the products basket, stay tuned, 
because there is always something new in the area. The 
newer one involves the Ibis hotel chain, which is now part 
of our inventory, bringing with it 30 units distributed from 
North to South of the country – the expectation is that this 
number jump to 50 in the coming months.
Do you want more? So do not forget SHOP HOTEL's 
efforts to expand its integration with the major self-booking 
systems of the market, which help to increase the sales 
volume of the agencies and gives speed and agility to 
the sale as a whole. Cangooroo, Argo Solutions, Web 
Travel Solutions (WTS), Lemontech, Envision and Wooba 
are among the company's partner brands.
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MAIS UMA CONQUISTA DA TREND TRAVEL USA: CANADÁ ENTRA PARA O 

PORTFÓLIO E AMPLIA OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO DA EMPRESA

Alô, agente! Você já pode comemorar: o Canadá 
acaba de chegar ao portfólio da TREND TRAVEL 
USA, adicionando vermelho e branco, as cores 

tradicionais da bandeira do país, ao atendimento que 
você oferece ao passageiro. A partir de agora, Toronto, 
Vancouver, Montreal, Quebec e até o americano Alasca 
podem fazer parte dos seus pacotes, transformando a 
viagem em uma coleção de paisagens únicas.
Caso a ideia seja sair do habitual, maravilha! A cesta de 
produtos abrange também destinos que fogem do comum, 
como aqueles que ajudam a compor as Montanhas 

WELCOME  
ABOARD

WELCOME ABOARD
ANOTHER ACHIEVEMENT OF TREND TRAVEL USA: 
CANADA JOINS TO THE INVENTORY AND EXPANDS 
BUSINESS OPPORTUNITIES OF THE COMPANY

Hello, agent! You can already celebrate: Canada has 
just arrived at the TREND TRAVEL USA's inventory, adding 
red and white, the traditional colors of the country's flag, 
to the service that you offer to the passenger. From now 
on, Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec and even 
the American Alaska can be part of your packages, 
turning the trip into a collection of unique landscapes.
If the idea is to get out of the ordinary, wonderful! The 

FOTOS SHUTTERSTOCK
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Rochosas Canadenses, cordilheira 
com mais de 4,8 mil km de extensão. 
Alguns deles são Calgary, Jasper e 
Banff – esta última cidade é, inclusive, 
o endereço do célebre Lago Louise, de 
águas serenas e um dos points mais 
procurados no inverno pelos amantes 
de patinação no gelo. 
QUALIDADE COMPROVADA
Para que a experiência seja completa, 
na prateleira da TREND TRAVEL 
USA tem de tudo um pouco: hotéis, 
circuitos, fly and drive (pacotes que 
contemplam passagem aérea, carro e 
hospedagem) por todo o país e pelo 
Alasca, estações de esqui, passeios de 
trem e até mesmo atividades que são 
pura aventura, as quais podem incluir 
a caça à aurora boreal e encontros 
com ursos polares e belugas (espécie 
de baleia), por exemplo. 
E se tudo o que o cliente precisar para 
fechar a viagem for um empurrãozinho, 
aqui vão dois argumentos imbatíveis: 
muitos desses serviços são 
disponibilizados em português, o que 
torna a estada do viajante brasileiro 
ainda mais agradável, e as tarifas 
praticadas estão entre as melhores 
do mercado, garantindo a ele um 
excelente custo/benefício. 
“O Canadá agrega bastante valor ao 
nosso portfólio atual e tem despertado 
grande interesse no brasileiro, 
principalmente por conta de o dólar 
canadense ter a sua cotação bem 
abaixo da moeda americana, o que 
transforma o país em um destino 
extremamente acessível. A culinária 
é extraordinária, as belezas naturais 
indescritíveis, a hotelaria diversificada 
e o melhor de tudo: basta apresentar 
o visto exigido pelos Estados Unidos 
para entrar no país, dispensando a 
necessidade de tirar outro”, explica 
Alessandra Maia, gerente de 
Desenvolvimento de Negócios da 
TREND TRAVEL USA.

set of products also covers destinations that run 
away from the common, such as those that help 
compose the Canadian Rockies, a mountain 
range of more than 4,800 km in length. Some 
of them are Calgary, Jasper and Banff - this 
last city is also the address of the famous Lake 
Louise, of serene waters and one of the most 

VOCÊ SABIA?
A sua experiência em vender viagens é 
levada a sério pelo GRUPO TREND. Por 
isso, todos os produtos e serviços atrelados 
ao Canadá já podem ser encontrados no 
NATREND e no TREND LAZER, sistemas 
de reservas que você conhece muito bem 
e que foram feitos para facilitar o seu dia 
a dia. Para completar, você ainda conta 
com um canal off-line para esclarecer 
dúvidas e auxiliá-lo com reservas de 
produtos que, por algum motivo, ainda 
não estejam à venda no on-line. Neste 
caso, basta ligar para 11 3041 7510 
(caso esteja em São Paulo) ou 0800 770 
7272 (se estiver em outras cidades).

DID YOU KNOW? 
Your experience in selling travels is taken seriously 
by GRUPO TREND. Therefore, all products and 
services linked to Canada can already be found in 
NATREND and TREND LAZER, reservation systems 
that you know very well and that were made to 
facilitate your day-to-day life. In addition, you still 
have an off-line channel to clear questions and assist 
you with product reservations that, for some reason, 
aren't available for on-line sale yet. In this case, just 
call 11 3041 7510 (if you are in São Paulo) or 
0800 770 7272 (if you are in other cities).

NA FOTO PRINCIPAL, O LINDÍSSIMO LAGO MORAINE, UM DOS 
ÍCONES DO PARQUE NACIONAL DE BANFF, NA PROVÍNCIA 
DE ALBERTA. ACIMA, IMAGEM PANORÂMICA NOTURNA DA 
ILUMINADA VANCOUVER. À DIREITA, URSO POLAR ÁRTICO, UM 
DOS ILUSTRES VISITANTES DE HUDSON BAY 
IN THE MAIN PHOTO, THE WONDERFUL MORAINE LAKE, ONE OF THE 
ICONS OF BANFF NATIONAL PARK, IN ALBERTA. ABOVE, PANORAMIC 
PICTURE OF VANCOUVER LIT UP AT NIGHT. TO THE RIGHT, POLAR 
BEAR, ONE OF THE FAMOUS VISITORS OF HUDSON BAY

popular attractions in winter, sought by ice 
skating lovers.
APPROVED QUALITY
For the experience to be complete, TREND 
TRAVEL USA has a little bit of everything: 
hotels, circuits, fly and drive (travel packages 
that include air ticket, car and hotel) all over the 
country and Alaska, ski resorts, train rides and 
even activities that are pure adventure, which 
can include hunting for the aurora borealis 
and visits to polar bears and belugas (whale 
species), for example.
And if all that the customer needs to close the 
deal is a little push, here are two unbeatable 
arguments: many of these services are 
available in Portuguese, which makes the stay 
of the Brazilian traveler even more pleasant, 
and the rates practiced are among the best 
ones in the market, providing an excellent cost-
benefit.
"The Canada adds a lot of value to our 
current inventory and has aroused great 
interest among Brazilians; mainly because the 
Canadian dollar has always been cheaper 
than US currency exchange rate, making the 
country an extremely affordable destination. 
Its gastronomy is extraordinary, indescribable 
natural beauty, diversified hotels and the best 
of all: it's enough to present the visa required by 
the United States to enter in the country, with no 
need to take another one, "explains Alessandra 
Maia, manager of Business Development at 
TREND TRAVEL USA.
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agente, desempenha, e a importância 
de esclarecer suas dúvidas e de munir 
você com as informações necessárias 
para concretizar mais e mais vendas.
São 25 os profissionais da VHC, que se 
dedicam a entregar os serviços antes, du-
rante e depois da viagem com elevado 
padrão de qualidade. E para garantir 
que toda e qualquer solicitação seja di-
recionada a especialistas, a equipe como 
um todo foi dividida em duas grandes 
áreas: gerenciamento e reservas. Da 
primeira, fazem parte os consultores de 
negócio, responsáveis pelo atendimento 
aos proprietários – pessoas que disponibi-
lizam seus imóveis para temporadas –, e 
inspetores cujo compromisso é zelar pela 
manutenção das casas de maneira geral. 
Já no que tange às reservas, a VHC 
conta com profissionais específicos para 
fornecer detalhes e facilitar a contratação 
de serviços extras – isso se aplica 
quando os hóspedes têm interesse em 
decorações temáticas, agendamento 
de café da manhã com personagens, 
delivery de itens de supermercado e 
serviços de cabeleireiro e massagem, só 
para citar alguns exemplos. 
E não é só isso, não! Há, ainda, os que 
fazem a gestão de tarifas e monitoram 

ALÉM DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENCIADOS, O ATENDIMENTO 

AO CLIENTE É A ESPECIALIDADE DA CASA 

Equipe hiperespecializada. O 
adjetivo é no superlativo e pode até 
parecer exagerado, mas esse não é 

o caso: quem já procurou o atendimento 
da Vacation Homes Collection sabe que 
a empresa não mede esforços para que 
a experiência do agente de viagens e 
do passageiro seja no mínimo excelente. 
Mas isso não é à toa, não. A empresa 
acredita nos resultados que o bom 
relacionamento com o cliente pode 
trazer e, por isso mesmo, tem como duas 
de suas maiores apostas os treinamentos 
constantes e a elaboração de manuais 
que reúnam as melhores práticas de 
atendimento. Além disso, a VHC usufrui 
a principal vantagem de todas: o amplo 
conhecimento que envolve tudo o que 
diz respeito a este mercado, motivo que 
a ajudou a se transformar em uma das 
maiores administradoras de casas de 
férias na Flórida.

PARA ENTENDER MELHOR
Seja para curtir uma viagem à base de 
muito lazer e descanso ou para prestigiar 
algum evento ou reunião corporativa, 
o que importa mesmo é garantir que 
a vivência do viajante seja a mais 
agradável possível. Neste sentido, vale 
também considerar o papel que você, 

SERVICE: THE SUPERPOWER OF VHC
BESIDES THE DIFFERENTIATED PRODUCTS AND SERVICES, 
THE CUSTOMER SERVICE IS THE HOUSE SPECIALTY
“IN ADDITION TO THE EMPLOYEES BEING FLUENT 
IN ENGLISH AND SPANISH, OUR SERVICE IS 
AVAILABLE 24 HOURS A DAY, FROM SUNDAY 
TO MONDAY, INCLUDING HOLIDAYS AND 
WEEKENDS.” Fabio Cardoso, CEO at VHC
A hyper-specialized team. The adjective is in the 
superlative and may even look exaggerated, but this is not 
the case: those who have already looked for the service 
of Vacation Homes Collection know that the company 
spares no efforts to provide, at least, an excellent 
experience to the travel agent and the passenger.
But that's not for nothing, no. The company believes in 
the results that the good relationship with the customer 
can bring and, consequently, has two main focuses: the 
constant training and the preparation of manuals that 
meet the best practices of attendance. Moreover, VHC 
has the main advantage of all: the extensive knowledge 
that involves everything that concerns to this market, 
reason that has helped it to become one of the largest 
Florida’s vacation home managers.

ATENDIMENTO: 
O SUPERPODER DA VHC

FOTOS DIVULGAÇÃO GRUPO TREND

"ALÉM DOS COLABORADORES 
SEREM FLUENTES EM INGLÊS E 

ESPANHOL, NOSSO ATENDIMENTO 
É 24 HORAS, DE DOMINGO A 
SEGUNDA-FEIRA, INCLUSIVE EM 
FERIADOS E FINS DE SEMANA"
Fabio Cardoso, CEO da VHC 
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a disponibilidade das casas, 
acompanhando de perto a receita 
da companhia (o termo para isso, 
em inglês, é “revenue management”), 
e, é claro, os profissionais que lidam 
diretamente com a agência de viagens 
e são focados no processo de reserva. 

E O MAIOR DIFERENCIAL VAI 
PARA...
Não é segredo algum dizer que os 
Estados Unidos representam um dos 
destinos mais desejados pelos brasileiros; 
os números falam por si só e crescem ano 
a ano. Sendo assim, nada mais justo 
do que disponibilizar atendimento em 
português, certo? É isso mesmo! Clientes 
VHC têm acesso não apenas a uma 
casa com uma superinfraestrutura como 
também não têm que se preocupar com 
as naturais barreiras do idioma. Sempre 
que preciso, o hóspede pode recorrer ao 
telefone ou solicitar a visita presencial de 
um dos consultores. 
“Nós nos mantemos acessíveis 
24 horas por dia, de domingo a 
segunda-feira, inclusive em feriados 
e aos fins de semana. Quando a 
demanda surge por e-mail, temos até 
12 horas para responder, mas posso 
garantir que 99% das solicitações são 
atendidas de imediato. É importante 
pontuar que, além do português, 

TO BETTER UNDERSTAND
Whether the passenger takes a leisure and relaxing trip 
or a business travel to attend some event or corporate 
meeting, what really matters is to ensure that the 
experience of the traveler be as pleasant as possible. 
With this in mind, it is also worth considering the role 
that you, travel agent, perform and the importance 
of clarifying your doubts and providing you with all 
needed information to sell more and more.
There are 25 VHC professionals dedicated to delivering 
the services before, during and after the trip with a high 
quality standard. And to ensure that all requests be 
directed to specialists, the team as a whole was divided 
into two major areas: management and reservations. 
The first one includes business consultants who are 
responsible for serving the owners – people who make 
their properties available for seasons –, and inspectors 
whose commitment is to ensure the maintenance of 
houses in general.
Regarding reservations, VHC has specific professionals 
to provide details and make the hiring of extra services 
easier – this applies when the guests are interested 
in themed decorations, breakfast scheduling with 
characters, delivery of grocery items and hairdressing 
and massage services, just to name some examples.
And there’s more! There are also those who are in 
charge of rate management and monitor the availability 
of the houses, following closely the company's revenue 
management and, of course, professionals who deal 
directly with the travel agency and are focused on the 
booking process.
AND THE BIGGEST SPECIAL ASSET GOES TO...
It’s no secret to say that the United States is one of the 
Brazilians’ favorite destinations; the numbers are clear 
and it has been growing year by year. Therefore, 
nothing could be more fitting than providing service 
in Portuguese, right? That's right! VHC customers have 
access not only to a house with a super infrastructure 
but also they don’t have to worry about the natural 
language barriers. Whenever necessary, the guest can 
call or request the on-site visit of one of the consultants.
"We are available 24 hours a day, from Sunday to 
Monday, including holidays and weekends. When a 
demand comes by e-mail, we have up to 12 hours 
to answer it, but I can guarantee that 99% of requests 
are met immediately. It’s important to point out that, in 
addition to Portuguese, our employees are also fluent in 
English and Spanish and that a House Cell has been 
incorporated into the Leisure Department of GRUPO 
TREND as a way to further strengthen the support to 
the travel agent," adds Fabio Cardoso, CEO at VHC.

ANOTA AÍ

PRECISA DE AJUDA? Contate 
a Célula de Casas pelo e-mail 
casas@trendoperadora.com.br  
ou pelo telefone 11 3123 8555. 
Se o hóspede precisar de qualquer 
apoio enquanto estiver em 
Orlando, Kissimmee e região, ele 
pode ligar no +1 407 858 4547. 
Ah, e não se esqueça: as casas 
VHC podem ser encontradas no 
NATREND.

WRITE IT DOWN

Do you need help? Contact the Cell of Houses 
by e-mail casas@trendoperadora.com.br or 
by phone 11 3123 8555. If the guests need 
any support while in Orlando, Kissimmee and 
region, they can contact +1 407 858 4547. 
And don’t forget: VHC houses can be found at 
NATREND.

À ESQUERDA, PARTE DAS EQUIPES DE CAMPO E LIMPEZA DA VHC, LIDERADAS PELO 
GERENTE-GERAL FRED CAVALCANTE (O ÚLTIMO, À DIREITA). ACIMA, INTEGRANTES DA 
CÉLULA DE CASAS, QUE OPERAM NA MATRIZ DO GRUPO TREND, EM SÃO PAULO: IGOR 
ALVES DE LIMA, JESSICA PEREIRA, ALINE ANTUNES E MARÍLIA CHAMMA
TO THE LEFT, PART OF TEAM AND HOUSEKEEPING STAFF OF VHC, LED BY THE GENERAL-
MANAGER FRED CAVALCANTE (THE LAST ONE, TO THE RIGHT). ABOVE, MEMBERS OF THE 
HOUSE CELL, WHO WORK AT GRUPO TREND’S OFFICE, IN SÃO PAULO: IGOR ALVES DE LIMA, 
JESSICA PEREIRA, ALINE ANTUNES AND MARÍLIA CHAMMA

nossos colaboradores são também 
fluentes em inglês e espanhol e que 
uma Célula de Casas foi incorporada 
ao departamento de Lazer do GRUPO 
TREND como uma maneira de 
fortalecer ainda mais o suporte ao 
agente de viagens”, complementa 
Fabio Cardoso, CEO da VHC. 
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E tem mais! A operadora exibe, ainda, 
uma série de vantagens exclusivas: tarifas 
competitivas, o suporte dos departamentos 
de Pós-Travel e Pós-Faturamento, a 
presença de colaboradores das locadoras 
nacionais na matriz (Posto Avançado), 
faturamento total e prazos diferenciados.
PROFISSIONALISMO
Para garantir que excelência seja uma 
palavra-chave, a TREND VIAGENS 
conta com a expertise de Vivian 
Kmiliauskis, gerente de Vendas com 
amplo know-how no segmento. À frente 
do produto que hoje se mostra como 
um dos mais rentáveis do portfólio, 
entre suas responsabilidades estão a 
criação de estratégias de vendas, o 
fortalecimento do relacionamento com 
fornecedores, a conquista de condições 
comerciais especiais e o controle das 
informações disponíveis no NATREND e 
TREND LAZER – do cadastro das lojas 
físicas aos novos grupos de veículos. 
Quer manter o pé no acelerador? Então 
aqui é o seu lugar! A empresa opera com 
as principais locadoras do mercado: Avis, 
Budget, Movida, Localiza Hertz e Unidas, 
no Brasil, e Alamo, Avis, Budget, Dollar, 
Europcar, Hertz e Thrifty no exterior. 

SAIBA POR QUE A TREND VIAGENS ESTÁ COM O TANQUE SEMPRE 

CHEIO QUANDO SE TRATA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quando o produto for carro, não 
tenha dúvidas: a TREND é a 
empresa que você procura. 

Os três departamentos que fazem o 
atendimento às agências de viagens e 
trabalham para que a engrenagem de 
vendas da companhia se mantenha em 
movimento – Central de Relacionamento, 
TREND LAZER e TREND CORP – 
contam com verdadeiros especialistas 
no assunto, totalizando mais de 110 
emissores dedicados a ampliar o 
número de reservas e garantir a melhor 
experiência possível.  
Além disso, ao precisar de alguma 
informação específica envolvendo 
locação de veículos, basta entrar em 
contato com a mesma pessoa com a 
qual você já está habituado a falar 
sobre hotelaria e pacotes de lazer. 
Isso porque o atendimento passou a 
ser regionalizado (e personalizado!), 
concentrando todo o apoio necessário 
em um único consultor. Os canais 
permanecem os mesmos: via telefone, 
e-mail ou chat – o Plantão 24 horas 
está sempre disponível, seja aos finais 
de semana, feriados ou fora do horário 
do expediente. 

MILES AWAY 
FIND OUT WHY TREND VIAGENS HAS ALWAYS A 
FULL TANK WHEN WE TALK ABOUT CAR RENTAL
When the product is car, don’t be confused: TREND 
is the company that you are looking for. Those three 
departments that serve the travel agencies and works to 
keep boosting the company sales – Customer Service, 
TREND LAZER and TREND CORP – count on real experts 
at this subject, totalizing more than 110 issuers who are 
dedicated to increasing the number of reservations and 
providing the best experience ever.  
In addition, if you need some specific information involving 
car rental, just contact the same person to whom you are used 
to talk about hotels and leisure packages. That’s because 
the service is now divided by region (and personalized!), 
concentrating all of the support required in only one 
consultant. The channels remain the same: via telephone, 
e-mail or chat – the 24-hour customer service is always 
available, on weekends, holidays or out of business hours. 
And we have more! The operator also provides a 
series of exclusive advantages: competitive prices, the 
support of departments like Post-Travel and Post Billing, 
employees of national car rentals based in the office 
(Advanced Post), total billing and special deadlines. 
PROFESSIONALISM 
To guarantee that excellence be a keyword, TREND 
VIAGENS counts on Vivian Kmiliauskis’ expertise, Sales 
manager with great knowledge of this segment. These are 
some of her duties: responsible for this product that today is 
one of the most profitable of the inventory, the creation of sales 
strategies, strengthening of business relationship with suppliers, 
achievement of special business conditions and control of 
information available at NATREND and TREND LAZER – from 
the records of physical stores to the new vehicle groups. 
Do you want to keep going miles away? So this is the 
right place! The company operates together with the 
main car rentals of the market: Avis, Budget, Movida, 
Localiza Hertz and Unidas, in Brazil and Alamo, Avis, 
Budget, Dollar, Europcar, Hertz and Thrifty abroad.

A MIL POR HORA
FOTOS DIVULGAÇÃO GRUPO TREND
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TRILHAS
Autores: ROBYN DAVIDSON
Editora: SEOMAN
SINOPSE: Uma caminhada de quase 3 mil 
km pela região desértica do Outback aus-
traliano ao lado de quatro camelos e um 
cachorro. Esse é o enredo da aventura 
autobiográfica de Robyn Davidson, que 
decidiu desbravar sua terra natal em uma 
viagem eletrizante, repleta de desafios, 
perigos, aprendizados e intenso contato 
com a natureza e com a cultura milenar 
dos povos aborígenes. Abordando temas 
profundos, como sexismo e racismo, 
“Trilhas” é um relato dinâmico e atual que, 
inclusive, já foi adaptado para o cinema, 
em um filme homônimo protagonizado 
pela atriz Mia Wasikowska.

QUERIA TER FICADO MAIS
Autor: BARBARA HECKLER, BRUNA TIUSSU, 
CECÍLIA ARAÚJO, CECÍLIA ARBOLAVE, CLARA 
AVERBUCK, CLARA VANALI, FLORENCIA 
ESCUDERO, ISIS GABRIEL, LIGIA BRASLAUSKAS, 
LIVIA AGUIAR, LUCIANA BREDA E OLIVIA FRAGA
Editora: LOTE 42
SINOPSE: Doze mulheres e 12 relatos, pessoais e emo-
cionantes, sobre as vivências adquiridas por cada 
uma delas durante suas respectivas viagens por 13 
destinos: Barcelona, Berlim, Buenos Aires, Cisjor-
dânia, Israel, Istambul, Londres, Nova York, Roma, 
Paris, Tóquio, Valência e Yangshuo. Apresentados 
no formato de cartas, os capítulos são divididos em 
envelopes e endereçados com o nome da região 
em questão, o que dá à obra um toque especial e 
envolvente que ganha ainda mais destaque devido 
às belíssimas ilustrações e aquarelas.

O VELHO E O MAR
Autor: ERNEST HEMINGWAY
Editora: BERTRAND BRASIL
SINOPSE: De autoria do ganhador do 
Nobel da Literatura de 1954, esta é 
uma obra-prima que utiliza a história 
do pescador Santiago e sua luta pela 
sobrevivência em alto-mar para abordar 
questões sensíveis e atemporais à 
humanidade, como amizade, solidão, 
garra, coragem, foco e persistência 
diante das adversidades e dos 
imprevistos. Com linguagem simples 
e de fácil compreensão, a narrativa 
caminha por um suspense viciante, que 
oferece aos leitores infinitas maneiras 
de interpretar as mensagens transmitidas 
sutilmente ao longo do conto.

A ARTE DA GUERRA
Autor: SUN TZU
Editora: RECORD
SINOPSE: Considerada um dos maiores 
clássicos de todos os tempos, a 
obra de origem chinesa é um item 
quase que indispensável para 
quem busca o caminho para o 
sucesso profissional ou pessoal. 
Leitura mais que obrigatória para 
gestores, executivos e grandes 
estrategistas de negócios, esta bíblia 
da administração, escrita há mais 
de 2 mil anos, é um legado histórico 
que explica, por meio de lições e 
ensinamentos claros e diretos, o 
passo a passo de como vencer uma 
guerra, seja ela literal ou metafórica.

LIVROS E VIAGENS: UMA 
DUPLA IMBATÍVEL QUE 
COMPARTILHA AFINIDADES 
E DESCOBERTAS 
EXTRAORDINÁRIAS

LEITURA DE BORDO

Seguir viagem rumo a novos horizontes nem 
sempre exige sair do lugar. Basta ter em mãos 
o passaporte que dará acesso a um fantástico 

mundo de descobertas e experiências e que, de 
página em página, cria uma conexão com fatos, 
pessoas, histórias e culturas que encantam, ensinam, 
inspiram e transformam o modo de viver e de pensar. 
Tudo pronto para decolagem. E você, topa participar 
desta expedição? Então aperte os cintos e confira 
quatro excelentes companhias que têm a missão de 
levar você e o seu cliente para uma volta completa pelo 
apaixonante universo da literatura. 

I WANTED TO GET MORE
Authors: BARBARA HECKLER, BRUNA TIUSSU, CECÍLIA ARAÚJO, 
CECÍLIA ARBOLAVE, CLARA AVERBUCK, CLARA VANALI, 
FLORENCIA ESCUDERO, ISIS GABRIEL, LIGIA BRASLAUSKAS, 
LIVIA AGUIAR, LUCIANA BREDA AND OLIVIA FRAGA
Publisher: LOTE 42
SUMMARY: Twelve women and 12 personal and emotional 
stories about the experiences acquired by each of them during 
their respective trips through 13 destinations: Barcelona, Berlin, 
Buenos Aires, West Bank, Israel, Istanbul, London, New York, 
Rome, Paris, Tokyo, Valencia and Yangshuo. Presented in the 
format of letters, the chapters are divided into envelopes and 
addressed with the name of the region in question, which gives 
the work a special and engaging touch that gets even more 
prominent due to the beautiful illustrations and watercolors.

THE ART OF WAR
Author: SUN TZU
Publisher: RECORD
SUMMARY: Considered one of the 
greatest classics of all time, the work of 
Chinese origin is an almost indispensable 
item for those looking for the path to 
professional or personal success. A must-
read reading for managers, executives, 
and great business strategists, this bible  
of management, written over 2,000 
years ago, is a historical legacy that 
explains, through clear and direct lessons, 
the step-by-step to win a war, be it literal 
or metaphorical.

THE OLD MAN AND THE SEA
Author: ERNEST HEMINGWAY
Publisher: BERTRAND BRASIL
SUMMARY: Written by the Nobel Prize winner 
for Literature in 1954, this is a masterpiece that 
uses the story of the fisherman Santiago and his 
struggle for survival on the high seas to address 
sensitive and timeless issues to humanity, such 
as friendship, solitude, clawing, courage, focus 
and persistence in the face of adversity and 
unforeseen events. With simple and easy to 
understand language, the narrative goes for 
an addictive thriller, which offers to the readers’ 
endless ways of interpreting the messages 
conveyed subtly throughout the story.

TRACKS
Author: ROBYN DAVIDSON
Publisher: SEOMAN
SUMMARY: A walk of almost 3.000 km by the 
desert region of the Australian Outback alongside 
four camels and a dog. This is the adventure 
story autobiographical of Robyn Davidson, who 
decided to pioneer her homeland on an electrifying 
journey filled with challenges, dangers, learning 
and intense contact with nature and the ancient 
culture of Aboriginal people. Touching now upon 
deep themes such as sexism and racism, "Tracks" 
is a dynamic and current story that has even been 
made into a film, in a namesake film featured by 
Mia Wasikowska actress.

BOOKS AND TRIPS: AN 
UNBEATABLE DUO WHO 
SHARES EXTRAORDINARY 
AFFINITIES AND 
DISCOVERIES

TRAVEL PARTNER
Following the trip to the new horizons does 
not always require leaving the place. It is 
enough to have a passport that will give you 
access to a fantastic world of discoveries and 
experiences and, from page to page, creates 
a connection with facts, people, stories and 
cultures that enchant, teach, inspire and 
transform the way of living and thinking.
Everything is ready for takeoff. And 
what about you? Are you on board to 
participate in this expedition? Then, fasten 
your seatbelts and check out four great 
companies that have the mission to take you 
and your customer to a complete turnaround 
in the exciting universe of literature.

LUIS GOMES
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VAMOS FALAR SOBRE TENDÊNCIAS

RUNNING AWAY FROM ROUTINE
HOW THE EXPERIENCE TOURISM IS GROWING ACROSS THE COUNTRY 
AND EXPANDING BY THE HOTELS

This is a time of change: change of year, technological change, change of 
thinking, habit change, consumable change... so, a general behavior change 
which, for the success of your business, cannot be unnoticed, since it came to stay.
Do you want a practical example? If before many people needed to spend 
months waiting for the dreamed vacations and long weekends to take a break 
on the day by day and take a trip, today the scenario is different; just one 
uncompromised weekend and off you go: the first step has already been taken 
towards new experiences and good memories.
And talking about experience, this is another perfect fashion word to open 
the door to a world full of opportunities. After all, market studies point 
out that tourism specializing in providing personalized experiences, those 
ones that run away from conventional, indeed, has been getting important 

FOTO ARQUIVO HOTEL

FUGINDO DA ROTINA

O momento é de mudança: mudança de ano, mudança 
tecnológica, mudança de pensamento, mudança de 
hábito, mudança de consumo... enfim, mudança geral 

de comportamento, o que, para o sucesso dos seus negócios, 
de forma alguma pode passar desapercebida, já que, não tem 
jeito, ela veio de mala e cuia para ficar. 
Quer um exemplo prático? Se antes grande parte das pessoas 
precisava passar meses a fio esperando pelas tão sonhadas 
férias e feriados prolongados para fazer uma pausa no dia a 
dia e realizar uma viagem, hoje o cenário é outro; basta um fim 
de semana descompromissado e pronto: o primeiro passo já foi 
dado em direção a novas experiências e boas recordações.

COMO O TURISMO DE EXPERIÊNCIA ESTÁ 
CRESCENDO PELO PAÍS E SE EXPANDINDO 

PELOS MEIOS DE HOSPEDAGEM
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space in the sector and reaching, bit by bit, an increasing 
number of adepts.
A SOVEREIGN DESTINATION
A place worthy of royalty, with majestic architecture, large and 
luxurious facilities, sophisticated accommodation and exquisite 
amenities. This is the Tangará Palace, a hotel that offers to the 
guests much more than a magnificent stay.
It has a palatial infrastructure, in addition to the 82 apartments 
and 59 tremendously elegant and well equipped suites, 
the business owns a vast inventory of leisure, wellness and 
entertainment, tailor-made for guests wishing to take a break 
from everyday activities and enjoy an environment full of 
remarkable experiences.
COMPLETE PACKAGE
Judging from the grandiosity of its dependencies and the noble 
neighborhood – it is located amidst the breathtaking Burle 
Marx Park, in the capital of São Paulo –, staying in Tangará 
Palace is already an invitation that cannot be denied.
With swimming pools (indoor and outdoor), party room with 
capacity for 400 guests, spa, fitness center, Kids Club and 
the renowned restaurant Tangará Jean-Georges, headed 
by internationally famous chef Georges Vongerichten, there 
are no programs options that can be mixed to a delicious 
night of hosting: aesthetic treatments, relaxing massages, 
exclusive menu tastings, shopping itinerary with transfers 
to malls and selected neighborhoods, and even a cultural 
itinerary that runs through the city's main museums and art 
galleries with the company of a tour guide. In other words, 
there are plenty of options around for those who want a 
memorable relaxation without, however, needing the help of 
the calendar for this. 

E por falar em experiência, está aí outra palavra da moda perfeita para 
abrir as portas para um mundo cheio de oportunidades. Afinal, estudos 
de mercado apontam que o turismo especializado em proporcionar 
vivências personalizadas, daquelas que fogem do convencional, 
mesmo, vem ganhando espaço importante no setor e conquistando, 
pouco a pouco, um número cada vez maior de adeptos.
UM DESTINO SOBERANO
Um lugar digno da realeza, com arquitetura majestosa, instalações 
amplas e luxuosas, acomodações sofisticadas e comodidades 
primorosas. Esse é o Palácio Tangará, um hotel que oferece aos 
visitantes muito mais do que uma estada magnífica.
Dispondo de uma infraestrutura de fato palaciana, além dos 
82 apartamentos e 59 suítes superelegantes e bem equipados, 
o empreendimento ostenta vasto portfólio de lazer, bem-estar e 
entretenimento, pensado sob medida para os hóspedes que desejam 
dar uma escapadinha das atividades cotidianas e usufruir um ambiente 
repleto de experiências marcantes.
PACOTE COMPLETO
A julgar pela grandiosidade de suas dependências e pela nobre 
vizinhança – está localizado em meio ao deslumbrante Parque Burle 
Marx, na capital paulista –, hospedar-se no Palácio Tangará por si 
só já é um convite irrecusável. 
Com piscinas (interna e externa), salão de festas com capacidade para 
400 convidados, spa, fitness centre, Kids Club e o renomado restauran-
te Tangará Jean-Georges, comandado pelo chef Georges Vongerichten, 
de fama internacional, não faltam opções de programas que podem 
ser casados com uma deliciosa noite de hospedagem: tratamentos es-
téticos, massagens relaxantes, degustações de menus exclusivos, roteiro 
de compras com transfers para shopping centers e bairros selecionados 
e até um itinerário cultural que percorre os principais museus e galerias 
de arte da cidade com a companhia de um guia turístico. Ou seja, não 
faltam opções por ali para quem almeja um descanso memorável sem, 
contudo, precisar contar com a ajuda do calendário para isso. 
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ID BRASIL

PEGUE A SUA TAÇA E JUNTE-SE A NÓS NESTA DELICIOSA VIAGEM 

PELOS CAMINHOS DA BEBIDA MAIS TRADICIONAL DO PLANETA

VIDA LONGA  
AO VINHO

LONG LIFE TO WINE
TAKE YOUR GLASS AND JOIN US ON THIS DELICIOUS JOURNEY 
BY THE WAYS OF THE MOST TRADITIONAL DRINK OF THE PLANET
More than a drink, the wine is practically a magic potion that for 
thousands of years has been won over hearts and collecting fans 
around the world. Master in the ability to stimulate all the senses 
of the human body, the liquid that fascinates with its coloring, 
inebriates with its aroma, shivers with its acclimatized temperature, 
rejoices with the tinkling of their glasses during a toast and pleases 
the different palates has also another power: it can attract a legion 
of tourists interested exclusively in taking its route and following, step 
by step, its passionate manufacturing process.
And those who think that this activity, called wine tourism, is 
intended only for lovers of a good drink are wrong, even because 
the pleasure provided by a walk between vineyards and wineries 
begins before even tasting the drink. Segue Viagem invites you to 
know more about this in the following pages.
THE PLANTED SEED
A symbol of culture, gastronomy, religion, geography, science, 
technology, art and other areas included throughout its history, the wine 
bears in its essence the whole expression of the people and place involved 

Mais que uma bebida, o vinho é praticamente uma poção 
encantada que há milhares de anos vem arrebatando 
corações e colecionando fãs ao redor do mundo. Mestre 

na habilidade de estimular todos os sentidos do corpo humano, 
o líquido que fascina com sua coloração, inebria com seu 
aroma, arrepia com sua temperatura climatizada, alegra com 
o tilintar de suas taças durante um brinde e agrada a diferentes 
paladares tem ainda outro poder: atrair uma legião de turistas 
interessados exclusivamente em seguir sua rota e acompanhar, 
passo a passo, seu apaixonante processo de fabricação.
E quem pensa que essa atividade, batizada de enoturismo, 
é destinada somente aos amantes de um bom drinque está 
enganado, mesmo porque o prazer proporcionado por um 
passeio entre vinhedos e vinícolas começa antes mesmo de 
degustar a bebida. A Segue Viagem convida você a conhecer 
mais sobre o assunto nas páginas a seguir. 

FOTOS SHUTTERSTOCK
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A SEMENTE PLANTADA
Símbolo de cultura, gastronomia, religião, 
geografia, ciência, tecnologia, arte e 
outros setores arrematados ao longo de 
sua história, o vinho carrega, em sua 
essência, toda a expressão do povo 
e do lugar envolvidos em seu modo de 
produção. Não é de se admirar, portanto, 
que a bebida, considerada quase um elixir 
dos deuses, tenha tantas classificações, 
graduações alcoólicas, apresentações 
e singularidades, as quais traduzem, em 
sabor, a identidade de diversas nações, 
incluindo o Brasil – segundo dados do 
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), o país 
conta 1,1 mil vinícolas e já é considerado 
o quinto maior produtor da bebida no 
Hemisfério Sul.  
Com cerca de 89 mil hectares de área 
coberta por vinhedos (dedicados ao 
cultivo de uvas viníferas e comuns) e 
grande potencial de crescimento, a terra 
do samba, do futebol e do Carnaval 
vem despontando nos cenários nacional 
e internacional não só como exímia 
produtora de vinhos finos e artesanais, 
mas, também, como um excelente 
destino turístico nesse segmento, 
atualmente em plena ascensão. 

DE NORTE A SUL DO 
BRASIL 
Dividido, sobretudo, em três 
macrorregiões – cidades serranas 
do Rio Grande do Sul, Planalto 
Catarinense e Vale do São Francisco, 
no Nordeste –, o enoturismo brasileiro 
está ganhando cada vez mais força, 
território e adeptos graças a um conjunto 
imbatível composto por paisagens 
fascinantes, infraestrutura turística e 
hoteleira de altíssima qualidade e, é 
claro, vinícolas superpreparadas para 
receber os visitantes. Quer uma prova? 
Então venha conferir o aperitivo que a 
gente preparou para te deixar com um 
gostinho de quero mais.

in its production method. It’s no wonder, therefore, that the 
drink, considered almost an elixir of the gods, has so many 
classifications, alcoholic graduations, presentations and 
singularities, which translate, in taste, the identity of several 
nations, including Brazil – according to data from the Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin - Brazilian Wine Institute), the 
country has 1,100 wineries and is already considered the fifth 
largest producer of the beverage in the Southern Hemisphere.
With about 89,000 hectares of area covered by vineyards 
(dedicated to the cultivation of wine and common grapes) 
and great potential for growth, the land of samba, soccer 
and Carnival has been appearing in national and 
international settings, not only as an excellent producer of 
fine and handmade wines, but also as an excellent tourist 
destination in this segment, currently on the rise.
FROM NORTH TO SOUTH OF BRAZIL
Divided, above all, into three macro-regions – mountain 
towns of Rio Grande do Sul, Planalto Catarinense and 
Vale do São Francisco, in the Northeast –, the Brazilian 
wine tourism is gaining even more strength, territory and 
fans thanks to an unbeatable set made up of fascinating 
landscapes, tourist infrastructure and high-quality hotel and, 
of course, well-prepared wineries to receive the visitors. Do 
you want an example? So come and check out the appetizer 
that we prepared and you will see you can’t get enough of it.
GAUCHO HIGHLANDS, THE ALL-POWERFUL
Responsible for 85% of the national wine production, according 
to Ibravin's balance sheet, Gaucho Highlands is the main 
Brazilian representative in the field of vineyards, wineries and, 

of course, tourism involves everything regarding the beverage.
Influenced by geographic and climatic characteristics 
considered ideal for the cultivation of the grapes used in the 
best labels, such as soil, terrain, temperature, solar incidence 
and precipitation, the region meets all the requirements for a 
delicious itinerary in every way: pure air, natural beauties, 
divine cuisine and incomparable attractions.
The region consists of cities such as Gramado, Carlos 
Barbosa, Bento Gonçalves and Pinto Bandeira, among 
others, the route that aims to follow the wine trail through 
the lands of Rio Grande do Sul reserves even high doses 
of memorable experiences that are made available so your 
client can appreciate them without moderation all the way.
FROM THE GRAPE TO THE WINE
A duo that is love at first, second, third and even fourth sight. 
Gramado and Canela are like that, the little princesses 
from Rio Grande do Sul, which exude charm, charisma, 
graciousness and several other features that make them perfect 
for being the starting point of one of the most famous activities 
of the Gaucho Highlands: the Tour Grape and Wine.
With an average duration of 12 hours, the tour which includes 
the cities of Bento Gonçalves, Garibaldi and Carlos Barbosa, 
offers a series of theme attractions linked to the same protagonist: 
the grape and its consequent transformation into the famous 
Bacchus’ beverage, the god of wine in Roman mythology. 
Marked by countless moments that are worth a beautiful toast, 
Maria Fumaça (steam locomotive), the Italian Epic Theme Park 
and a visit to Aurora winery are three unmissable activities and 
they among the highlights of the itinerary.
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VOCÊ SABIA?
Estudos científicos comprovam: o 
consumo moderado do vinho, repleto 
de propriedades antienvelhecimento, 
pode trazer vários benefícios à 
saúde, como prevenção de doenças 
cardiovasculares e degenerativas, 
redução do colesterol ruim e aceleração 
do metabolismo, além da indescritível 
sensação de relaxamento e bem-estar. 
DID YOU KNOW?
Scientific studies have proven: the moderate 
consumption of wine, full of anti-aging properties, 
may bring various health benefits, as prevention 
of cardiovascular and degenerative diseases, 
reduction of bad cholesterol and acceleration of 
metabolism, besides the indescribable feeling of 
relaxation and well-being.

FILEIRA DE VINHAS CULTIVADAS EM UM DOS MAIS DE 89 MIL HECTARES DE 
ÁREA COBERTA POR VINHEDOS NO BRASIL
ROW OF GRAPEVINES CULTIVATED IN THE LAND WITH MORE THAN 89,000 
HECTARES OF AREA COVERED BY VINEYARDS IN BRAZIL



SERRA GAÚCHA, A TODO-PODEROSA

UM PASSEIO SOBRE 
TRILHOS 
Líder absoluto entre os clássicos turísticos 
da Serra Gaúcha, a Maria Fumaça é 
uma atração mais do que obrigatória, 
principalmente para os passageiros de 
primeira viagem que querem embarcar 
nas tradições locais rumo a grandes 
descobertas e muita diversão. 
Tendo Bento Gonçalves, localizada a 
aproximadamente duas horas de carro de 
Gramado e Canela, como o início da tra-
jetória, Garibaldi como estação de parada 
e Carlos Barbosa como desembarque fi-
nal, o que não falta no trajeto de aproxima-
damente 1h30 de duração são paisagens 
deslumbrantes, shows musicais e teatrais 
animadíssimos, degustação de bebidas 
alcoólicas e sem álcool, feitas à base de 
uva, e uma alegria contagiante, típica da 
fusão das culturas gaúcha e italiana.

RAÍZES HISTÓRICAS
Destino para milhares de imigrantes 
vindos da Itália em busca de melhores 
condições econômicas e sociais no Brasil 
dos séculos 19 e 20, a Serra Gaúcha é 
um dos maiores redutos da comunidade 
italiana no país, preservando as riquezas 

A TOUR ON RAILS 
Absolute leader among the classic tours of Gaucho 
Highlands, Maria Fumaça is more than a must-see 
attraction, especially for first-time passengers who 
want to embark on the local traditions towards great 
discoveries and a lot of fun.
Taking Bento Gonçalves as the start of the tour, which is 
located approximately two hours by car from Gramado 
and Canela, Garibaldi as stop and Carlos Barbosa as 
final destination, in this tour of about 1h30 there are 
many breathtaking landscapes, very exciting theatrical 
and musical performances, alcoholic and non-alcoholic 
beverage tasting made from grapes, and a contagious 
joy, a typical of the Gaucho and Italian cultures fusion. 
HISTORICAL ROOTS
Destination for thousands of immigrants who came from 
Italy searching better economic and social conditions in 
Brazil in the 19th and 20th centuries, Gaucho Highlands 
is one of the greatest strongholds of the Italian community 
in the country, preserving the inherited riches of the people 
responsible for helping to build their own history. This 
influence, which, by the way, reflects directly on the local 
production of wines, can be felt and lived in the Italian 
Epic Theme Park, thematic space in Bento Gonçalves that 
takes visitors on an epic journey through the time warp.
Set in a mansion with more than 2,000 m², the itinerant 
show depicts the biography of the Italian immigrant 
couple Lázaro and Rosa during their journey towards the 
Brazilian lands and, as well as a show of entertainment 
and special effects, it’s an authentic lesson of love, struggle 
and overcoming, which uses art to portray an exciting 

Responsável por 85% da produção 
nacional de vinhos, conforme balanço 
realizado pelo Ibravin, a Serra Gaúcha é a 
principal representante brasileira no campo 
dos vinhedos, das vinícolas e, como não 
poderia deixar de ser, do turismo que gira 
em torno de tudo o que envolve a bebida. 
Influenciada por características geográficas 
e climáticas consideradas ideais para o 
cultivo das uvas utilizadas nos melhores 
rótulos, como solo, relevo, temperatura, 
incidência solar e precipitação de chuva, 
a região reúne todos os requisitos para um 
roteiro delicioso em todos os sentidos: ar 
puro, belezas naturais, culinária divina e 
atrativos incomparáveis.
Composto por cidades como Gramado, 
Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e Pinto 
Bandeira, entre outras, o percurso que tem 
por objetivo seguir o rastro do vinho pelas 
terras gaúchas reserva ainda altas doses 
de experiências memoráveis, à inteira 
disposição do seu cliente para serem 
apreciadas sem moderação por todo o 
caminho.

DA UVA AO VINHO
Uma dupla que cativa à primeira, à 
segunda, à terceira e até à quarta 
vista. Assim são Gramado e Canela, as 
princesinhas do Rio Grande do Sul, que 
esbanjam charme, carisma, graciosidade 
e diversos outros atributos que as tornam 
perfeitas para serem o ponto de partida 
de um dos programas mais famosos da 
Serra Gaúcha: o tour Uva e Vinho.
Com duração média de 12 horas, o 
passeio, que passa pelos municípios 
de Bento Gonçalves, Garibaldi e 
Carlos Barbosa, inclui uma série de 
atrações temáticas ligadas à mesma 
protagonista: a uva e sua consequente 
transformação na célebre bebida de 
Baco, o deus do vinho na mitologia 
romana. Marcado por inúmeros 
momentos dignos de um belo brinde, 
entre os destaques do itinerário estão o 
trem Maria Fumaça, o Parque Epopeia 
Italiana e uma visita à vinícola Aurora, 
três atividades imperdíveis.

O TRADICIONAL PASSEIO DE MARIA FUMAÇA 
REALIZADO PELOS MUNICÍPIOS DE BENTO 
GONÇALVES, GARIBALDI E CARLOS BARBOSA, 
NA SERRA GAÚCHA
THE TRADITIONAL MARIA FUMAÇA (STEAM 
LOCOMOTIVE) JOURNEY THROUGHOUT THE CITIES 
OF BENTO GONÇALVES, GARIBALDI AND CARLOS 
BARBOSA, GAUCHO HIGHLANDS

DIVULGAÇÃO FACEBOOK: TOUR UVA E VINHO PASSEIO DE MARIA FUMAÇA 
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herdadas do povo responsável por 
ajudar a construir sua própria história. 
Essa influência, que, por sinal, reflete 
diretamente na produção local de vinhos, 
pode ser sentida e vivida no Parque 
Epopeia Italiana, espaço temático em 
Bento Gonçalves que leva os visitantes a 
uma viagem épica pelo túnel do tempo.
Ambientado em um casarão com mais de 
2 mil m², o espetáculo itinerante retrata a 
biografia do casal de imigrantes italianos 
Lázaro e Rosa durante sua jornada em 
direção às terras brasileiras e, além de 
um show de entretenimento e efeitos 
especiais, é uma autêntica lição de amor, 
luta e superação, que utiliza a arte para 
retratar uma história emocionante que 
floresceu regada ao bom e velho vinho.

OS FRUTOS GERADOS 
Plantada pelos italianos, a semente 
da vitivinicultura (atividade que une o 
cultivo das vinhas à produção de vinhos) 
germinou e se expandiu, dando origem às 
renomadas vinícolas do Rio Grande do Sul, 
as quais, assim como seus conterrâneos, 
também romperam fronteiras, ganharam 
o mundo e abriram as portas a todos 
os interessados em conhecer este lindo 
legado, seguindo os mesmos passos da 
pioneiríssima Aurora, a primeira produtora 
de vinhos a criar um serviço de receptivo 
turístico bem estruturado na Serra Gaúcha.
Situada em Bento Gonçalves, a Aurora, a 
maior e mais premiada vinícola do Brasil, 
dispõe de mais de 20 profissionais espe-
cializados no atendimento aos turistas e os  
convida a fazer um tour completo por suas 
instalações, que compreendem: tanques de 
fermentação, barris de carvalho nos quais 
são amadurecidos os vinhos de guarda 
(aqueles que evoluem com o passar do 
tempo), as caves (adegas) Privê e Vinoteca, 
onde ficam armazenados os vinhos históri-
cos, e a tão aguardada cave di Baco, local 
destinado à degustação gratuita de vinhos, 
espumantes e sucos, incluindo alguns produ-
tos premiados em concursos internacionais. 
O empreendimento conta ainda com um 
café, que serve refeições rápidas e leves, 
e lojas perfeitas para adquirir itens como 
vinhos, artesanatos coloniais, doces e com-
potas, por exemplo.

story that flourished pushed down by good and old wine.
THE FRUITS GENERATED
Planted by the Italians, the seed of viticulture (an activity 
that links the cultivation of vines to the production of wines) 
germinated and expanded, giving rise to the renowned 
wineries of Rio Grande do Sul, which, like their countrymen, 
also broke through borders, gained the world and opened 
the doors to all interested in knowing this beautiful legacy, 
following the same steps of the great pioneer Aurora, 
the first wine producer to create a well-structured tourism 
receptive service in the Gaucho Highlands.
Located in Bento Gonçalves, Aurora, the largest and 
most award-winning winery in Brazil, has more than 20 
professionals specialized in tourists services and invites them 
to take a full tour of its facilities, which include: fermentation 
tanks, oak barrels in which mature the wine for ageing (those 
that evolve over time), the Privê and Vinoteca caves, where 
historical wines are stored, and the much-awaited cave 
di Baco a place for free wine, sparkling wine and juice 
tastings, including some products awarded in international 
competitions. You can also find there a café, which serves 
quick and light meals, and perfect stores for items such as 
wines, colonial crafts, sweets and jams, for example.
ADDITIONAL TOURS
Considered the national capital of the grape and wine, 
the charming city of Bento Gonçalves also includes another 
itinerary idolized by the oenophiles: Vale dos Vinhedos. 
The holder of the valuable label "Denomination of Origin", 
which certifies the quality and provenance of the wines 
produced, the region is one of the most representative wine 
tourism poles of the category in Brazil, encompassing, in its 
area of coverage, the cities of Garibaldi and Monte Belo 
do Sul, more than 30 wineries of different sizes and a range 
of unique activities, such as an invigorating walk through the 
vineyards, several options of guided trails, typical events of the 
grape harvest season (which, in the Vale, runs from January to 
March), gastronomic festivals and dinners harmonized.
On the way to the city of Pinto Bandeira, approximately 

ACIMA, O CORREDOR DAS BANDEIRAS DOS PAÍSES 
COM OS QUAIS A VINÍCOLA AURORA MANTÉM 
RELAÇÕES COMERCIAIS. ABAIXO, LOJA DOS VINHOS 
PRODUZIDOS PELA EMPRESA
ABOVE, THE CORRIDOR WITH FLAGS OF THE 
COUNTRIES WITH WHICH AURORA WINERY MAKES 
BUSINESS. BELOW, THE STORE WITH WINE PRODUCED 
BY THE COMPANY

WAGNER MENEGUZZI

ROALI MAJOLA



CIRCUITOS 
COMPLEMENTARES
Considerada a capital nacional da 
uva e do vinho, a charmosa cidade de 
Bento Gonçalves integra, ainda, outro 
roteiro idolatrado pelos enófilos: o Vale 
dos Vinhedos. Detentor do valioso selo 
“Denominação de Origem”, que atesta 
a qualidade e a procedência dos vinhos 
fabricados, a região figura como um dos 
polos enoturísticos mais representativos 
da categoria no Brasil, englobando, em 
sua área de abrangência, constituída 
pelos municípios de Garibaldi e Monte 
Belo do Sul, mais de 30 vinícolas 
de diferentes portes e uma gama 
de atividades singulares, como um 
revigorante passeio pelos parreirais, 
diversas opções de trilhas guiadas, 
eventos típicos da época da colheita 
da uva (que, no Vale, vai de janeiro 
a março), festivais gastronômicos e 
jantares harmonizados.
Já partindo em direção à cidade de Pinto 
Bandeira, a aproximadamente 20 km 
de distância de Bento Gonçalves, o que 
chama a atenção dos passageiros rumo 
aos prestigiados vinhedos e vinícolas 
locais, cujos rótulos são certificados com 
o selo de Indicação de Procedência, 
é a atmosfera bucólica que domina a 
paisagem, tornando-a sob medida para 
quem quer curtir uma vista deslumbrante, 
desfrutar uma gastronomia única e 
relaxar na companhia da bebida que 
transborda história, cultura e sabor.

MITO OU VERDADE? 
Você certamente já deve ter ouvido 
falar que quanto mais velho for o vinho, 
melhor ele é. Mas saiba que isso é um 
mito. Os vinhos têm prazo de validade e, 
salvo os preciosos vinhos de guarda, que 
podem levar décadas para atingir o auge 
de seu sabor, grande parte da produção 
da bebida é feita para ser consumida 
rapidamente. Ah, e não se esqueça: o 
armazenamento correto das garrafas – 
na posição horizontal e em ambientes 
protegidos da luz, do calor e movimentos 
ou vibrações constantes – é fundamental 
para aumentar a durabilidade do líquido. 
IS IT MYTH OR TRUTH?
Certainly you must have heard that how older is the 
wine, better it is. But this is a myth. The wines have 
expiration dates and, save for the precious wines of 
guard that can take decades to reach the peak of 
its flavor; much of the production of the beverage is 
made to be consumed quickly. Oh, and do not forget: 
the correct storage of the bottles – in the horizontal 
position and in environments protected from light, 
heat and constant movements or vibrations – is 
fundamental to increase the durability of the liquid.

VISTA PANORÂMICA DA REGIÃO DO VALE DOS 
VINHEDOS, EM BENTO GONÇALVES, UMA DAS 
PRINCIPAIS ROTAS DO ENOTURISMO BRASILEIRO
PANORAMIC VIEW OF VALE DOS VINHEDOS, IN 
BENTO GONÇALVES, ONE OF THE MAIN BRAZILIAN 
WINE ROUTES

20 km away from Bento Gonçalves, which draws 
passengers' attention heading towards local vineyards 
and wineries, whose labels are certified with the stamp 
of Indication of Provenance, is the bucolic atmosphere 
that dominates the landscape, making it suitable for 
those who want to enjoy a breathtaking view, enjoy 
a unique gastronomy and relax in the company of the 
beverage that overflows history, culture and flavor.
TOUR OF SANTA CATARINA: THE BELLY-GREEN 
WINE MAP
If what your passenger is looking for is a cold day 
and a good place to have a wine, here are the 
ideal destinations: the mountainous region of Santa 
Catarina and two of its main members, the Serrano 
Plateau and the Serra do Rio do Rastro.
Characterized by breathtaking natural refuges and low 
temperatures, often sub-zero, which give a special climate 
to the place, just a stroll around to its indescribable scenarios 
to surrender to its charms and surrender completely to its 
attractions, commanded by the star of our route: the wine. 
Thanks to its privileged geographical position, 
exceeding 1.8 thousand meters in its highest point, the 
Santa Catarina region of Morro da Boa Vista,  is an 
ascending curve, either by the format of its relief as well 
by the degree of importance within the Brazilian wine 
tourism, conquering,  mainly by the awarded quality 
of its fine altitude wine production. Full of prestigious 
vineyards and wineries, between a glass and another, 
visitors are invited to extend the route to some must-see 
sights that definitely deserve to be included in the route.
ON BY SNOWY WAYS
Composed of the cities São Joaquim and Urubici, which 
are part of Santa Catarina highlands and the tourist circuit 
"Caminhos da Neve" the altitude wine route can be 
divided into two different and complementary stages: a 
tour throughout Sanjo, D'Alture, Villa Francioni and Leone 
di Venezia wineries and a tour through some of the natural 
paradises that exist to the hills by the region.
Very close to each other, the fantastic quartet, 
composed by the wineries included in the tour started in 
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UM TOUR POR SANTA CATARINA: O MAPA DO 
VINHO BARRIGA-VERDE

no roteiro iniciado na cidade de São Joa-
quim, além de ser marcado pelo alto teor 
de tradição, expertise e muito bom gosto, 
apresenta peculiaridades que o torna in-
dispensável em qualquer guia enoturístico. 
Continue seguindo viagem com a gente 
para conhecer melhor cada uma delas!

SANJO COOPERATIVA 
AGRÍCOLA
De origem japonesa, a Sanjo carrega em 
seu DNA a maestria na arte da fruticultura 
desde o princípio da sua história, em 
1993. Especializada no plantio de frutos 
como a maçã, um dos carros-chefes da 
cooperativa, foi sob a influência cultural 
de franceses, italianos e brasileiros que 
a empresa ingressou, em 2002, na 
vitivinicultura, área na qual cresceu, se 
desenvolveu e atingiu a impressionante 
marca de 90 toneladas de uvas cultivadas 
e 100 mil litros de vinhos finos de marcas 
renomadas, como Maestrale, Núbio e 
Nobrese, produzidos anualmente. 

Se o que o seu passageiro procura é um dia 
frio e um bom lugar para tomar um vinho, 
aqui estão os destinos ideais para ele: a 
região serrana de Santa Catarina e dois 
de seus principais integrantes, o Planalto 
Serrano e a Serra do Rio do Rastro.
Caracterizada por recantos naturais de 
tirar o fôlego e pelas baixas temperaturas, 
frequentemente abaixo de zero, que 
concedem um clima todo especial ao 
local, basta uma simples voltinha por seus 
indescritíveis cenários para se render de 
vez aos seus encantos e se entregar por 
completo aos seus atrativos, comandados 
pela estrela do nosso itinerário: o vinho.
Graças à sua privilegiada posição 
geográfica, que supera 1,8 mil metros 
em seu ponto mais alto, no Morro da 
Boa Vista, a região serrana catarinense 
é uma curva em ascendência tanto pelo 
formato do seu relevo como pelo grau de 
importância dentro do enoturismo brasileiro, 
conquistado, principalmente, pela 
qualidade de sua premiada produção de 
vinhos finos de altitude. Repleta de vinhedos 
e vinícolas conceituadas, entre uma taça 
e outra os visitantes são convidados a 
estender o percurso para alguns pontos 
turísticos imperdíveis, que definitivamente 
merecem ser inclusos no roteiro.

PELOS CAMINHOS 
NEVADOS
Contemplada pelos municípios de São 
Joaquim e Urubici, que integram o 
planalto serrano catarinense e o circuito 
turístico “Caminhos da Neve”, a rota dos 
vinhos de altitude pode ser dividida em 
duas etapas diferentes e complementares: 
um tour pelas vinícolas Sanjo, D’Alture, 
Villa Francioni e Leone di Venezia e um 
passeio por alguns dos paraísos naturais 
que existem aos montes pela região.
Bem próximas umas às outras, o quarteto 
fantástico, composto pelas vinícolas inclusas 

A FANTÁSTICA ESTRADA DA SERRA DO RIO DO RASTRO, 
SITUADA NO MEIO DO CAMINHO ENTRE FLORIANÓPOLIS 
E A REGIÃO DO PLANALTO SERRANO DE SANTA CATARINA
THE FANTASTIC ROUTE OF SERRA DO RIO DO RASTRO, 
LOCATED HALFWAY BETWEEN FLORIANÓPOLIS AND THE 
REGION OF SERRANO PLATEAU OF SANTA CATARINA

the city of São Joaquim, besides being marked by the high 
content of tradition, expertise and great taste, presents 
peculiarities that make it indispensable in any wine tourism 
guide. Keep on going with us to know each one better!
SANJO AGRICULTURAL COOPERATIVE
Having Japanese origin, Sanjo brings in its DNA the mastery of 
the art of fruit farming since the beginning of its history in 1993. 
Specialized in planting fruits such as apple, one of the main 
products of the cooperative, it was under the cultural influence 
of the French, Italians and Brazilians that the company entered, 
in 2002, in viticulture, area in which it grew, developed and 
reached the impressive mark of 90 tons of cultivated grapes 
and 100 thousand liters of fine wines of renowned brands, 
such as Maestrale, Núbio and Nobrese, produced annually.
BOUTIQUE D'ALTURE 
Owner of an area of more than 14 hectares occupied 
by vineyards of grapes like Malbec, Chardonnay and 
Sangiovese, for example, the boutique-styled winery strictly 
follows the meaning of its denomination: limited production, 
focusing exclusively on quality – certified through its dozens 
of accrued awards. With a wine list formed by labels of 
incomparable flavor, during a visit to its facilities, it is worth 
spend a long time tasting the different presentations of the 
beverage and take advantage to get wine harmonizing tips 
with different types of dishes with the local experts.
VILLA FRANCIONI
Combining the technique of its manual harvest with the 
modernity of its automatic bottling, the young winery, which 
began to market its first labels in 2005, today produces, per 



year, more than 160 thousand bottles of wines and sparkling 
wines of national and international fame. Classified as 
boutique-styled winery and with a cataloged wine list in the 
Aparados, Joaquim and VF product lines, the establishment 
is one of the main representatives of regional wine tourism, 
receiving, per year, more than 40 thousand tourists interested 
in visiting its charming facilities, know its detailed production 
process and taste the delicious taste of its refined products.
LEONE DI VENEZIA
It is at an altitude of more than 1,200 meters that the 
five hectares of vineyards – of Italian blood in Brazilian 
terroir – give rise to the raw material used in the masterful 
wines signed by the celebrated Leone di Venezia, a 
place of Venetian inspiration that combines technology 
and environmental preservation in every step of the 
process of its production line. Displaying a stunning 
architectural and natural beauty more than tasting, 
events, gastronomy and retail spaces the complex gives 
its guests the incredible experience of staying in one of 
its four cozy suites, inside the winery.
AN ADVENTURE DOSE IN URUBICI
Showing off a surprising nature, Serra Catarinense 
reserves many surprises to be seen, lived and felt in every 

BOUTIQUE D'ALTURE  
Dona de uma área de mais de 14 
hectares ocupada por vinhedos de uvas 
como Malbec, Chardonnay e Sangiovese, 
por exemplo, a vinícola conceituada como 
boutique segue à risca o significado de sua 
denominação: produção limitada, com 
foco exclusivo na qualidade – certificada 
por meio de suas dezenas de premiações 
acumuladas. Com uma carta formada 
por rótulos de sabor incomparável, 
durante uma visita às suas instalações 
vale a pena dedicar um bom tempo à 
degustação das diferentes apresentações 
da bebida e aproveitar para pegar dicas 
de harmonização de vinhos com diversos 
tipos de pratos com os especialistas locais.

VILLA FRANCIONI
Aliando a técnica de sua colheita manual 
à modernidade de seu engarrafamento 
automático, a jovem vinícola, que 
começou a comercializar seus primeiros 
rótulos em 2005, hoje produz, ao ano, 
mais de 160 mil garrafas de vinhos 
e espumantes, de fama nacional e 
internacional. Classificada como uma 
vinícola de boutique e dispondo de uma 
carta catalogada nas linhas de produtos 
Aparados, Joaquim e VF, o estabelecimento 
é um dos principais representantes do 
enoturismo regional, recebendo, por 
ano, mais de 40 mil turistas interessados 
em visitar suas encantadoras instalações, 
conhecer seu detalhado processo de 
produção e provar o delicioso sabor de 
seus refinados produtos.

O VINHO, A FACHADA E AS DEMAIS INSTALAÇÕES DA 
VINÍCOLA FRANCIONI, QUE RECEBE MAIS DE 40 MIL 
TURISTAS POR ANO
WINE, FACADE AND OTHER FACILITIES OF FRANCIONI 
WINERY, WHICH WELCOMES MORE THAN 40,000 
PER YEAR

FOTOS PHOTOGRAPHIC

42 / SV



/ 43

PENSA RÁPIDO: O 
QUE DIFERENCIA O 
ENÓLOGO, O ENÓFILO 
E O SOMMELIER?
O enólogo é o profissional que domina 
as técnicas de produção do vinho, que vai 
da plantação da uva à comercialização da 
bebida, enquanto o enófilo é o apreciador 
comum deste genuíno elixir dos deuses. 
O sommelier, por sua vez, é um expert, 
de formação, em bebidas de forma geral, 
incluindo o vinho, que trabalha em bares, 
restaurantes e lojas especializadas.

THINK FAST: WHAT DIFFERENTIATES THE 
ONEOLOGIST, THE ONEOPHILE AND THE 
SOMMELIER?
The oenologist is the professional who dominates 
the techniques of wine production, which goes 
from planting the grape to the commercialization 
of the beverage, while the oenophile is the 
common lover of this genuine elixir of the gods. 
The sommelier, in turn, is an expert, training in 
general beverages, including wine, which works 
in bars, restaurants and specialized stores.

ROTA ALTERNATIVA
Ótima pedida para quem gosta de 
adrenalina e paisagens surreais, a 
Serra do Rio do Rastro é uma das vias 
mais espetaculares do planeta, situada 
no meio do caminho entre a capital 
Florianópolis e a região da rota do 
vinho e da uva de Santa Catarina. 
Moldada por penhascos, rochas e 
cânions que chegam a mais de 1,4 mil 
metros de altitude, a estreita estrada de 
concreto, com cerca de 15 mil metros 
de extensão, é marcada por subidas 
íngremes e aproximadamente 250 
curvas supersinuosas que dão aquele 
friozinho na barriga e hipnotizam os 
privilegiados espectadores com uma 
vista simplesmente indescritível.

LEONE DI VENEZIA
É sob uma altitude superior a 1,2 mil me-
tros que os cinco hectares de vinhedos – de 
sangue italiano em terroir (área cultivada) 
brasileiro – dão origem à matéria-prima 
utilizada nos magistrais vinhos assinados 
pela célebre Leone di Venezia, local de ins-
pirações venezianas que reúne tecnologia 
e preservação ambiental em cada etapa 
do processo de sua linha de produção. Exi-
bindo uma beleza arquitetônica e natural 
impactante, mais do que contar com espa-
ços de degustações, eventos, gastronomia 
e varejo, o empreendimento propicia aos 
seus clientes a incrível experiência de se 
hospedar em uma de suas quatro aconche-
gantes suítes, no interior da vinícola. 

UMA DOSE DE 
AVENTURA EM URUBICI
Ostentando uma natureza surpreendente, a 
Serra Catarinense reserva muitas surpresas 
para serem vistas, vividas e sentidas em 
cada pedacinho de seu território. Sendo 
assim, por que não aliar o talento para o 
enoturismo de São Joaquim com o charme 
sem igual de Urubici? Entre as experiências 
de tirar o fôlego que podem ser encontradas 
no destino estão: a impressionante queda 
d’água de 100 metros da Cachoeira do 
Avencal, uma visita às milenares inscrições 
rupestres do Morro do Avencal, uma 
volta pelas curvas sinuosas da Serra do 
Corvo Branco, uma parada para fotos na 
escultural Pedra Furada, situada no Morro 
da Igreja, e a contemplação da belíssima 
cascata Véu de Noiva.

bit of its territory. So, why not combine the talent for the 
wine tourism of São Joaquim with the unique charm of 
Urubici? Among the breathtaking experiences that can 
be found in the destination are: the impressive waterfall 
of 100 meters from the Cachoeira do Avencal, a visit 
to the ancient inscriptions of the Morro do Avencal, a 
walk through the winding curves of the Serra do Corvo 
Branco, a photo stop in the sculptural Pedra Furada, 
located on Morro da Igreja, and contemplating the 
beautiful Véu da Noiva waterfall.
ALTERNATIVE ROUTE
Great for those who loves adrenaline and surreal 
landscapes, Serra do Rio do Rastro is one of the most 
spectacular routes on the planet, located midway 
between the capital Florianópolis and the region of the 
wine and grape route of Santa Catarina.
Shaped by cliffs, rocks and canyons that reach more 
than 1,400 meters of altitude, the narrow concrete 
road, about 15,000 meters long, is marked by steep 
climbs and approximately 250 super sinuous curves 
which give that chill down the spine and hypnotize the 
privileged spectators with an indescribable view.
NEXT ROUND: THE NORTHEAST WINE
Fruit of the region where the sun shines brightly over 300 
days per year, wine tourism in the Vale do São Francisco 

À ESQUERDA, A ENTRADA INSPIRADA NA 
ARQUITETURA DO PALÁCIO ITALIANO VILLA DI 
MASER, DA VINÍCOLA LEONE DI VENEZIA, E, AO 
LADO, UM DE SEUS BARRIS DE VINHO
TO THE LEFT, THE ENTRANCE INSPIRED BY THE 
ARCHITECTURE OF THE ITALIAN PALACE VILLA DI 
MASER, OF LEONE DI VENEZIA WINERY, AND, TO THE 
RIGHT, ONE OF ITS WINE BARRELS

FOTOS DIVULGAÇÃO VINÍCOLA LEONE DI VENEZIA



PRÓXIMA RODADA:  
O VINHO DO NORDESTE

is an unrivaled route anywhere else in the world for proving 
that in the semi-arid it is also possible to flourish exceptional 
harvest, responsible for the production of wines full of 
personality.
Covering an area of around 500 hectares of vineyards for wine-
growing, which, according to data from the Brazilian Agricultural 
Research Corporation (Embrapa), produce about 4 million liters of 
wines and fine sparkling wines per year, the destination, bordered 
by the waters of the Velho Chico, has been established not only 
as a producer, but as an excellent host of the beverage lovers.
365 DAYS OF WINE
Only region of the country capable of producing more than 
two grape harvests per year in the Vale do São Francisco is 
as follows: the wine is always plentiful, which is great news for 
oenophiles on duty who also look for paradisiacal landscapes, 
excellent tourist and service infrastructure, delicious regional 
cuisine and countless leisure and entertainment options.
It is formed by several cities of the states of Pernambuco 
and Bahia, in this tour through the route of wine and 
grape in the Brazilian Northeast our first starting point 
will be Petrolina, city of Pernambuco that allows easy 
access to different combinations of routes that share the 
same gift: to turn the trip of everyone into an unforgettable 
experience.
Gateway to the Vale do San Francisco, Petrolina is a city 
that looks like a great metropolis but has not lost the charm 
typical of the countryside destinations. Considered as a 
great reference in the Brazilian fruit industry, the Brazil's 
second largest producer of grapes has the undisputed talent 
of welcoming its guests, offering them an immense list of 
attractions, which, besides wine tourism, encompasses the 
architectural beauty of monuments such as the Cathedral 
and the historic buildings of Barbosa Lima Street, known as 
Petrolina Antiga; the gastronomic delicacies prepared with 

procuram por paisagens paradisíacas, 
excelente infraestrutura turística e de serviços, 
deliciosa culinária regional e incontáveis 
opções de lazer e entretenimento. 
Formado por diversas cidades dos estados 
de Pernambuco e da Bahia, neste tour 
pela rota do vinho e da uva no Nordeste 
brasileiro nosso primeiro ponto de partida 
será Petrolina, município pernambucano que 
permite fácil acesso a distintas combinações 
de roteiros que compartilham o mesmo 
dom: transformar a viagem de qualquer 
pessoa em uma vivência inesquecível.
Porta de entrada para o Vale do São 
Francisco, Petrolina é uma cidade com 
cara de grande metrópole que não perdeu 
o charme típico dos destinos interioranos. 
Tida como grande referência no setor 
de fruticultura nacional, a segunda maior 
produtora de uvas do Brasil tem o talento 
indiscutível de receber seus convidados de 
braços abertos, oferecendo a eles uma lista 
imensa de atrativos, que, fora o enoturismo, 
englobam a beleza arquitetônica de 
monumentos como a Catedral Matriz e 
as construções históricas da rua Barbosa 

Fruto da região onde o sol brilha forte 
mais de 300 dias por ano, o enoturismo 
do Vale do São Francisco é uma rota sem 
igual em qualquer outro lugar do mundo 
por provar que no semiárido também é 
possível florescer safras excepcionais, 
responsáveis pela fabricação de vinhos 
repletos de personalidade. 
Abrangendo uma área em torno de 
500 hectares de vinhedos destinados à 
vitivinicultura, os quais, segundo dados 
da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), produzem 
cerca de 4 milhões de litros de vinhos 
e espumantes finos por ano, o destino, 
margeado pelas águas do Velho Chico, 
vem se firmando não só como produtor, 
mas como um exímio anfitrião dos 
aficionados pela bebida. 

365 DIAS DE VINHO
Única região do país capaz de produzir 
mais de duas safras de uva ao ano, no Vale 
do São Francisco é assim: o vinho é sempre 
abundante, o que é uma ótima notícia 
para os enófilos de plantão que também 

AO LADO, PLANTAÇÃO DE UVAS CULTIVADAS NO MUNICÍPIO DE 
PETROLINA, EM PERNAMBUCO
NEXT, GRAPE CULTIVATION IN THE CITY OF PETROLINA, IN 
PERNAMBUCO

ALEXANDRE DURAO/SHUTTERSTOCK.COM
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Lima, conhecida como Petrolina Antiga; as iguarias gastronômicas 
preparadas com carne de bode, que podem ser conferidas de perto 
no Bodódromo; o icônico e divertido Museu do Sertão e o agradável 
parque Zoobotânico da Caatinga, para citar apenas alguns exemplos. 

VINÍCOLA RIO SOL
Localizada a 68 km de Petrolina, a vinícola, batizada com o nome de 
dois símbolos do Vale do São Francisco, é uma das mais famosas de 
toda a região. Com 120 hectares de área plantada e algo em torno de 
1,5 milhão de uvas colhidas por ano, o empreendimento pertencente 
à portuguesa Global Wines oferece aos visitantes uma cartela diversifi-
cada de produtos e atividades que vão do campo à fábrica, pensados 
em cada detalhe para agradar a todos os gostos e perfis de turistas.
Dividida em pacotes temáticos – tradicional, pôr do sol, rota dos vinhos 
e roteiro acadêmico, por exemplo –, de acordo com a opção escolhida 
é possível participar de visitas guiadas pelas instalações, fazer passeios 
de catamarã com degustação de espumantes, parar para um refrescante 
banho de rio, saborear um almoço regional regado a vinho e iguarias 
típicas, comprar as fabulosas bebidas autorais e ter acesso a demais 
surpresas muito similares ao ciclo da uva como um todo, o qual sempre 
termina da mesma forma: com o tradicional “tim-tim” das taças. 
goat's meat, that can be checked closely in the Bodódromo; the iconic and fun Museum of the 
Sertão and the pleasant park Zoobotânico of the Caatinga, to mention just a few examples.
RIO SOL VINEYARDS
Located at 68 km from Petrolina, the winery, named after two symbols of the Vale do São 
Francisco, is one of the most famous in the region. With 120 hectares of planted area and 
something around 1.5 million grapes harvested per year, the complex belonging to the 
Portuguese Global Wines offers to the visitors a diverse portfolio of products and activities that 
go from the field to the factory, designed in every detail to suit all tastes and tourists profiles.
Divided into themed packages – traditional, sunset, wine route and academic route, for 
example –, according to the chosen option it is possible to participate in guided tours of the 
facilities, take catamaran tours with tasting of sparkling wines, make a stop for a refreshing 
river bath, taste a regional lunch with wine and typical delicacies, buy the fabulous 
signature beverages and have access to other surprises very similar to the grape cycle 
as a whole, which always ends the same way: with the traditional "tim-tim" of the glasses.

VINHO É DE LEI
Está na legislação nacional: vinho que 
é vinho vem somente da uva e pode 
ser dividido em classes (como leve, 
fino, espumante, frisante, gaseificado, 
licoroso, composto e de mesa), em 
cores (tinto, rosado ou rosé e branco) e 
de acordo com o teor de açúcar (nature, 
extra-brut, brut, seco, meio doce ou meio 
seco, suave e doce).

WINE LAW
It is in national legislation: wine that is wine 
comes only from the grape and can be 
divided into classes (as light, fine, sparkling, 
semi-sparkling, aerated, liqueur, composite 
and table wine), in color (red, rosé or rosé 
and white) and according to the sugar content 
(nature, extra-brut, brut, dry, half sweet or 
medium dry, soft and sweet).

FOTOS ACERVO INSTITUCIONAL RIO SOL

SHUTTERSTOCK
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MAPA DO VINHO

Visitar as vinícolas da Serra Gaúcha tem um certo 
ar de viajar no tempo, como uma verdadeira volta 
ao passado. Isso porque o tour não se resume 

em apenas conhecer o processo de produção de vinhos e 
espumantes; trata-se de vivenciar uma parte importante da 
nossa história, no período em que os imigrantes italianos vieram 
para o Brasil trazendo consigo a cultura dos vinhos. E para 
que essa viagem seja completa, dois atrativos não podem ficar 
de fora do roteiro: o encantador passeio de Maria Fumaça e 
a divertida visita à vinícola Aurora, a mais antiga da região.” 
"Visiting the wineries of Gaucho Highlands has a certain atmosphere of 
time travel, as a true return to the past. This is because the tour is not just 
summarized to know the process of producing wines and sparkling wines; it 
is about experiencing an important part of our history, in the period in which 
the Italian immigrants came to Brazil bringing with them the wine culture. And 
for this trip to be complete, two attractions cannot be left out of the route: 
the charming Maria Fumaça tour and the fun visit to the Aurora winery, the 

oldest in the region."

Ana Lucia de Souza 
Nix Travel Agência de Viagens e Turismo  
São Paulo (SP)

Canela

São Joaquim

Urubici

Petrolina

Gramado

Bento Gonçalves

Carlos Barbosa

Pinto Bandeira

Garibaldi

 WINE MAP
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SERVIÇO

COMO CHEGAR
Partindo do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em 
Porto Alegre, as melhores maneiras de seguir em direção a 
Gramado ou Canela, na Serra Gaúcha, são de carro, pelas 
rodovias BR-116, RS-239 e RS-115, ou por meio dos ônibus 
que fazem o percurso direto entre o aeroporto e as estações 
rodoviárias das cidades. 
Com relação à Serra Catarinense, há duas opções de trajeto 
saindo do Aeroporto Internacional de Florianópolis: uma com 
destino a Lages (maior cidade da região), pelas BRs-101 
e 282, e outra pela Serra do Rio do Rastro, via BR-101 e 
SC-390, a qual integra o percurso entre as cidades de Lauro 
Muller e Bom Jardim da Serra, esta última distante a 43 km de 
São Joaquim pela SC-390.
Já o município de Petrolina, na região do Vale do São 
Francisco, conta com um aeroporto próprio que recebe voos 
operados pelas companhias aéreas Gol, Azul e Avianca, que 
partem de cidades como São Paulo, Salvador e Recife.

O QUE LEVAR

Entre os itens que não podem faltar na bagagem, principalmente 
para a realização dos passeios pelos vinhedos, estão roupas e 
sapatos adequados para caminhadas e protetores solar e labial. Se 
a viagem com destino às serras gaúcha e catarinense for realizada 
durante o inverno (de junho a setembro), é imprescindível levar 
casacos quentinhos, luvas, toucas, meias, cachecóis e botas – de 
preferência baixas ou sem salto –, visto que a sensação térmica 
em ambas as regiões pode chegar a menos de 0°C. Já com um 
clima mais quente e temperatura média anual de 26°C, na mala 
preparada para o Vale do São Francisco a dica é incluir roupas 
leves e confortáveis, chapéus ou bonés e óculos de sol. 

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Sites oficiais: 
Bento Gonçalves: http://www.bentogoncalves.rs.gov.br/
Canela: http://www.canela.rs.gov.br/
Carlos Barbosa: http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/
Florianópolis: http://www.pmf.sc.gov.br/
Gramado: http://www.gramado.rs.gov.br/
Petrolina: http://www.petrolina.pe.gov.br/
Pinto Bandeira: http://www.pintobandeira.rs.gov.br/
São Joaquim: http://www.saojoaquim.sc.gov.br/
Urubici: http://www.urubici.sc.gov.br/

Códigos das cidades:
Bento Gonçalves, Canela, Carlos Barbosa, Gramado e 
Pinto Bandeira: 54
São Joaquim e Urubici: 49
Florianópolis: 48
Petrolina: 87

Energia elétrica:
Todos os destinos citados: 220 V



SERVICE

HOW TO GET THERE
Departing from Salgado Filho International Airport in 
Porto Alegre, the best ways to travel towards Gramado 
or Canela, in the Gaucho Highlands, are by car, by the 
BR-116, RS-239 and RS-115 highways, or by bus which 
make the direct route between the airport and the city's 
bus stations. 
Regarding the Serra Catarinense, there are two options 
from the International Airport of Florianópolis: one to 
Lages (largest city in the region), by BR-101 e 282, and 
another one by the Serra do Rio do Rastro, via BR-101 
and SC-390, which integrates the route between the cities 
of Lauro Muller and Bom Jardim da Serra, the latter distant 
43 km from São Joaquim by SC-390.
The city of Petrolina, in the region of Vale do São 
Francisco, has its own airport that receives flights operated 
by Gol, Azul and Avianca, which depart from cities such 
as São Paulo, Salvador and Recife.

WHAT TO TAKE
Among the items that cannot be missing in the luggage, 
mainly for the walks through the vineyards, are clothing and 
shoes suitable for hiking, sunblock and lip balm. If the trip 
to the mountains of Rio Grande do Sul and Santa Catarina 
takes place during the winter (from June to September), it is 
essential to wear warm coats, gloves, caps, socks, scarves 
and boots - preferably low-heeled - since the thermal 
sensation in both regions can reach less than 0°C. With 
a warmer climate and an average annual temperature 
of 26°C, in the luggage prepared for the Vale do São 
Francisco the tip is to include light and comfortable clothes, 
hats or caps and sunglasses.

USEFUL INFORMATION
Official websites: 
Bento Gonçalves: http://www.bentogoncalves.rs.gov.br/
Canela: http://www.canela.rs.gov.br/
Carlos Barbosa: http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/
Florianópolis: http://www.pmf.sc.gov.br/
Gramado: http://www.gramado.rs.gov.br/
Petrolina: http://www.petrolina.pe.gov.br/
Pinto Bandeira: http://www.pintobandeira.rs.gov.br/
São Joaquim: http://www.saojoaquim.sc.gov.br/
Urubici: http://www.urubici.sc.gov.br/
City codes: 
Bento Gonçalves, Canela, Carlos Barbosa, Gramado e 
Pinto Bandeira: 54
São Joaquim e Urubici: 49
Florianópolis: 48
Petrolina: 87
Electric Power: 
All mentioned destinations: 220 V

AGENTE LEVA!

A TREND tem pacotes para a Serra Gaúcha. Destaque para a opção 
com 5 noites de hospedagem no Águas Claras Gramado Hotel, em 
Gramado, que inclui café da manhã, transfer in/out, participação no 
tour Uva e Vinho, ingresso para o passeio de Maria Fumaça e seguro-
viagem. O valor é a partir de 10x R$ 166 por pessoa. 

Confira esta e outras ofertas pelo 
 0800 770 7272 OU (11) 3041 7510.
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HOTEL NACIONAL

SÍMBOLO DE TRADIÇÃO, 
VERSATILIDADE E ACOLHIMENTO, 
NÃO FALTAM MOTIVOS PARA 
RECOMENDAR O HOTEL 
CATARINENSE AO VIAJANTE

FOTOS ARQUIVO HOTEL

Se o que o seu passageiro procura é 
um ambiente prático e confortável, 
perfeito para prazerosos momentos 

de descanso na maior cidade da Serra 
Catarinense, a estada sob medida 
para ele atende pelo nome de Le 
CanarD Lages, local que hospeda todos 
os requisitos necessários para uma 
experiência 100% gratificante.
Com instalações espaçosas e arrojadas, 
o hotel apresenta uma infraestrutura 
primorosa recheada de facilidades 
excepcionais, as quais compreendem, 
por exemplo, o endereço diferenciado, 
próximo de diversos estabelecimentos 
comerciais localizados no centro de Lages.
QUALIDADE EM PRIMEIRO LUGAR
Divididas em suítes e apartamentos 
executivos, superiores e conjugados, 
as modernas acomodações do 

SYMBOL OF TRADITION, VERSATILITY AND 
WELCOMING, THERE ARE MANY REASONS 
TO RECOMMEND THIS HOTEL FROM SANTA 
CATARINA TO THE TRAVELER
If what your passenger is looking for is a practical 
and comfortable environment, perfect for pleasant 
moments of rest in the largest city of Serra 
Catarinense, the personalized stay for her or him 
is called Le CanarD Lages, place that hosts all 
the necessary requirements for a 100% rewarding 
experience.
Featuring spacious and modern facilities, the hotel 
presents a well prepared infrastructure filled with 
exceptional facilities, which include, for example, 
the differentiated address, close to several shops 
located in the downtown of Lages.
QUALITY IN FIRST PLACE
Divided into suites and executive apartments, superior 
and conjugated, the modern accommodations of the 
complex, besides being spacious, were designed 
to exceed expectations, providing conveniences 
indispensable to the comfort of the guest, such as free 
wi-fi, box-type beds, TV with pay-per-view channels, 
air conditioning (hot and cold), minibar and hairdryer. 
And about the rooms, another important point: every 
type of audience is welcome, since the hotel has 
options adapted for disabled people.
TALENT TO SERVE
Ideal for holding corporate events, Le CanarD's 
facilities include one fully equipped room in 
auditorium shape, accommodating up to 80 people 
with all comfort. The hotel also has a specific area 
for coffee break or cocktail, whose menu can also 
be provided by the hotel through extra service 
contracting.
In order to ensure the well-being of visitors, a dry 
sauna and a 24-hour gym with state-of-the-art 
professional equipment is always available, as well 
as the full breakfast, already included in the daily rate.

empreendimento, além de espaçosas, 
foram pensadas para superar expectativas, 
fornecendo conveniências indispensáveis 
ao conforto do hóspede, tais como wi-fi 
gratuito, camas tipo box, TV com canais 
por assinatura, ar-condicionado (quente e 
frio), minibar e secador de cabelo. E por 
falar nos quartos, outro ponto importante: 
todos os públicos são bem-vindos, uma 
vez que o hotel conta com opções 
adaptadas para deficientes. 
TALENTO EM SERVIR 
Ideal para a realização de eventos 
corporativos, as instalações do 
Le CanarD incluem uma sala 
superequipada, em formato auditório, 
que acomoda até 80 pessoas com todo 
o conforto. O empreendimento ainda 
tem uma área específica para coffee 
break ou coquetel, cujo menu, inclusive, 
pode ser fornecido pelo próprio hotel 
mediante contratação adicional. 
A fim de garantir o bem-estar dos 
visitantes, uma sauna seca e uma 
academia 24 horas, com aparelhos 
profissionais de última geração, se 
mantêm à disposição, assim como 
o café da manhã completíssimo, já 
incluso na diária. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Le CanarD Lages com a TREND. Diárias a partir 
de 10x R$ 183 por pessoa, com hospedagem de 3 noites, 
café da manhã, transfer in/out, participação no tour Rota dos 
Vinhedos de Altitude e Belezas de Urubici e seguro-viagem.

LE CANARD 
LAGES
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De decoração monumental, 
infraestrutura luxuosa e com um 
belíssimo bosque de araucárias 

à sua volta, o grandioso resort Wish 
Serrano pode ser facilmente confundido 
com um castelo típico dos contos de 
fadas tradicionais. E, pode ter certeza, 
essa impressão é apenas o começo de 
uma estada encantadora que acaba 
sempre com um final feliz.
Situado às margens da adorável e florida 
Avenida das Hortênsias, no coração da 
cidade de Gramado, o recanto de estilo 
campestre e com ares de sofisticação 
é puro conforto e aconchego para os 
visitantes que anseiam por tranquilidade 
mas, ao mesmo tempo, não dispensam 
instalações completas e serviços de 
altíssima qualidade.
ACOMODAÇÕES TAMANHO FAMÍLIA
Comportando mais de 200 apartamentos, 
divididos em sete categorias e com 
tamanhos que variam de 25 a 69 m², 
entre as características comuns a todos 
os aposentos estão TV a cabo, frigobar, 
ar-condicionado, calefação e secador, 
além de diferenciais exclusivos, que 
incluem banheiros com duas duchas, 
hidromassagens e varanda com vista para 
a fabulosa paisagem da região.
O empreendimento também dispõe de 
ampla rede de comodidades, como piscinas, 
parquinho, spa, serviços de massagem e de 
cabeleireiro, ginásio, campo de tênis, Kids 
Club, recepção 24 horas, estacionamento, 
lavanderia, business center, salas de 
reuniões, centro de conferências, auditório, 
quartos adaptados para deficientes e outros 
benefícios especiais para agradar a todos 
os perfis de turistas.
POLO GASTRONÔMICO
Compartilhando o típico talento culinário 
dos gaúchos, o Wish Serrano conta 
com um verdadeiro arsenal de bares, 
restaurantes e cafés, especializados em 
diferentes pratos das cozinhas regional 
e internacional, a exemplo das massas 
e focaccias (pão de origem italiana) da 
Forneria di Como, dos hambúrgueres e 
cachorros-quentes do Burger Hill e do 
variado buffet do Garda Café. 

FOTOS ARQUIVO HOTEL

COMFORT, TALENT TO WELL SERVE AND CARE 
ABOUT THE SMALLEST DETAILS: THE COMPLEX 
COMBINES THE BEST IN GAUCHO HIGHLANDS

Having a monumental decoration, luxurious infrastructure 
and a beautiful araucaria forest around it, the grandiose 
Wish Serrano resort can be easily confused with a 
typical castle of the traditional fairy tales. And you can 
be sure, that impression is just the beginning of a lovely 
stay that always ends with a happy ending.
Situated very close to the lovely and flowered 
Hortênsias Avenue, in the heart of the city of 
Gramado, the country style refugee and with 
atmosphere of sophistication is pure comfort and 
coziness for guests who are looking for tranquility but, 
at the same time, do not wish to give up of complete 
installations and highest quality services.
FAMILY SIZE ACCOMMODATIONS
With more than 200 apartments, divided into seven 
categories and sizes ranging from 25 to 69 m², the 
characteristics common to all rooms are cable TV, 
minibar, air-conditioning, heating and hairdryer, as well 
as exclusive differentials, which include bathrooms with 
two showers, hydromassage and balcony with view to 
the fabulous landscape of the region.
The hotel also offers a wide range of facilities, such 
as swimming pools, playground, spa, massage and 
hairdressing services, gym, tennis court, Kids Club, 
24-hour reception, parking, laundry, business center, 
meeting rooms, conference rooms, an auditorium, 
rooms adapted for disabled people and other special 
benefits to please all tourist profiles. 
GASTRONOMIC POLE
Sharing the typical culinary talent of the gauchos, 
Wish Serrano has a real arsenal of bars, restaurants 
and cafes specializing in different regional and 
international dishes, such as pasta and focaccia (it 
is a flat oven-baked Italian bread) from Forneria di 
Como; the burgers and hot dogs of the Burger Hill 
and the varied buffet of the Garda Café.

WISH SERRANO  
RESORT & CONVENTION

AGENTE LEVA!
Hospede no Wish Serrano Resort & Convention 
Gramado com a TREND. Diárias a partir de 10x R$ 
146 por pessoa, com hospedagem de 4 noites, café da 
manhã, transfer in/out, participação no tour Uva e Vinho 
e seguro-viagem.

CONFORTO, TALENTO PARA 
SERVIR BEM E CAPRICHO 
NOS MÍNIMOS DETALHES: 
EMPREENDIMENTO REÚNE 
O QUE HÁ DE MELHOR NA 
SERRA GAÚCHA
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FOTOS ARQUIVO HOTEL

É na capital brasileira da uva e do vinho 
que um grande representante da hotelaria 
nacional brinda os hóspedes com uma 

estada simplesmente inebriante. De marca 
conceituada e padrão internacional, o Hotel 
Laghetto Viverone Bento Gonçalves dispõe de 
instalações modernas e requintadas, as quais, 
aliadas ao atendimento de qualidade elevada, 
compõem uma carta de serviços sob medida 
para agradar – e muito – o gosto do seu cliente.
Localizado a poucos passos de alguns dos prin-
cipais atrativos turísticos da cidade de Bento 
Gonçalves, como o Parque Epopeia Italiana e a 
estação de embarque para o clássico passeio de 
Maria Fumaça pela Serra Gaúcha, fora sua po-
sição estratégica o empreendimento conta ainda 
com uma série de diferenciais exclusivos. Vamos 
conferir juntos tudo o que ele tem a oferecer?
DOSE COMPLETA DE SATISFAÇÃO
Extremamente funcionais e aconchegantes, as 
acomodações são superequipadas, disponibi-

THE RIGHT ADDRESS OF COMFORT AND 
SOPHISTICATION IN THE BEAUTIFUL CITY 
THAT IS ALSO A REFERENCE FOR LOVERS OF 
BRAZILIAN WINE TOURISM
It is in the Brazilian capital of grape and wine that 
a great representative of the national hotels provides 
guests with a simply astounding stay. The Hotel 
Laghetto Viverone Bento Gonçalves has a prestigious 
brand and international standard, with modern and 
refined facilities, which, together with the high quality 
service, make up a menu of personalized services to 
please – very much – the taste of its customer.
Situated within walking distance from some of the 
main tourist attractions of the city of Bento Gonçalves, 
such as the Italian Epic Theme Park and the station 
for the classic ride of Maria Fumaça by the Gaucho 
Highlands, besides its strategic position, the complex 
still has a series of exclusive differentials. Let's check 
together everything it has to offer?
FULL DOSE OF SATISFACTION
Extremely functional and welcoming, the 
accommodations are fully equipped, offering free 
wi-fi, air-conditioning, work desk, electronic safe, 
minibar, hairdryer, phone and LED TV with cable 
channels, among other irresistible facilities. In 
addition, in the highest category the guests also enjoy 
a mega bonus: the privileged view to the beautiful 
landscape that is characteristic of the region.
ANOTHER ROUND OF AMENITIES
Great for both leisure and business travels, among 
the additional structures of the Laghetto Viverone 
Bento Gonçalves, totally adapted for disabled 
people and the entire disposal of its customers, 
there are fitness center, whirlpools baths, dry sauna, 
kids' room, cafeteria, web space (reserved area for 
internet access), event center with capacity for up to 
200 people, parking and a wonderful executive 
restaurant, specializing in Italian cuisine and whose 
dishes bring a touch of international cuisine.

lizando wi-fi gratuito, ar-condicionado, ban-
cada de trabalho, cofre eletrônico, frigobar, 
secador de cabelo, telefone e TV LED com 
canais por assinatura, entre outras facilida-
des irresistíveis. Além disso, na categoria Su-
perluxo os visitantes usufruem também de um 
megabônus: a vista privilegiada para a linda 
paisagem característica da região.
MAIS UMA RODADA DE COMODIDADES
Excelente pedida tanto para viagens a lazer 
como a negócios, entre as estruturas adicionais 
do Laghetto Viverone Bento Gonçalves, total-
mente adaptadas para portadores de necessi-
dades especiais e à inteira disposição de seus 
clientes, estão um fitness center, banheiras de 
hidromassagem, sauna seca, espaço kids, ca-
feteria, web space (área reservada ao acesso 
à internet), centro de eventos com capacidade 
para até 200 pessoas, estacionamento e um 
maravilhoso restaurante executivo, especializa-
do na cozinha italiana e cujos pratos trazem 
um toque da culinária internacional. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Hotel Laghetto Viverone Bento 
Gonçalves com a TREND. Diárias a partir de 10x R$ 127 
por pessoa, com hospedagem de 5 noites, café da manhã, 
transfer in/out, participação no tour Especial Vinícolas (Salton, 
Valduga e Miolo) e seguro-viagem.

HOTEL LAGHETTO  
VIVERONE BENTO GONÇALVES

O ENDEREÇO CERTO DO 
CONFORTO E DA SOFISTICAÇÃO NA 
BELÍSSIMA CIDADE QUE TAMBÉM É 
REFERÊNCIA PARA OS AMANTES DO 
ENOTURISMO BRASILEIRO



A melhor experiência em cada destino. 

13 HOTÉIS EM 
GRAMADO
CANELA
BENTO GONÇALVES
PORTO ALEGRE 
RIO DE JANEIRO
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ESPAÇO SEGUE VIAGEM

SEGUE VIAGEM DIGITAL: BETTER AND MORE POWERFUL 
GRUPO TREND INVESTS IN NEW TOOLS AND IMPROVES THE USER 
EXPERIENCE
Improvement. Segue Viagem Digital currently is in this phase, more than a year 
and a half after its launching. The platform you already know: it’s plenty of content 
and informative material. There are several texts to enrich your consultancy – 
currently more than 1,000, considering travel guides, blog posts and testimonies 
provided by travelers –, but it doesn't mean that we should stop there. 
This project has obtaining such visibility and relevance that GRUPO TREND keeps 
strongly investing to make it more and more complete, working to consolidate it 
once and for all as an essential tool not only for travel agents but also for the 

FOTOS ARQUIVO TREND

GRUPO TREND INVESTE EM NOVAS FUNCIONALIDADES E 
APRIMORA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

SEGUE VIAGEM DIGITAL: 
MELHOR E MAIS POTENTE

Aperfeiçoamento. É esta a fase em que o Segue 
Viagem Digital se encontra atualmente, mais 
de um ano e meio após seu lançamento. A 

plataforma você já conhece: transborda conteúdo 
e material informativo. Textos não faltam para 
enriquecer sua consultoria – são mais de mil 
atualmente, considerando guias de destinos, posts 
do blog e depoimentos fornecidos por viajantes –, 
mas isso não significa que é preciso parar por aí.
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À ESQUERDA, NA PÁGINA ANTERIOR, MAPA INTERATIVO FACILITA 
A BUSCA POR HOTÉIS E PONTOS TURÍSTICOS NO SEGUE VIAGEM 
DIGITAL. ACIMA, FUNCIONALIDADE DE PREVISÃO DO TEMPO 
COMPLEMENTA AINDA MAIS O CONTEÚDO DOS GUIAS DE DESTINOS
TO THE LEFT, IN THE PREVIOUS PAGE, INTERACTIVE MAP MAKES THE SEARCH 
FOR HOTELS AND TOURIST ATTRACTIONS EASIER AT SEGUE VIAGEM DIGITAL. 
ABOVE, WEATHER FORECAST TOOL COMPLEMENTS EVEN MORE THE 
CONTENT OF TRAVEL GUIDES

final audience, which finds there many reasons to start thinking about their 
next trip – with the help of a qualified professional, of course. 
To reach this goal, new tools have been added, improving the user 
experience. Segue Viagem has reserved this space to introduce to you 
some novelties that has just got ready and that bring meaningful advances 
for people who, like us, loves to spend much time diving into the fascinating 
universe of tourism. Let’s go?
RIGHT ADDRESS
Location is an important item when it comes to traveling. Afterwards, who 
doesn’t like to know how far is the beach, for example, or what people can 
find in the surrounding area of the hotel? Thinking about that, Segue Viagem 
Digital has today a dynamic and extremely interactive map, which allows 
the user to type the desired destination and see hotels and tourist attractions 
available in that region – just select the boxes “hospedagens” (hotels) and/
or “pontos turísticos” (tourist attractions) and the search will return those results. 
Do you want to check this tool? So, after accessing www.segueviagem.
com.br, click on the option “Destinos” (Destinations), right on the upper 
right corner and then “Mapa” (Map), whose icon appears right below. 
If you are looking for a specific attraction, it won’t be difficult to find it on 
the map, once each one of them is classified with the correspondent icon. 
And considering that “convenience” is a keyword here, soon it will be 
viable to specify as much as possible the type of hotels that you would like 
to see on the map. That’s because the same filters which appear at the 
Segue Viagem area dedicated to the hotels will be applied there, which 
include meal plans, accommodation structure, availability of meeting 
rooms and other details.  
COME RAIN OR SHINE…
Another service that has everything in common with tourism is meteorology: 
the weather influences in the moment of packing and it can be determining to 
define the itinerary – you, more than anyone, know that. That’s exactly why 
from now on every travel guide will present the weather forecast informing 
the current temperature and what should happen on the next seven days. 
“In addition to being a special asset for the user, this is a way to teach the 
traveler that planning is essential, even if the trip is to a place not so far 
away. At the same time, it adds value to the platform and shows that, in 
fact, Segue Viagem is a tool which you can count on before and during 
the journey,” says Ana Kuba, Marketing director at GRUPO TREND. 

O projeto ganhou tamanha visibilidade e relevância que o 
GRUPO TREND continua investindo forte para torná-lo mais 
e mais completo, trabalhando para consagrá-lo de vez 
como indispensável não somente ao agente de viagens 
como também ao público final, que encontra ali motivos 
de sobra para começar a pensar em sua próxima viagem 
– com o intermédio de um profissional qualificado, é claro. 
Para atingir este objetivo, novas funcionalidades estão 
sendo adicionadas, transformando para melhor a 
experiência do usuário. A Segue Viagem reservou este 
espaço para apresentar a você algumas das novidades 
que acabaram de sair do forno e que trazem consigo 
avanços significativos para quem, como nós, adora 
passar horas mergulhado no fascinante universo do 
turismo. Vamos lá?
ENDEREÇO CERTO
Localização é um quesito importante quando o assunto 
é viajar. Afinal de contas, quem não quer saber a que 
distância está a praia, por exemplo, ou o que tem nos 
arredores do hotel? Pensando nisso, o Segue Viagem 
Digital exibe, hoje, um mapa dinâmico e extremamente 
interativo, que permite que o usuário digite o destino 
desejado e veja os hotéis e os atrativos turísticos 
disponíveis naquela região – basta selecionar as caixas 
“hospedagens” e/ou “pontos turísticos” para que a 
pesquisa retorne com esses resultados. 
Quer conferir esta funcionalidade? Então depois de 
acessar www.segueviagem.com.br, clique na opção 
“Destinos”, localizada no canto superior direito da tela, 
e, em seguida, em “Mapa”, cujo ícone aparece logo 
abaixo. Se estiver procurando por uma atração específica, 
não será difícil encontrá-la no mapa, visto que cada uma 
delas está classificada com o ícone correspondente. 
E já que “facilidade” é uma palavra de ordem por aqui, 
muito em breve será possível especificar ao máximo os tipos 
de hotéis que você gostaria de ver no mapa. Isso porque 
serão acrescentados ali os mesmos filtros que aparecem 
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na área do Segue Viagem dedicada aos 
meios de hospedagem, que incluem regime 
de alimentação, estrutura da acomodação, 
disponibilidade de salas para eventos e 
outros detalhes.  

FAÇA CHUVA OU FAÇA SOL...
Outro serviço que tem tudo a ver com turismo 
é a meteorologia: o clima influencia no mo-
mento de arrumar a mala e pode ser decisi-
vo para definir a programação – você, mais 
do que ninguém, sabe disso. Justamente por 
este motivo, a partir de agora todos os guias 
de destino apresentam a previsão do tem-
po, informando a temperatura atual e o que 
deve acontecer nos próximos sete dias.  
“Além de ser um diferencial para o usuário, 
esta é uma maneira de educarmos o 
viajante de que planejamento é essencial, 
mesmo se a viagem for para um lugar não 

MORE CLICKS, MORE VISIBILITY
It's difficult to find someone who likes to browse 
the internet and see random ads that offer 
products which have nothing to do with our 
customer profile or they just aren’t interesting 
at that specific moment. However, when the 
advertisement is related to the subject researched, 
the chance of catching the user's attention is even 
bigger and it works like a type of service. 
Did you like this idea? So Segue Viagem is starting 
investing in advertisement material to work as a 
type of content complement. For example: if the 
intention is to search for travel tips, why not taking 
the opportunity to propagate travel packages 
to destinations in Brazil and abroad? If the user 
wants further information, she or he can click on 
the banner. The link will redirect her or him to 
“Fale conosco” (Contact us) and the message will 
be forwarded to a travel agency.  
“At first they will be ads linked to products and 
services sold by GRUPO TREND, but the goal is 
to extend this benefit to other companies, since 
these banners will strongly contribute to increase 
their visibility. Everything to make the browsing 
experience as pleasant as possible,” says the 
leader.  
NOW IT’S UP TO YOU
Do you have cool suggestions or would like 
to comment on some improvement in Segue 
Viagem? So, this novelty is for you: a tool that 
encourages users to share their opinion on 
everything that concerns the platform is already 
available. Today, opening the home page, you 
have the option to answer a quick survey, which 
aims to find out how to make the browsing more 
satisfatory and responsive. The improvement 
suggestions will be analyzed and duly studied to 
verify its feasibility. 

muito distante. Ao mesmo tempo, agrega 
valor à plataforma e demonstra que, de 
fato, o Segue Viagem é uma ferramenta 
com a qual se pode contar antes e durante 
o passeio”, explica Ana Kuba, diretora de 
Marketing do GRUPO TREND. 

MAIS CLIQUES, MAIS VISIBILIDADE
É raro quem goste de navegar pela 
internet e ser bombardeado por anúncios 
aleatórios, que oferecem produtos que nada 
têm a ver com o nosso perfil de compra ou 
simplesmente não são interessantes naquele 
momento específico. No entanto, quando 
a publicidade tem relação com o assunto 
pesquisado, a chance de chamar a atenção 
do usuário é ainda maior e funciona como 
um tipo de prestação de serviço.
Gostou da ideia? Pois o Segue Viagem 
está começando a inserir peças publicitárias 
que sejam um tipo de complemento ao 
conteúdo. Por exemplo: se o intuito é 
procurar dicas de viagens, por que não 
aproveitar a oportunidade para divulgar 
pacotes para destinos no Brasil e no mundo? 
Caso o usuário queira mais informações, ele 
pode clicar no banner desejado. O link o 
redirecionará para o “Fale conosco” e a 
mensagem será reencaminhada para uma 
agência de viagens.  
“A princípio serão peças atreladas a produ-
tos e serviços comercializados pelo GRUPO 
TREND, mas a meta é estender esse bene-
fício a outras empresas, uma vez que esses 
banners muito contribuirão para ampliar sua 
visibilidade. Tudo para transformar a expe-
riência de navegação na mais agradável 
possível”, comenta a dirigente.  

AGORA É COM VOCÊ
Tem sugestões bacanas ou gostaria de 
apontar melhorias para o Segue Viagem? 
Então esta novidade é para você: já está 
disponível um recurso que incentiva os 
usuários a compartilharem sua opinião 
sobre tudo o que diz respeito à plataforma. 
Hoje, ao abrir a página inicial, você tem 
a opção de responder a uma pesquisa 
rápida, a qual visa descobrir como tornar a 
navegação mais satisfatória e responsiva. 
As propostas de melhorias serão avaliadas 
e devidamente estudadas para verificar 
sua viabilização. 

ACIMA, BOTÃO DE FEEDBACK PERMITE QUE OS 
USUÁRIOS DEEM SUA OPINIÃO E COMPARTILHEM 
SUGESTÕES DE MELHORIAS PARA A PLATAFORMA
ABOVE, FEEDBACK BUTTON ALLOWS USERS TO GIVE 
THEIR OPINION AND SHARE THEIR SUGGESTIONS OF 
IMPROVEMENT IN THE PLATFORM
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ATENDENDO BEM

FOTOS ARQUIVO TREND

FALOU EM QUALIDADE NO ATENDIMENTO, FALOU EM TREND CORP: 
ENTENDA POR QUE A PALAVRA EXCELÊNCIA É UMA DAS MARCAS 

REGISTRADAS DO DEPARTAMENTO

FOCO TOTAL
NAS VENDAS

Ser agente de viagens não é tarefa fácil, 
nós sabemos disso. É preciso atenção 
às tendências de mercado, acompanhar 

de perto as mudanças no comportamento do 
consumidor, ter na ponta da língua o maior número 
de informações possível e ser mestre na arte de 
oferecer o produto certo, na hora certa, para o 
cliente certo. E justamente para que você consiga 

TOTALLY FOCUSED ON SALES
IF YOU TALK ABOUT QUALITY IN SERVICE, 
YOU TALK ABOUT TREND CORP: FIND OUT 
WHY THE WORD EXCELLENCE IS ONE OF 
THE TRADEMARKS OF THIS DEPARTMENT
Being a travel agent isn't an easy task, we 
know that. You need to be attentive to the 
market trends, follow closely the changes in 
costumer’s behavior, have as much information 
as possible on the tip of the tongue and be 
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À ESQUERDA, A GERENTE-GERAL MÔNICA QUEIROZ. 
ACIMA, MÔNICA POSA COM COM O TIME DE 
LÍDERES DO  TREND CORP
TO THE LEFT, THE GENERAL MANAGER MÔNICA 
QUEIROZ. ABOVE, MÔNICA AND THE TEAM OF 
LEADERS AT TREND CORP

ACIMA, ANNA SANTOS, DA CÉLULA SÃO PAULO INTERIOR, COM SUA 
EQUIPE. À DIREITA, A SUPERVISORA CIBELE CINTRA E OS COLABORADORES 
DA CÉLULA CENTRO-OESTE & MINAS GERAIS
ABOVE, ANNA SANTOS, FROM SÃO PAULO COUNTRYSIDE AREA, WITH HER TEAM. 
TO THE RIGHT, THE SUPERVISOR CIBELE CINTRA AND EMPLOYEES FROM THE 
CENTRAL-WEST & MINAS GERAIS AREA

converter em vendas cada uma das consultorias que faz é 
que existe o TREND CORP.

Talvez você se lembre dele como Five (Força Interna 
de Vendas), nome pelo qual era conhecido até pouco 
tempo atrás, mas a verdade é que o título não tem tanta 
importância assim. O departamento nasceu com um único 
objetivo: garantir que as 2.100 agências de viagens 
atendidas por executivos de Vendas tenham acesso a 
informações de qualidade e a todo o suporte necessário a 
qualquer hora do dia ou da noite. 

PARA CONHECER MELHOR

Responsável por todas as demandas do segmento corporativo 
que são absorvidas pela TREND Viagens, o TREND CORP 

master in the art of offering the right product, at the right time and for the 
right client. And to convert into sales each one of your consultancies is 
why TREND CORP exists. 
Maybe you know it as Five (Força Interna de Vendas – Internal Sales 
Force), name by which it was called a few time ago, but the truth is that 
the name isn’t that important. The department has been created with only 
one goal: guaranteeing that those 2,100 travel agents served by the 
Sales executives have access to quality information and to all the help 
needed at any time of the day or night. 
TO KNOW IT BETTER
Responsible for all demands of the corporate segment which are 
carried out by TREND VIAGENS, TREND CORP counts on a great 
team, composed of about 100 consultants. Looking for the greatest 
personalization – and on behalf of growing closeness to the travel agents 
–, those professionals are distributed in seven different areas: Central-
West & Minas Gerais, Northeast, Rio de Janeiro & Espírito Santo, South, 
São Paulo Countryside, São Paulo I (which gathers large business travel 
agencies and, consequently, a greater sales volume) and São Paulo II. 
From 8:15 a.m. to 8 p.m., the contact via telephone, e-mail and chat is 
predominant. And if the product that you are looking for isn't available 
on-line yet, you just need to generate an electronic request by the 
reservation web portal NATREND and the team will take an action about 
it. Out of business hours – and including weekends, holidays and even in 
the early hours –, the 24-hour service team takes place, one of the arms 
of TREND CORP when we talk about not leaving the agents without help 
or any type of questions. 
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conta com um time e tanto, constituído por cerca de 100 
consultores. Em busca da personalização máxima – e 
em nome de uma proximidade sempre crescente com os 
agentes –, estes profissionais são distribuídos em sete células 
distintas: Centro-Oeste & Minas Gerais, Nordeste, Rio de 
Janeiro & Espírito Santo, Sul, São Paulo Interior, São Paulo I 
(que reúne as agências de maior porte e, consequentemente, 
maior volume de vendas) e São Paulo II.

Das 8h15 às 20h, predomina o contato via telefone, 
e-mail e chat. E se o produto que você estiver procurando 
não tiver disponibilidade on-line, basta gerar um pedido 
eletrônico por meio do portal de reservas NATREND para 
que a equipe busque sua efetividade. Fora desse horário 
– e incluindo fins de semana, feriados e mesmo durante a 
madrugada –, quem assume é o Plantão 24 horas, um dos 
braços do TREND CORP no que se refere a não deixar 
nenhum agente na mão ou com qualquer tipo de dúvida. 

ACIMA, RICHARD ARAÚJO, SUPERVISOR DA CÉLULA SÃO PAULO I E 
DO CHAT, COM AMBAS AS EQUIPES. À DIREITA, FRANCISCO NETTO, 
LÍDER DA CÉLULA SÃO PAULO II, COM TIME DE CONSULTORES
ABOVE, RICHARD ARAÚJO, SUPERVISOR OF SÃO PAULO I AND CHAT 
AREAS, TOGETHER WITH BOTH TEAMS. TO THE RIGHT, FRANCISCO NETTO, 
LEADER OF SÃO PAULO II AREA, WITH THE TEAM OF CONSULTANTS

À ESQUERDA, MONIQUE RAMOS DA SILVA, À FRENTE DA CÉLULA 
SUL, COM TIME DE CONSULTORES. ABAIXO, A SUPERVISORA 
FABIANA PIRES EM MEIO AOS INTEGRANTES DA CÉLULA NORDESTE
TO THE LEFT, MONIQUE RAMOS DA SILVA, RESPONSIBLE FOR THE SOUTH 
AREA, WITH HER TEAM OF CONSULTANTS. BELOW, THE SUPERVISOR 
FABIANA PIRES TOGETHER WITH THE MEMBERS OF NORTHEAST AREA

MAXIMUM QUALITY
The department as a whole is under the management of Mônica Queiroz, 
Customer Service and Operations general manager of the area. But it 
doesn’t mean that there are no other leaders; on the opposite! Each one 
of the areas – and also the employees who are in charge of the chat 
– counts on a committed supervisor who follows closely the consultants’ 
performance and who is responsible for the delivery of results expected 
by TREND and its client base as well as the establishment of a trustful and 
respectful relationship between them and the travel agent. 
“Just to have an idea, the telephone monitoring is periodically done, 
analyzing aspects like intonation, cordiality, readiness to answer, clarity 
of information, selling techniques knowledge and even confidentiality, 
regarding the sharing of data which can put the company security 
at risk. This audit allows us to have everything mapped and within 
the procedures, an initiative that by itself explains the unique team 
performance,” tells Mônica. 
According to her, more than 100,000 processes are monthly carried 
out by TREND CORP, showing how the consultants’ expertise can 
influence positively on the travel agents negotiations and add value to 
the consultancy offered to the passenger.  
KNOWLEDGE IS EVERYTHING
Training is fundamental, of course. So, hardly the TREND CORP team will 
be contacted and won't be able to answer. That’s why the consultants are 
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QUALIDADE MÁXIMA

O departamento como um todo fica sob a gestão de Mônica 
Queiroz, gerente-geral de Atendimento e Operações da 
área. Mas isso não significa que não existem outros líderes 
por ali; muito pelo contrário! Cada uma das células – e 
os colaboradores que conduzem o chat também – conta 
com um supervisor dedicado, que acompanha de perto 
a performance dos consultores e zela para que a equipe 
não só entregue os resultados esperados pela TREND e 
pela sua base de clientes como também estabeleça um 
relacionamento de confiança e de respeito com o agente. 

“Apenas para se ter uma ideia, uma monitoria telefônica é 
feita periodicamente, avaliando aspectos como tom de voz, 
cordialidade, prontidão na resposta, clareza nas informações, 
domínio das técnicas de vendas e até a confidencialidade 
quanto ao compartilhamento de dados que podem colocar 
em risco a segurança da empresa. A realização desta 
auditoria permite que tenhamos tudo mapeado e dentro dos 
procedimentos, iniciativa que por si só explica o desempenho 
sem igual da equipe”, afirma Mônica. 

De acordo com ela, mais de 100 mil processos passam 
pelo TREND CORP mensalmente, o que demonstra o quanto 
o know-how dos consultores pode impactar positivamente 
nas negociações dos agentes de viagens, bem como trazer 
valor agregado à consultoria oferecida ao passageiro.  

CONHECIMENTO É TUDO

Capacitação é fundamental, é claro. Então, dificilmente 
o time do TREND CORP receberá uma ligação a qual 
não estará apta a atender. Isso porque os consultores são 
fluentes em inglês e espanhol e trazem no currículo ampla 
experiência em Turismo, fatores decisivos para manter o 
atendimento onde ele deve (e merece!) estar: no auge da 
qualidade e da excelência. 

NO TOPO, À ESQUERDA, SUPERVISORA LIVIA MARISE SORRI AO LADO DA EQUIPE 
QUE FAZ PARTE DA CÉLULA RIO DE JANEIRO & ESPÍRITO SANTO. LOGO AO LADO, 
IMARA GASPERINI, GERENTE DA ÁREA DE BACK OFFICE, COM EQUIPE. ACIMA, 
THAIANE FONSECA, SUPERVISORA DO PLANTÃO 24 HORAS, COM COLABORADORES
ON THE TOP, TO THE LEFT, THE SUPERVISOR LIVIA MARISE SMILES NEXT TO HER TEAM 
WHICH IS PART OF RIO DE JANEIRO & ESPÍRITO SANTO AREA.  NEXT, IMARA GASPERINI, 
MANAGER OF BACK OFFICE AREA, WITH HER TEAM. ABOVE, THAIANE FONSECA, 
SUPERVISOR OF THE 24-HOUR CUSTOMER SERVICE TEAM, WITH EMPLOYEES

O atendimento da equipe TREND CORP 
é excelente: todos têm uma atenção 

enorme e procuram ajudar da melhor forma 
possível. Seja por telefone ou e-mail, sempre 
obtemos o retorno desejado. Que essa equipe 
continue eficiente e amável, tornando nossos dias 
mais fáceis.” 
“TREND CORP team service is excellent: everyone pays much 
attention and they are ready to help as much as possible. Whether 
by telephone or e-mail, we always have the required feedback. I 

wish that this team keeps being efficient and 
lovely, making our daily routine easier.”

Fabiany Romcy 
Casablanca Turismo 
Fortaleza (CE)

fluent in English and Spanish and bring in their professional background 
a wide experience in Travel and Tourism, determining factors to keep 
the customer service where it must (and deserve to) be: at the apogee of 
quality and excellence.
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#TAMOJUNTO

Canteiros enfeitados por hortênsias coloridas, construções 
arquitetônicas no melhor estilo germânico, ar puro, clima 
bucólico, temperaturas amenas e a verdejante serra gaúcha 

como pano de fundo. Descrever as paisagens que conferem um 
brilho todo especial ao olhar dos visitantes que passeiam por 
Gramado, no Rio Grande do Sul, é assim mesmo: muito similar à 
resenha de uma obra de arte fascinante, esculpida pela natureza 
e emoldurada por um belíssimo conjunto de monumentos urbanos. 
Localizada a aproximadamente 100 km da capital Porto Alegre, 
a pequenina cidade de 237 km² de extensão e pouco mais de 
35 mil habitantes apresenta dados grandiosos – na 
casa dos milhões! – quando o assunto é atrair turistas 
interessados em desfrutar seus muitos encantos.
De descendência europeia e nacionalidade brasileira, 
além de charme e hospitalidade Gramado detém 
ainda a posse de muitas outras riquezas, as quais a 
Segue Viagem reúne aqui em um superguia formatado 
com a preciosa ajuda de Marta Rossi, gramadense que 
aceitou o convite de nos conduzir nesta surpreendente 
viagem pelas belezas de sua terra natal.

A STRONGLY RECOMMENDED DESTINATION
BELIEVE IT OR NOT: THERE ARE MANY UNEXPLORED PLACES 
IN GRAMADO. GET TO KNOW THE CHARMING CITY OF 
GAUCHO HIGHLANDS THROUGH ONE OF ITS MOST FAMOUS 
CITIZENS’ POINT OF VIEW

Flower beds decorated by colorful hydrangeas, architectural 
constructions in the best German style, fresh air, bucolic atmosphere, 
mild temperatures and the lush Gaucho Highlands as the background. 
Describing the landscapes that grant a very special shine to the 
visitors' eyes who walk along Gramado, in Rio Grande do Sul, is like 
that: very similar to a review of a fascinating work of art, sculpted by 

nature and framed by a beautiful set of urban monuments. 
Located approximately 100 km from Porto Alegre 

capital city, this small city with 237 km² of 
extension and a little bit more than 35,000 
inhabitants presents great numbers – in their 
millions! – when it comes to attracting tourists 

interested in enjoying its charms. 
With European descendent 
and Brazilian nationality, in 
addition to charm and hospitality 
Gramado has also many other 
pieces of treasure, which 
Segue Viagem gathers here in 
a super guide elaborated with 
the valuable help of Marta 
Rossi, who born in this city and 
accepted our invitation to lead 
us in this surprising trip along the 
beauties of her homeland.

SHUTTERSTOCK

ACREDITE SE QUISER: AINDA HÁ MUITOS LUGARES 

INEXPLORADOS EM GRAMADO. CONHEÇA A CHARMOSA 

CIDADE DA SERRA GAÚCHA SOB O PONTO DE VISTA DE 

UMA DE SUAS MAIS CÉLEBRES MORADORAS

MARTA ROSSI É CEO DA ROSSI & ZORZANELLO FEIRAS 
E EMPREENDIMENTOS, EMPRESA RESPONSÁVEL PELA 
CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO FESTURIS – FEIRA 
INTERNACIONAL DE TURISMO, UM DOS PRINCIPAIS 
EVENTOS DO SETOR NO BRASIL.
MARTA ROSSI IS CEO AT ROSSI & ZORZANELLO FEIRAS 
E EMPREENDIMENTOS, A COMPANY RESPONSIBLE FOR 
THE CREATION AND PLANNING OF FESTURIS – FEIRA 
INTERNACIONAL DE TURISMO (INTERNATIONAL TOURISM 
FAIR), ONE OF THE MAIN EVENTS OF THE SECTOR IN BRAZIL.

bem recomendado
Um destino
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DIVULGAÇÃO FACEBOOK CAFÉ DU CENTRE

SHUTTERSTOCK

NA HORA DA FOME
Gramado oferece um menu repleto de opções tentadoras, destinadas 
aos mais variados gostos e estilos. Reconhecida internacionalmente 
pela virtude de seus dotes culinários, a cidade guarda muitos 
estabelecimentos ainda pouco frequentados pelos visitantes. Então, 
para recarregar as energias e curtir uma refeição feita com capricho 
e com gostinho de quero mais, anote aí duas dicas fenomenais: o 
Café du Centre e seus incomparáveis croissants e a cinematográfica 
Pastelaria do Beiçola, que presta uma homenagem ao lugar de mesmo 
nome do seriado “A Grande Família” e conta com um cardápio de 
verdadeiras estrelas, protagonizado por pastéis doces e salgados.

TIME TO EAT
Gramado offers a menu full of inviting options, intended to different tastes and styles. 
Internationally recognized by its gastronomic talent, the city keeps many establishments 
that aren’t so visited by travelers. So, to recharge the energy and enjoy a meal prepared 
carefully and that will make you feel like you can’t get enough of it, take note of these two 
fantastic tips: Café du Centre and its incomparable croissants and the cinematographic 
Pastelaria do Beiçola, which pays a homage to the place that owns the same name in 
"A Grande Família” (The Great Family, in English) TV series and counts on a menu full 

of real celebrities, starred by sweet and 
salted fried pies.

A ULTRACHARMOSA IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO, UM DOS CARTÕES-
POSTAIS DE GRAMADO
THE VERY CHARMING SÃO PEDRO CHURCH, ONE OF THE POSTCARDS OF 
GRAMADO

O LOCAL DO ENCONTRO 
Histórica e cultural, romântica e gastronômica, campestre e bada-
lada, Gramado é, definitivamente, uma cidade onde as diferen-
ças caminham de mãos dadas, sobretudo em direção à Avenida 
Borges de Medeiros, a principal via de acesso do destino e con-
siderada por Marta como uma das atrações obrigatórias no itine-
rário de qualquer viajante – ao lado, é claro, de uma revigorante 
tarde no Lago Negro, de um agradável passeio de bondinho e 
de uma divertida visita aos parques temáticos da região.
Endereço de inúmeros bares, restaurantes, lojas e de alguns dos 
mais famosos símbolos locais, como a imponente Igreja Matriz 
São Pedro, é na artéria central do município onde ficam também 
dois lugares perfeitos para dar uma escapadinha dos pontos tu-
rísticos tradicionais: o Rhino Antiquário & Café, que reúne uma 
coleção maravilhosa de objetos artísticos em um ambiente mágico 
e acolhedor, e o Villa Sergio Bertti, espaço de arquitetura, design, 
gastronomia e eventos cercado por bosques e lagos e que propor-
ciona aos convidados uma experiência multissensorial exclusiva, a 
qual, segundo nossa guia, “te leva a um universo paralelo”.

AS DELÍCIAS DO CAFÉ DU CENTRE CONQUISTAM MORADORES 
E VISITANTES, SEJA COM OS CROISSANTS (PRIMEIRA FOTO) OU 
COM OS INCOMPARÁVEIS BROWNIES
MEALS AT CAFÉ DU CENTRE PLEASE INHABITANTS AND 
VISITORS WITH CROISSANTS (FIRST PHOTO) OR WITH THE 
INCOMPARABLE BROWNIES

THE MEETING PLACE
Historical and cultural, romantic and gastronomic, bucolic and 
exciting, Gramado definitely is a city where differences walk side by 
side, mainly towards Borges de Medeiros Avenue, the main via of the 
destination and considered by Marta one of the must-see attractions in 
the itinerary of every traveler – together with a renewing afternoon at 
the Lago Negro (Negro Lake), a pleasant cable car ride and a funny 
visit to the theme parks of the region. 
Address of several bars, restaurants, stores and some of the most famous 
local symbols, such as the imposing São Pedro Church, it’s in the heart 
of the city where two special places are located, and they are perfect 
for running away from the traditional tourist attractions: Rhino Antiquário 
& Café, which gathers a wonderful collection of artistic articles in a 
magical and welcoming environment, and Villa Sergio Bertti, a space 
for architecture, design, gastronomy and events surrounded by woods 
and lakes that offers to the guests an exclusive experience which, 
according to our guide, “takes you to a parallel universe.”



62 / SV

UM PERCURSO ESSENCIAL
E já que o assunto é natureza, que tal aproveitar 
o ensejo e fazer um tour pelas raízes italianas, 
marcas registradas da região? Existem duas 
opções de roteiros: a Linha Bella, com foco em 
cultura e gastronomia e a qual inclui um passeio 
por parreirais, construções lendárias (como é o 
caso do Velho Casarão) e pelo Moinho Colonial 
Cavichion, contemplando, ainda, um farto almoço 
em uma cantina tradicional, e a Linha 28, com 
trajeto que percorre cenários marcados pelo verde 
abundante e a charmosa Igreja San Valentin, toda 
em madeira e cujos arredores lembram em muito 
um pequeno vilarejo. 

AN ESSENTIAL TOUR
And once the subject is nature, what about taking the opportunity 
and traveling throughout the Italian roots, trademark of the region? 
There are two options of itineraries: Linha Bella, focused on 
culture and gastronomy and which includes visits to grapevines, 
legendary constructions (as the case of Velho Casarão, Old 
Mansion in English) and to Moinho Colonial Cavichion (Colonial 
Mill Cavichion), offering also an abundant lunch at a traditional 
Italian canteen, and Linha 28, with itinerary that includes sceneries 
marked by lush green and the charming San Velentin Church, made 
of wood and whose surroundings are similar to a small village.

ALONG THE ROAD
Going to the RS-115 road, next to the entrance of Gramado, our next stop is 
at Le Jardin, a lovely refuge of flowers and lavenders, including some exotic 
plants and species not found in Brazil, and which also counts on greenhouses, 
a souvenir store and a little café. It will be love at first sight, don’t doubt it!
For nature lovers, another haunt around the city suggested by Marta Rossi 
for a relaxing pit stop is Panelão Park, a place full of peace and tranquility 
located at km 20 of the RS-235 road. Don’t forget to recommend to your 
traveler that she or he should keep her or his camera ready to use: the park 
exudes serenity and hides a waterfall which rises between two big walls of 
more than 10 meters of height. It’s worth a visit!

PANORAMA DO BELÍSSIMO LE JARDIN PARQUE DE LAVANDA, 
SÍMBOLO DE TRANQUILIDADE DA CIDADE GAÚCHA 
A BEAUTIFUL PANORAMA OF LE JARDIN PARQUE DE LAVANDA (LE JARDIN 
LAVENDER PARK), A SYMBOL OF TRANQUILITY OF THE GAUCHO CITY

PELA ESTRADA AFORA
Seguindo para a RS-115, coladinha à entrada para 
Gramado, nossa próxima parada é no Le Jardin, um refúgio 
apaixonante de flores e lavandas, incluindo algumas plantas 
exóticas e espécies inéditas de lavanda no Brasil, e que 
conta também com estufas de produção, uma lojinha de 
lembrancinhas e um pequeno café. Vai ser amor à primeira 
vista, não tenha dúvidas!
Para os amantes da natureza, outro point nas imediações 
da cidade sugerido por Marta Rossi para um pit stop 
relaxante é o Parque do Panelão, recanto de paz e 
tranquilidade situado no km 20 da RS-235. Não se 
esqueça de recomendar ao viajante que mantenha a 
câmera em mãos: o parque transborda serenidade e 
esconde uma cachoeira que brota entre dois paredões 
de mais de 10 metros de altura. Vale a pena conhecer!

DIVULGAÇÃO FACEBOOK TOUR LINHA BELLA

DIVULGAÇÃO

VISITANTES LOTAM VELHO CASARÃO DE VISENZO 
MARCON, UMA DAS MAIS ANTIGAS E FREQUENTADAS 
CONSTRUÇÕES DE GRAMADO 
VISITORS PACK VISENZO MARCON OLD MANSION, ONE OF THE 
OLDEST AND VISITED CONSTRUCTIONS OF GRAMADO
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24 HORAS EM...

EMBARQUE COM A GENTE NESTA VIAGEM COM HORA MARCADA PARA DESCOBRIR 
OS SEGREDOS E OS ENCANTOS DA CAPITAL CAPIXABA

VITÓRIA, BLESSED BY NATURE
JOIN US IN THIS SCHEDULED RIDE TO DISCOVER THE SECRETS 
AND CHARMS OF THE CAPIXABA¹ CAPITAL CITY
It’s half island, half continent; on one side beach and on the other 
pure forest; half urban, half bucolic; sometimes an old city, and, many 
others, very modern. This is Vitória, the capital of Espírito Santo State, 
which presents itself in different ways to win the hearts of those who visit 
it. Officially founded in 1551, one of the oldest cities in Brazil is an 
expert at the art of inspiring and gracing residents and tourists with its 
unmeasurable historical treasures and natural beauties, divided into 33 
islands and in a continental portion.
Holder of several important titles, the coastal, executive, gastronomic, 
cultural and vibrant Vitória has, however, another challenge in view: to 
show you, agent, and to your passenger that in just 24 hours is more 
than possible to have an unforgettable stay. Check it out!

Imagine começar o dia em um local paradisíaco, admirando o lindo espetáculo do 
amanhecer, caminhando à beira-mar ou correndo em um calçadão rodeado por 
paisagens que são puro deslumbre. Nos 5 km de extensão de Camburi, uma das 
praias mais famosas do destino, as horas de lazer podem incluir ainda passeios de 
barco, kitesurfe, pesca oceânica e futebol de areia, em meio a uma infinidade de 
outras atrações que podem ser praticadas ao ar livre. Não se esqueça de dar uma 
passada também na Praia Curva da Jurema, outro símbolo da capital, perfeita 
para relaxar nos quiosques e saborear a riquíssima culinária capixaba.

Imagine starting the day in a paradisiacal place, 
admiring the beautiful sight of the dawn, walking on 
the seashore or running on a boardwalk surrounded by 
landscapes that are really amazing. In those 5 km of 
extension of Camburi, one of the most famous beaches 
of the destination, the leisure hours can also include 
boat rides, kite surfing, saltwater fishing and sand 
soccer, among several other outdoor activities. Also, 
don’t forget to visit Curva da Jurema Beach, another 
symbol of the capital, perfect for relaxing in the kiosks 
and enjoying the delicious Capixaba cuisine.

8h PRAIA DE CAMBURI E CURVA DA JUREMA
CAMBURI AND CURVA DA JUREMA BEACHES

Metade ilha, metade continente; de um lado praia e, do outro, pura 
mata; meio urbana, meio bucólica; de vez em quando antiga e, 
em outras tantas, uma modernidade só. Essa é Vitória, a capital do 

Espírito Santo, que se apresenta de diferentes formas para ganhar o coração 
de quem a visita. Fundada oficialmente em 1551, uma das cidades mais 
antigas do Brasil é veterana na arte de inspirar e agraciar moradores e turistas 
com suas inúmeras riquezas históricas e belezas naturais, divididas em 33 
ilhas e em uma porção continental.
Detentora de diversos títulos de peso, a praiana, executiva, gastronômica, 
cultural e badalada Vitória tem, porém, outro desafio em vista: mostrar a 
você, agente, e ao seu passageiro que em apenas 24 horas é mais que 
possível ter uma estada inesquecível. Confira só! 

VITÓRIA, ABENÇOADA PELA NATUREZA

SAGRILO

PRAIA CURVA DA JUREMA
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AGENTE LEVA!
Hospede em Vitória com a TREND. O pacote de 6 noites de hospedagem na 
Ilha do Boi Hotel, com café da manhã, transfer in/out, city tour e seguro-
viagem, está a partir de 10x R$ 80 por pessoa. 
Confira esta e outras ofertas pelo  0800 770 7272 ou (11) 3041 7510.

Com 466 anos de idade, Vitória tem muitas histórias para contar. Para 
conhecê-las, a melhor maneira é fazer um tour a pé e escolher algum dos mais 
de 50 pontos turísticos e culturais situados na região central. Entre escadarias, 
ladeiras, praças e viadutos, considerados legítimas relíquias arquitetônicas, 
destacam-se a Catedral Metropolitana, o Palácio Anchieta – atual sede do 
governo estadual, que guarda o túmulo do Padre José de Anchieta –, o Theatro 
Carlos Gomes, o Convento do Carmo, a Capela de Santa Luzia, a Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário e a Igreja de São Gonçalo. Vale lembrar que alguns 
desses locais possuem dias e horários específicos para visitação, ok? Quando 
a fome apertar, basta entrar em um dos muitos restaurantes espalhados por ali.

Se o nome “Viva” já fornece uma ótima pista sobre a sua vocação, 
o apelido “24 horas” praticamente decifra a charada. Localizada 
no Triângulo das Bermudas – chamado assim por fazer os boêmios 
“se perderem” na diversão –, uma das ruas mais agitadas da cidade 
é uma excelente pedida para quem quer badalar nos inúmeros 
bares, restaurantes e festas. Reunindo público supervariado, que 
vai de universitários a executivos, no point da diversão noturna os 
únicos que não encontram espaço para se encaixar são os carros, 
proibidos de circular pelo local das 22 às 5h.

Ocupando uma área superior a 100 mil m², o Parque 
Pedra da Cebola é um refúgio de paz e calmaria que 
proporciona um contato bem próximo à natureza, formada, 
inclusive, por resquícios das matas Atlântica e de restinga. 
Muito procurado para a realização de caminhadas, 
piqueniques e meditação, conta com lagos, playgrounds, 
campo de futebol, jardim oriental, um mirante sobre um 
paredão rochoso, um centro cultural e (o seu principal 
ícone!) uma escultura de pedra em formato de cebola.

Occupying an area of more than 100,000 m², Pedra da Cebola Park is a 
refuge of peace and tranquility that makes possible a closer contact with nature, 
which is composed of remnants of the Atlantic forest and sandbank. Often 
visited for walks, picnics and meditation, it has lakes, playgrounds, soccer field, 
an oriental garden, a belvedere over a rocky wall, a cultural center and (its 
main icon!) a stone sculpture in the shape of an onion.

With 466 years of age, Vitória has many stories to tell. To get to know them, the best way is to take a walking 
tour and choose some places from more than 50 tourist and cultural sites located in the central region. Between 
stairways, hillsides, squares and viaducts, considered real architectural relics, the Metropolitan Cathedral, Palace 
Anchieta – the current headquarters of the State government, which keeps the tomb of Priest José de Anchieta –, 
Carlos Gomes Theater, Carmo Convent, Santa Luzia Chapel, the Nossa Senhora do Rosário Church and São 
Gonçalo Church are in evidence. It’s worth remembering that some of these places have specific days and time for 
visiting, okay? When getting hungry, just choose one of the many restaurants available there.

21h

16h

13h

PARQUE MUNICIPAL 
PEDRA DA CEBOLA

CENTRO HISTÓRICO

RUA VIVA, NA PRAIA DO CANTO
VIVA STREET, AT CANTO BEACH

PEDRA DA CEBOLA MUNICIPAL PARK

HISTORIC CENTER

YURI BARICHIVICH

FERNANDA NEVES

ARQUIVO SETUR-ES

PALÁCIO ANCHIETA

If the name "Viva²" already provides a good clue about its vocation, the nickname "24 
hours" pretty much solves the puzzle. Located in the Bermuda Triangle – so called for 
making the bohemians "get lost" when having much fun – one of the most vibrant streets 
in the city is an excellent choice for those who want to have fun in many bars, restaurants 
and parties. Gathering a diversified audience, from college students to businessperson, 
in this night attraction the only ones that don’t find space to fit in are the cars, which are 
forbidden circulate there from 10 p.m. to 5 a.m.
¹Capixaba: people who are native from Espírito Santo State.
²Viva: it literally means “alive” in English.



66 / SV

It’s the result of an interesting mixture of indigenous, 
European and African cultures; the Capixaba cuisine 
is undoubtedly one of the greatest riches of the state, 
finding in its own waters the characteristic ingredients 
of its most classic recipes, such as the delicious 
moquecas and pies prepared with seafood. However, 
the destination also has other culinary secret: the famous 
clay pots, produced for many generations by the local 
population and which can be checked at the Galpão 
das Paneleiras de Goiabeiras in the city of Vitoria.
And since the combination of good pot and fresh 
ingredients is mouth-watering, Segue Viagem invites 
you to get to know six exceptional restaurants, which 
will lead you on a true gastronomic tour through the 
different landscapes of Espírito Santo. Enjoy without 
moderation!

Fruto de uma interessante mistura entre as culturas indígena, europeia e 
africana, a culinária capixaba é, sem dúvida, uma das maiores riquezas 
do estado, encontrando em suas próprias águas os ingredientes 

característicos de suas receitas mais clássicas, como as deliciosas moquecas 
e tortas preparadas à base de frutos do mar. Porém, o destino conta ainda 
com outro segredinho culinário: as famosas panelas de barro, produzidas 
há muitas gerações pela população local e que podem ser conferidas de 
pertinho no Galpão das Paneleiras de Goiabeiras, na cidade de Vitória.
E já que a combinação panela boa e ingredientes frescos é de dar água 
na boca, a Segue Viagem convida você a conhecer seis restaurantes 
excepcionais, que o conduzirão em um verdadeiro tour gastronômico 
pelas diferentes paisagens do Espírito Santo. Aprecie sem moderação! 

ENTRE AS PRINCIPAIS REFERÊNCIAS 

GASTRONÔMICAS DO PAÍS, O ESPÍRITO SANTO  

É DONO DE UM TEMPERO IRRESISTÍVEL DO QUAL 

QUEM PROVA QUER SEMPRE REPETIR

FOTOS DIVULGAÇÃO

CONSOLIDATED GASTRONOMY 
AMONG THE MAIN GASTRONOMIC REFERENCES 

OF THE COUNTRY, ESPÍRITO SANTO IS OWNER 
OF AN IRRESISTIBLE TASTE, AND THOSE WHO TRY 

IT WISH TO HAVE MORE

GASTRONOMIA

SHUTTERSTOCK



/ 67

ALEIXO RESTAURANTE
Ambientado sob um clima de sofisticação, conforto e 
tranquilidade, o Aleixo é ideal para qualquer ocasião, como 
almoços ou jantares de negócios, confraternizações especiais 
e até divertidas happy hours com amigos. No cardápio, 
especializado na cozinha contemporânea, saladas, massas, 
risotos, carnes, peixes, frutos do mar e sobremesas de encher os 
olhos dão o tom. Localizado na badalada Praia do Canto, em 
Vitória, o restaurante aguça o apetite dos clientes e garante uma 
experiência completa e inesquecível.

 https://www.facebook.com/AleixoRestaurante/

ALEIXO RESTAURANTE
With an atmosphere of sophistication, comfort and tranquility, Aleixo is ideal 
for any occasion, such as business lunches or dinners, special get-togethers 
and even funny happy hours with friends. On the menu which specializes in 
contemporary cuisine, salads, pastas, risottos, meats, fish, seafood and eye-
popping desserts set the tone. Located on the popular Canto Beach, in Vitória, 
the restaurant whets the appetite of customers and guarantees a complete and 
unforgettable experience.

JONATHAN NERY

THIAGO PICCOLO

ALECRIM COZINHA ARTESANAL
Situado na região serrana de Domingos Martins, no final da famosa 
Rota do Lagarto, que conduz ao Parque Estadual da Pedra Azul, o 
Alecrim Cozinha Artesanal é um charmoso restaurante campestre que 
oferece um menu superdiversificado, com pratos que variam entre as 
culinárias regional e internacional. Extremamente acolhedor, por ali, 
fora as lindas paisagens, é possível apreciar iguarias como bacalhau, 
truta, arroz com pupunha, risotos, carré de cordeiro e costelinha suína, 
apenas para citar algumas delícias perfeitas para serem provadas na 
companhia de ótimos vinhos. Inclusive, quem desejar pode levar o rótulo 
que preferir, já que não há a cobrança da taxa de rolha. 

https://www.facebook.com/Alecrim-Cozinha-Artesanal-221582987907680/

ALECRIM COZINHA ARTESANAL
It’s situated in the mountainous region of Domingos Martins, at the end of the famous Lagarto 
Route, which conducts to the Pedra Azul State Park, Alecrim Cozinha Artesanal is a charming 
rustic restaurant that offers a super-diverse menu with dishes that can vary from regional to 
international cuisines. Extremely welcoming, there, besides the beautiful landscapes, it’s 
possible to enjoy delicacies such as cod, trout, rice with peach palm, risottos, lamb chop 
and pork ribs, just to mention some perfect delights to be enjoyed with great wines. People 
can take their favorite label if they want it, because there is no corkage fee.

ILHA DO CARANGUEJO 
Decorado com barcos, remos, boias, caranguejos gigantes e palmeiras, 
entre outros elementos que fazem os visitantes se sentirem em uma ilha 
paradisíaca, o empreendimento temático é o lugar certeiro para quem 
deseja saborear o que há de melhor na legítima culinária capixaba. 
Com unidades em Vitória e Vila Velha, o restaurante serve petiscos, 
porções, saladas, pratos compostos por carnes, aves e frutos do mar, 
doces, drinques e as tradicionalíssimas moquecas e tortas, preparadas 
no capricho com diferentes acompanhamentos. Pensando nas famílias 
que estão com seus pequenos, o recinto dispõe de um menu exclusivo 
para crianças e de um enorme playground com serviço de recreação.

 https://ilhadocaranguejo.com.br/

ILHA DO CARANGUEJO
It’s decorated with boats, oars, buoys, giant crabs and palm trees, among other elements 
that make the visitors feel in a paradise island, the themed restaurant is the accurate place 
for those wishing to enjoy the very best of the legitimate Capixaba cuisine. With units in 
Vitória and Vila Velha, the restaurant serves appetizers, snacks, salads, dishes consisting of 
meat, poultry and seafood, pastries, drinks and the traditional moquecas and pies, carefully 
prepared with many options of side dishes. For families with their children, the restaurant 
has a children's menu and a large playground with a recreation service.
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RESTAURANTE ORIUNDI
Descontraído, intimista e com um menu digno dos deuses. Assim 
é o Oriundi, restaurante especializado em comida italiana que, 
com um toque típico da culinária regional, apresenta uma gama 
imensa de opções criadas para agradar aos mais variados tipos 
de paladares. Entre massas, risotos, arroz negro, carpaccios, 
grelhados e frutos do mar, o renomado estabelecimento da capital 
capixaba oferece, ainda, sobremesas incomparáveis e para lá de 
apetitosas, como petit gâteau, pudim de queijo grana padano e 
suas clássicas bananas flambadas com sorvete.

 https://www.facebook.com/restauranteoriundi/

RESTAURANTE ORIUNDI 
It’s casual, intimate and with a menu worthy of the gods. This is Oriundi, a restaurant that 
specializes in Italian food which, with a touch of regional cuisine, presents a large range 
of options created to please the most varied types of tastes. Among dishes made of pasta, 
risotto, black rice, carpaccio, grilled meat and seafood, the renowned establishment of 
the Capixaba capital city also offers incomparable and delicious desserts such as petit 
gâteau, Grana Padano cheese pudding and its classic banana flambé with ice cream.

RESTAURANTE GAETA
Imagine desfrutar uma maravilhosa refeição, tendo como cenário 
a deslumbrante Praia de Meaípe, em Guarapari. De frente para 
as águas cristalinas que banham a região, as especialidades 
da casa não poderiam ser outras: peixes e frutos do mar, com 
destaque para a prestigiada moqueca capixaba, preparada com 
ingredientes selecionados, como badejo, camarão e até lagosta. 
Durante uma visita ao empreendimento, uma dica de ouro é 
incluir no pedido outros dois carros-chefes locais: a irresistível 
moquequinha de banana-da-terra e a saborosa sobremesa de 
torta de coco.

 https://www.facebook.com/RestauranteGaetaMeaipe

RESTAURANTE GAETA 
Imagine enjoying a wonderful meal, having as background the stunning 
Meaípe Beach, in Guarapari. Facing the crystalline waters that wash the 
region, the specialties of the house couldn’t be different: fishes and sea 
food, with emphasis on the prestigious moqueca capixaba, prepared with 
selected ingredients such as whiting, shrimp and even lobster. During a visit 
to the restaurant, a tip is to include in the order two other local highlights: the 
irresistible plantain moquequinha and the tasty dessert coconut pie.

RESTAURANTE MARESIAS
Se à primeira vista o Maresias já impressiona com sua estrutura, 
formada pelas belezas naturais comuns à sua localização na Praia 
de Manguinhos, na cidade de Serra, depois de conferir o cardápio, 
então, não dá outra: é paixão na certa. Em meio a um visual 
indescritível, emoldurado pela areia, mar e até redes para descanso, 
suculentos petiscos e refeições completas (como tirinhas de tilápia, iscas 
de frango, moquecas e arroz de mariscos com lagostas e camarões) 
se unem a uma refrescante e extensa carta de drinks. Como o espaço 
é muito requisitado para a realização de casamentos, é importante 
confirmar o horário de funcionamento antes de programar uma visita.

 https://www.facebook.com/Espa%C3%A7o-Maresias-341268465888292/ 

RESTAURANTE MARESIAS 
If at first sight Maresias already impresses with its structure, made of the natural 
beauties that are common to its location in Manguinhos Beach, in the city of Serra, 
after checking the menu, then, there’s no way out: it’s passion for sure. With an 
indescribable visual, framed by sand, sea and even nets to rest, delicious snacks 
and full meals (such as tilapia fingers, chicken bites, moquecas and rice seafood 
with lobster and shrimp) join a refreshing and extensive drink menu. As the space 
is very required for weddings, it’s important to confirm the opening hours before 
scheduling a visit.
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UM POUCO DE TUDO

SHUTTERSTOCK

ENTRE CENÁRIOS PARADISÍACOS E 
BOAS ENERGIAS, DESTINO DESPONTA 
COMO TENDÊNCIA ENTRE OS 
VIAJANTES E ESBANJA ATRATIVOS

Jamaica, 
A NOVA 
QUERIDINHA 
DOS TURISTAS

JAMAICA, THE TOURISTS’ NEW BELOVED ONE 
AMONG PARADISIACAL SCENERIES AND GOOD VIBES, THE 
DESTINATION IS NOW A TREND AMONG TRAVELERS AND IS 
PLENTY OF ATTRACTIONS 
There’s no better inspiration than imagining this landscape described in 
one of the verses of “Three Little Birds” song, immortalized by the king of 
reggae, Bob Marley, to express in a few words the atmosphere of peace, 
love and charm which takes Jamaica, the island of paradisiacal sceneries 
that follows the path of success not only regarding the musical field. 
Visited by about 3.8 million tourists in 2016, this beautiful country of 
10.990 km² is running fast as another native idol – the Olympic 
multi champion Usain Bolt –, looking for reaching a new national 
accomplishment: exceeding four million travelers in 2017.
Decorated by its almost untouchable nature, its indescribable beaches 
with light colored sand and crystal-clear sea, the divine gastronomy and 
very sympathetic and welcoming people would be enough to convince 
anyone to take a trip throughout the destination that is an expert at 
leaving a legacy of good memories. But this little piece of land that is 
surrounded by water has also a lot to offer. And who tells us all about 

Não há inspiração melhor do que imaginar essa paisagem transcrita 
em um dos versos da canção “Three Little Birds” (Três Passarinhos, em 
inglês), eternizada pelo rei do reggae, Bob Marley, para sintetizar o 

clima de paz, amor e encanto que paira sob o ar da Jamaica, ilha de cenários 
paradisíacos que segue a trilha do sucesso não só no campo musical.
Visitado por cerca de 3,8 milhões de turistas em 2016, o belíssimo país de 
o belíssimo país de 10,990 km² já corre na velocidade de outro ídolo nativo 
– o multicampeão olímpico Usain Bolt –, buscando alcançar um novo recorde 
nacional: ultrapassar a marca de quatro milhões de viajantes em 2017.
Decorado por uma natureza quase que intocada, suas indescritíveis praias de 
areia clara e mar cristalino, a culinária divina e o povo para lá de simpático 
e acolhedor já seriam suficientes para convencer qualquer um a fazer uma 
viagem pelo destino, especialista em deixar um legado de boas recordações. 
Mas esse pedacinho de terra cercado de água por todos os lados tem ainda 
muito a oferecer. E quem conta isso para a gente é Luciana Alonso, gerente de 
de Vendas e Marketing para a América Latina da Global Sales & Marketing 
(GMS) e representante do Jamaica Tourist Board no Brasil.

 “Rise up this morning
Smile with the rising sun

Three little birds
Pitched by my doorstep

Singing sweet songs
Of melodies pure and true

Sayin': ‘This is my 
message to you’”
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UM PAÍS DE MÚLTIPLAS FACES
Quando falamos sobre uma ilha caribenha, 
para a maioria das pessoas a primeira 
imagem que vem à mente é quase sempre 
estrelada pelo sol e pelo mar, que, de fato, 
são dois dos principais espetáculos da região. 
Porém, no horizonte de atrativos jamaicanos, 
outros programas também chamam, e muito, 
a atenção dos turistas. “Contando com 
uma rica diversidade de fauna e flora, a 
Jamaica presenteia os passageiros com uma 
verdadeira experiência sensorial, capaz de 
aguçar todos os sentidos com sua deliciosa 
gastronomia e suas mais de 150 opções de 
atividades, que incluem incríveis tours por 
seus rios e montanhas”, diz Luciana.
Segundo nossa especialista, entre os 
destaques que não podem ficar de fora do 
roteiro – sobretudo no caso de um visitante 
de primeira viagem – estão os eletrizantes 
passeios de teleférico e de trenó (ao estilo do 
esporte bobsled, retratado no filme “Jamaica 
abaixo de zero”) pelas paisagens naturais 
da Mystic Mountain; um revigorante banho 
nas águas da Dunn’s River Falls, cachoeira 
que começa no mar e é escalada junto 
com um guia, e uma visita ao lendário Rick’s 
Café, famoso restaurante de onde é possível 

it is Luciana Alonso, Marketing and Sales manager at 
Global Sales & Marketing (GMS) and Jamaica Tourist 
Board representative in Brazil.
A MULTIFACETED COUNTRY
When we talk about a Caribbean island, most people’s 
first thought is often an image composed of sun and sea, 
which are, by the way, two of the main spectacles of the 
region. However, on the horizon of Jamaican attractions, 
other activities also catch a lot of the tourists’ attention. 
“Counting on a rich diversity of fauna and flora, Jamaica 
offers to the passengers a real sensory experience, able 
to whet all senses by its delicious gastronomy and more 
than 150 options of activities which include incredible 
tours of rivers and mountains,” says Luciana. 
According to our specialist, there are some highlights that 
can’t be out of the itinerary – mainly if it's the visitor's first 
time there – like those exciting gondola and sled rides 
(à la bobsled, like showed in “Cool Runnings” movie) 
throughout the natural landscapes of Mystic Mountain; a 
renewing bath in Dunn’s River Falls waters, a waterfall 
which begins in the sea and it’s climbed with the help of a 
guide, and a visit to the legendary Rick’s Café, a famous 
restaurant where it’s possible to watch a magnificent 
sunset and enjoy a refreshing (and extreme) cliff dive into 
the Caribbean salt waters. 
A PLACE OF GOOD BUSINESS 
Located out of the route with more hurricane frequency and 
with a short period of rain and wind, intensified only in 
August and December, Jamaica is perfect to be visited in 
any time of the year and has been increasing its visibility, 
especially because of the dollar stability and popularization 
of this destination among travelers. “Today we receive 
tourists of all ages and profiles: family with children, innate 
explorers, friends who travel to participate in bachelorette 
or bachelor parties and couples in love who marry on the 
island or choose it for honeymoon. Everyone is looking 
for, of course, the incomparable Caribbean sea and the 
typical joy and friendliness of our people, ready to help 
and with a smile on the face," tells Luciana.

apreciar um magnífico pôr do sol e curtir um 
refrescante (e radical) mergulho que parte 
de um penhasco em direção às águas 
salgadas do Caribe.

UM LUGAR DE BONS NEGÓCIOS
Situada fora da rota de maior incidência de 
furacões e com um período curto de chuva 
e vento, intensificados somente entre agosto 
e setembro, a Jamaica é perfeita para ser 
visitada em qualquer época do ano e vem 
ganhando mais e mais visibilidade, espe-
cialmente devido à estabilidade do dólar 
e à popularização do destino entre os via-
jantes. “Hoje recebemos turistas de todas 
as idades e perfis: famílias com crianças, 
exploradores natos, amigos em viagem de 
despedida de solteiro e casais apaixona-
dos que se casam na ilha ou a escolhem 
para a lua de mel. Todos em busca, é cla-
ro, do inconfundível mar do Caribe e da 
alegria e hospitalidade típicas do nosso 
povo, sempre pronto para ajudar e com um 
sorriso no rosto”, conta Luciana. 

NA PÁGINA AO LADO, PARTE DA ESPETACULAR REGIÃO 
DE NEGRIL, NA JAMAICA. ABAIXO, DUNN'S RIVER FALLS, 
UMA DAS CACHOEIRAS MAIS CONHECIDAS DO PAÍS, 
LOCALIZADA NA CIDADE DE OCHO RIOS
IN THE PREVIOUS PAGE, THE SPECTACULAR REGION OF NEGRIL, 
JAMAICA. BELOW, DUNN'S RIVER FALLS, ONE OF THE MOST FAMOUS 
WATERFALLS OF THE COUNTRY, LOCATED IN THE CITY OF OCHO RIOS
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ID MUNDO

FOTOS SHUTTERSTOCK

PORTUGAL,  
A FANTÁSTICA  
TERRA DOS 
DESCOBRIDORES
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PORTUGAL,  
A FANTÁSTICA  
TERRA DOS 
DESCOBRIDORES

EMBARK ON A JOURNEY THAT BRINGS 
TOGETHER THE BEST OF LISBON AND PORTO, 
LUSITANIAN CITIES CONNECTED BY THE SAME 
FRATERNAL LINK THAT UNITES BRAZIL TO THE 
COUNTRY OF CAMÕES AND DOM PEDRO I

EMBARQUE EM JORNADA QUE REÚNE O 

MELHOR DE LISBOA E PORTO, CIDADES 

LUSITANAS CONECTADAS PELO MESMO 

ELO FRATERNO QUE UNE O BRASIL AO 

PAÍS DE CAMÕES E DOM PEDRO I

A FANTÁSTICA TORRE DE BELÉM, DECLARADA 
PATRIMÔNIO MUNDIAL PELA UNESCO E CONSIDERADA 
UM DOS CARTÕES-POSTAIS MAIS FAMOSOS DE LISBOA 
THE FANTASTIC BELÉM TOWER, DECLARED AS WORLD HERITAGE 
BY UNESCO AND CONSIDERED AS ONE OF THE MOST FAMOUS 
POSTCARDS OF LISBON
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Dois destinos com diferentes 
personalidades e que, em 
comum, compartilham não 

só a mesma nacionalidade, como 
também um talento inegável para 
fascinar os visitantes. Assim são Lisboa 
e Porto, os cartões-postais mais famosos 
de Portugal: se complementam com 
suas peculiaridades, colecionam 
afinidades e, na mesma proporção, 
esbanjam encantos, sabores, paisagens 
indescritíveis, experiências exclusivas e a 
receptividade calorosa de um povo pra 
lá de gentil e acolhedor. 
Distantes do Brasil pelo Oceano 
Atlântico e separadas entre si por cerca 
de 300 km, as duas principais cidades 
das terras de além-mar são paradas 
obrigatórias para os brasileiros que 
querem inverter os papéis da história 
e, agora sim, ocupar a posição 
de descobridores – desta vez da 
verdadeira essência do país: o turismo.
E é em meio a esse clima familiar que 
rompe fronteiras e aproxima culturas 
que convidamos você a embarcar 
conosco em uma viagem apaixonante, 
cujo objetivo é desvendar as riquezas 
lusitanas e conhecer os motivos que 
fizeram de Portugal o ganhador do 
valioso “Oscar do Turismo” na categoria 
de melhor destino turístico da Europa, 
reconhecimento concedido pelo World 
Travel Awards em 2017.

O MAPA DO CAMINHO
Com território continental marcado por 
um formato quase retangular, Portugal 
ocupa área total de 92 mil km², incluindo 
os arquipélagos de Madeira e Açores. 
Em comparação com o Brasil, este 
número corresponde mais ou menos às 
dimensões do estado de Santa Catarina.
Pequenino em tamanho mas gigante 
em atrativos, partindo de Lisboa, no 
centro do país, em direção ao Porto, 
ao norte, leva-se em torno de 3 horas 
de carro – os automóveis, por sinal, 
são ótimas pedidas para se fazer o 
trajeto entre ambas as regiões, já que 
tornam possível estender o roteiro e 

PORTUGAL, THE FANTASTIC LAND 
OF DISCOVERERS 
Two destinations with different personalities 
and that in common, not only share the same 
nationality, as well as an undeniable talent to 
fascinate the visitors. They are, Lisbon and Porto, 
the most famous postcards of Portugal: complement 
each other with their peculiarities, collect affinities 
and, in the same proportion, exude enchantments, 
flavors, indescribable landscapes, exclusive 
experiences and the warm receptiveness of a 
people that are gentle and welcoming.
Distant from Brazil by the Atlantic Ocean and 
separated from each other by some 300 km, the 
two main cities of the oversea lands are mandatory 
stops for Brazilians who want to reverse the 
roles of history and now occupy the position of 
discoverers - at this time of the true essence of the 
country: the tourism.
And it's between this family atmosphere that breaks 
borders and brings cultures closer together that, we 
are inviting you, to embark with us on a passionate 
journey, whose objective is to unveil the Portuguese 
riches and to know the reasons that made of 
Portugal the winner of the valuable "Tourism Oscar" 
in the category of best tourist destination in Europe, 
awarded by the World Travel Awards in 2017.
THE ROAD MAP
With a continental territory marked by an almost 
rectangular shape, Portugal occupies a total area 
of 92,000 km², including the archipelagos of 
Madeira and the Azores. Compared with Brazil, 
this number corresponds at more or less to the 
dimensions of Santa Catarina state.
It is small in size but a giant in attractiveness, 
departing from Lisbon, in the center of the country, 
towards Porto, in the north; it takes around 3 hours 
by car – the cars, by the way, are a great way 
to travel between both regions, since they make it 
possible to extend the itinerary and include in the 
route a pass in other fabulous cities, such as Sintra, 
Obidos, Fatima and Coimbra.
A PERFECT PAIR
One of them is cosmopolitan; the other one breathes 
an indoor atmosphere. One carries the status of the 
country's current political and economic center; the 
other one the pride of having baptized the nation with 
the name Portugal. One support Sport Lisbon and 
Benfica; the other one is a dedicated fan of Porto 
Football Club. One is washed by Tagus River; the 
other one, by Douro River. One of them is Lisbon; the 
other one is Porto. And between one and the other, 
there is, still, a lot to know, to try and to feel. And of 
course Segue Viagem tells you everything in detail!
LISBON, DELICIOUSLY PORTUGUESE
It is a constant presence in the rankings that elect 
the leading cities in hospitality, besides welcoming 
visitors with open arms; the charming Portuguese 
capital offers all the necessary requirements for an 

incluir no percurso uma passadinha em 
outras cidades fabulosas, como Sintra, 
Óbidos, Fátima e Coimbra.

UM PAR PERFEITO
Uma é cosmopolita; a outra respira um 
clima interiorano. Uma carrega o status 
de atual centro político e econômico do 
país; a outra o orgulho de ter batizado a 
nação com o nome Portugal. Uma torce 
pelo Sport Lisboa e Benfica; a outra é 
fã de carteirinha do Futebol Clube do 
Porto. Uma é banhada pelo Rio Tejo; a 
outra, pelo Rio Douro. Uma é Lisboa; a 
outra, Porto. E entre uma e outra, há, 
ainda, muito por saber, experimentar e 
sentir. E é claro que a Segue Viagem te 
conta tudo em detalhes!

LISBOA, DELICIOSAMENTE 
PORTUGUESA
Presença constante nos rankings 
que elegem as cidades líderes em 
hospitalidade, além de receber 
os visitantes de braços abertos, a 
encantadora capital portuguesa 
oferece todos os requisitos necessários 
para uma viagem extremamente 
agradável e satisfatória para os mais 
variados tipos de turistas.
Cercada por belezas naturais, séculos 
de história, monumentos arquitetônicos, 
excelentes bares, baladas e restaurantes 
e endereços sob medida para boas 
compras, Lisboa é o coração português 
que pulsa em ritmo acelerado e, a 
cada batida, apresenta uma novidade 
para ser vista ou vivida pelas ruas de 
seus bairros, que mesclam o antigo 
com o moderno, a contemplação com 
a aventura, o boêmio com o pacato, o 
nativo com o viajante ou, simplesmente, 
Portugal com o restante do mundo.

NO RITMO DO “VIRA”
Para começar um tour por Lisboa com 
o pé direito, não existe maneira mais 
inspiradora do que seguir os passos 
da tradicional dança portuguesa, “o 
vira”, e sair batendo perna pelas ruelas 
e ladeiras do destino, principalmente 

UMA É LISBOA; A OUTRA, PORTO. E ENTRE 
UMA E OUTRA, HÁ, AINDA, MUITO POR 
SABER, EXPERIMENTAR E SENTIR
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PAISAGEM PANORÂMICA DA CAPITAL PORTUGUESA; AO 
FUNDO, DOIS DOS PRINCIPAIS MONUMENTOS DA CIDADE: O 
CASTELO DE SÃO JORGE (DO LADO ESQUERDO) E A PONTE 
25 DE ABRIL (DO LADO DIREITO) 
PANORAMIC LANDSCAPE OF THE PORTUGUESE CAPITAL; IN THE 
BACKGROUND, TWO OF THE MAIN MONUMENTS OF THE CITY: SÃO JORGE 
CASTLE (LEFT SIDE) AND 25 DE ABRIL BRIDGE (RIGHT SIDE)

ONE IS LISBON; THE OTHER ONE, PORTO. AND 
BETWEEN ONE AND THE OTHER, THERE IS, STILL, 
A LOT TO KNOW, TO TRY AND TO FEEL
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quando o itinerário for rumo ao centro, 
que abrange as regiões da Baixa de 
Lisboa – conhecida também como 
Baixa Pombalina por ter sido edificada 
a mando do Marquês de Pombal após 
um terremoto ocorrido no século 18 –, 
do Chiado, do Bairro Alto e da Alfama.
Repleta de hotéis, empreendimentos 
comercias e alguns dos mais ilustres 
símbolos nacionais, não é à toa que a 
região central é o point preferido dos 
entusiastas que buscam (e encontram!) 
muito conforto, lazer e opções de 
entretenimento. E é justamente por isso 
que a nossa expedição faz sua primeira 
parada por ali.

DE BAIXO PARA CIMA 
Como um quebra-cabeça com 
peças formadas por ruas paralelas 
e perpendiculares que se encaixam 
perfeitamente, a Baixa Pombalina é 
um lugar memorável, com muita história 
para contar. Tendo a Rua Augusta como 

COM TANTAS ATIVIDADES EM LISBOA, 
APENAS UMA PASSAGEM PELA BELA CIDADE 
NÃO É SUFICIENTE PARA APROVEITAR TUDO 
O QUE ELA TEM A OFERECER

eixo principal, é exatamente em sua 
entrada que se encontra o Arco Triunfal, 
marco escultural datado do século 19 
que possui uma sala de exposição e um 
mirante 360° que proporciona uma vista 
deslumbrante da cidade e do Rio Tejo.
No entorno do Arco, a próxima atração 
é a imponente Praça do Comércio, 
chamada pelos locais de Terreiro do Paço, 
endereço de hotéis, restaurantes, edifícios 
governamentais e do tecnológico museu 
“Lisboa Story Center” – tudo isso aos pés 
do rio mais extenso da península Ibérica.
Seguindo pela Rua Augusta em direção à 
Praça Rossio, conhecida como Praça Dom 
Pedro IV pelos portugueses e Dom Pedro 
I pelos brasileiros por ter uma estátua em 
homenagem ao rei de Portugal e primeiro 
imperador do Brasil, chegamos ao 
Elevador de Santa Justa, que liga a região 
baixa ao Largo do Carmo e ao Museu 
Arqueológico – este último preserva as 
ruínas arquitetônicas do Convento e da 
Igreja do Carmo, no bairro do Chiado.

extremely pleasant and satisfying trip for the most 
varied types of tourists.
Surrounded by natural beauties, centuries of history, 
architectural monuments, excellent bars, ballads and 
restaurants and perfect addresses to go shopping, 
Lisbon is the Portuguese heart that pulsates at a fast 
pace and, with each beat, presents a novelty to be 
seen or lived through the streets of its neighborhoods, 
that mixes the old with the modern, the contemplation 
with the adventure, the bohemian with the quiet, the 
native with the traveler or, simply, Portugal with the 
rest of the world.
TO THE RHYTHM OF THE "VIRA"
To start a tour in Lisbon on the right foot, there is no 
more inspiring way than following in the footsteps of 
the traditional Portuguese dance, "the vira", and hitting 
the streets and alleys of the destination, especially 
when the itinerary goes to the center, which covers the 
regions of Lisbon downtown – also known as Baixa 
Pombalina because it was built under the command of 
the Marquis of Pombal after an earthquake in the 18th 
century – Chiado, Bairro Alto and Alfama.
Full of hotels, business enterprises and some of the 
most distinguished national symbols, it is no wonder 
that the central region is the favorite point of enthusiasts 
who seek (and find it!) plenty of comfort, leisure and 
entertainment options. And that is precisely why our 
expedition makes its first stop there.
BOTTOM-UP
Like a puzzle with pieces made of parallel and 
perpendicular streets that fit perfectly, Baixa 
Pombalina is a memorable place with lots of history 
to tell. With Augusta Street as the main axis, it is 
exactly at the entrance that you will find the Triunfo 
Arch, a sculptural landmark dating from the 19th 
century that has a showroom and a 360° viewpoint 
that provides a breathtaking view of the city and 
the Tagus River.
In the surroundings of the Arch, the next attraction is the 
imposing Comércio Square, called Terreiro do Paço, the 
address of hotels, restaurants, government buildings and 
the technological museum "Lisbon Story Center" – all this 
at the foot of the longest river of the Iberian peninsula.
Following Augusta Street toward Rossio Square, 
known as Dom Pedro IV Square by the Portuguese 
and Dom Pedro I by the Brazilians for having a statue 
in honor of the king of Portugal and the first emperor 
of Brazil, we arrive at Santa Justa Elevator, which 
connects the downtown area to Largo do Carmo and 
the Archaeological Museum – the last one preserves 
the architectural ruins of the Convent and the Carmo 
Church, in the neighborhood of Chiado.
A HIGH SPIRIT DUO
Living up to bohemian fame, the neighbors Chiado 
and Bairro Alto are two assertive targets who are 
looking for art, culture and nightlife. Traditionally 
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AO LADO, O ARCO TRIUNFAL, NA ENTRADA PARA A RUA AUGUSTA. 
ACIMA, O MOSTEIROS DOS JERÓNIMOS, CONSTRUÍDO NO SÉCULO 
16 E TOMBADO COMO PATRIMÔNIO MUNDIAL PELA UNESCO 
IN THE PREVIOUS PAGE, TRIUNFO ARCH, AT THE ENTRANCE TO AUGUSTA 
STREET. ABOVE, JERÓNIMOS MONASTERY, BUILT IN THE 16TH CENTURY AND 
DECLARED AS WORLD HERITAGE BY UNESCO

UMA DUPLA ALTO-ASTRAL
Fazendo jus à fama boêmia, os vizinhos 
Chiado e Bairro Alto são dois alvos certeiros 
dos que estão à procura de arte, cultura 
e badalação noturna. Tradicionalmente 
ocupada por artistas, intelectuais e escritores, 
a região, composta por inúmeras galerias, 
teatros, livrarias, cafés, restaurantes, bares, 
boates e casas de fado, se vale, ainda, de 
muitos patrimônios seculares. 
Quer alguns exemplos? Ali estão a Rua 
Garrett, a via mais importante do Chiado; 
a Livraria Bertrand, considerada a mais 
antiga do mundo; o café “A Brasileira”, 
frequentado pelo célebre poeta e escritor 
Fernando Pessoa, e a Praça Luís de Camões, 
que, além do nome, tem uma escultura em 
homenagem ao autor do clássico literário 
“Os Lusíadas” e um ponto de embarque 
para o famosíssimo Elétrico 28, o bondinho, 
amarelo por fora e de madeira por dentro, 
que conduz os passageiros pelas ruas e 
ladeiras portuguesas em uma viagem que 
promove uma legítima volta ao passado.

O QUE NÃO PODE FICAR DE FORA
Com tantas atividades em Lisboa, apenas 
uma passagem pela bela cidade não é 
suficiente para aproveitar tudo o que ela tem 
a oferecer. Contudo, especialmente em uma 
primeira visita, três atrativos não podem ficar 
de fora do roteiro: o Castelo de São Jorge, a 
Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos.
Localizado no charmoso e colorido bairro de 
Alfama – o mais antigo de Lisboa, caracteri-

AT THE TIME OF THE PHOTO
Point the camera lens at unlikely places, such 
as the floor, for example. This is because the 
Portuguese sidewalks are authentic works of art, 
with its unique mosaics, designs and contours, 
which certainly deserve a record. After that, just 
do not forget to share the result with us, there in 
our Instagram, marking our profile: @trendviagens.

NA HORA DA FOTO
Direcione as lentes da câmera para lugares 
improváveis, como o chão, por exemplo. Isso porque 
as calçadas portuguesas são autênticas obras de arte, 
com seus mosaicos, desenhos e contornos únicos, os 
quais com certeza merecem um registro. Só não se 
esqueça depois de compartilhar o resultado com a 
gente lá no Instagram, marcando o nosso perfil:  
@trendviagens.

WITH SO MANY ACTIVITIES IN LISBON, JUST 
ONE JOURNEY THROUGHOUT THE BEAUTIFUL 
CITY IS NOT ENOUGH TO TAKE ADVANTAGE 
OF EVERYTHING THAT IT HAS TO OFFER
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AO LADO, O MODERNO OCEANÁRIO DE LISBOA. 
ACIMA, A ESTÁTUA EM BRONZE DE DOM PEDRO 
IV (OU DOM PEDRO I PARA OS BRASILEIROS) NA 
PRAÇA DA LIBERDADE, NO PORTO
TO THE LEFT, THE MODERN LISBON OCEANARIUM. ABOVE, 
A BRONZE STATUE OF DOM PEDRO IV (OR DOM PEDRO I 
FOR THE BRAZILIANS) AT LIBERDADE SQUARE, IN PORTO

zado por ruas estreitas, casinhas antigas, es-
cadarias sinuosas e pela incrível sensação 
de que, ali, o tempo passa em ritmo lento 
–, o Castelo de São Jorge é um monumento 
nacional, construído em meados do século 
11, que presenteia seus convidados com 
muita história e uma vista panorâmica à al-
tura de sua posição: sobre a maior colina 
de toda a capital. Para quem já estiver nos 
arredores, a dica é esticar a visita até a Sé 
Catedral de Lisboa, datada de 1147 e tida 
como a igreja mais icônica do destino.
Já no bairro de Belém, reconhecido mundial-
mente pelos deliciosos pastéis doces, outros 
símbolos preciosos também atraem a aten-
ção dos turistas: a Torre de Belém, às mar-
gens do rio Tejo, e o esplendoroso Mosteiro 
dos Jerónimos, duas riquezas arquitetônicas 
edificadas no século 16 e tombadas como 
Patrimônios Mundiais pela Unesco.

A LISBOA DO SÉCULO 21
Para quem gosta de modernidade, o Par-
que das Nações é praticamente o paraíso 
da diversão, com atividades para todas as 
faixas etárias. Revitalizado para a Expo 98 

(Exposição Mundial de Lisboa de 1998), 
o espaço é uma ótima pedida para pas-
sar o dia caminhando ao lado do Tejo, 
visitando o Oceanário, passeando de tele-
férico, barco ou vela, curtindo exposições 
culturais ou apenas contemplando a vista, 
natural e arquitetônica, de tirar o fôlego.
E em uma cidade tão diversificada e 
generosa, que conecta as mais distintas 
identidades, não há maneira melhor para 
terminar esse tour do que em uma ponte 
suspensa que, inclusive, é uma das mais 
emblemáticas da capital. Interligando Lis-
boa ao município de Almada, a Ponte 25 
de Abril é um dos grandes símbolos de 
Portugal e descortina um panorama fantás-
tico da região, estimulando os sentidos por 
meio da “Experiência Pilar 7”, uma atra-
ção que engloba, entre outros elementos, 
uma desafiadora plataforma de observa-
ção instalada a cerca de 80 metros de 
altura sobre uma base de vidro.

occupied by artists, intellectuals and writers, the region, 
made up of numerous galleries, theaters, bookstores, 
cafes, restaurants, bars, nightclubs and fado houses, 
has also, of course, of many secular heritage.
Do you want some examples? The Garret Street 
is located there, the most important road of the 
Chiado; the Bertrand Bookstore, considered 
the oldest in the world; the café “A Brasileira”, 
frequented by famous Portuguese poet and writer 
Fernando Pessoa, and Luís de Camões Square, 
which, besides the name, has a sculpture in honor 
of the author of the literary classic "The Lusiads" and 
a point of embarkation for the very famous Electric 
28, the cable car, yellow on the outside and wood 
on the inside, which leads passengers through the 
Portuguese streets and slopes on a journey that 
promotes a legitimate return to the past.
WHAT CAN’T BE OUT OF THE ITINERARY
With so many activities in Lisbon, just one journey 
throughout the beautiful city is not enough to 
take advantage of everything that it has to offer. 
However, especially on a first visit, three attractions 
cannot be left out of the travel plan: São Jorge 
Castle, Belem Tower and Jerónimos Monastery.
Located in the charming and colorful neighborhood 
of Alfama – the oldest one of Lisbon, characterized 
by narrow streets, old houses, winding staircases 
and the incredible feeling that, there, time passes at a 
slow pace, São Jorge Castle is an impressive national 
monument, built in the middle of 11th century, which 
offers to its guests a lot of history and a panoramic 
view at the height of its position: on the biggest hill of 
the whole capital. For those who are already around, 
the tip is to extend the visit to the Cathedral of Lisbon, 
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ABAIXO, A EXTRAORDINÁRIA TORRE DOS 
CLÉRIGOS, CUJO O TOPO OFERECE UMA 
VISTA DESLUMBRANTE DA REGIÃO, A MAIS 
DE 75 METROS DE ALTURA  
BELOW, THE EXTRAORDINARY CLÉRIGOS TOWER, 
WHOSE TOP OFFERS A STUNNING VIEW OF THE 
REGION, AT MORE THAN 75 METERS OF HEIGHTS

PORTO, ONDE A BELEZA E A 
HISTÓRIA FALAM MAIS ALTO
Com ares de cidade que cresceu sem se 
esquecer de suas raízes, Porto é uma metró-
pole com alma de povoado bucólico que 
cativa os visitantes do momento da chega-
da à hora da partida. Alegre e carismático, 
o segundo destino mais visitado do país 
equilibra com maestria história e atualida-
de, tendo como pano de fundo cenários 
majestosos, que certamente ficarão para 
sempre na memória de seus espectadores.
Entre belezas naturais, relíquias 
urbanísticas, intensa programação 
noturna e cultural e uma gastronomia 
única, se sentir em casa durante uma 
temporada no Porto é fácil; difícil mesmo 
é saber por onde começar a explorá-
lo. Mas fique de olho, porque a gente 
separou algumas sugestões para você!

UM TOUR PELO PASSADO
Declarado Patrimônio Cultural da Huma-
nidade pela Unesco, o centro histórico da 
cidade que figura como uma das mais an-
tigas do país traz consigo um conjunto de 
heranças seculares e, de quebra, é um con-
vite irrecusável para longas caminhadas.
Tendo como norte a Avenida dos Aliados, 
uma das vias mais movimentadas e 
importantes do destino, a primeira parada 
para um mergulho na essência do Porto 
é em um de seus cartões-postais mais 
conhecidos: a Praça da Liberdade. Ponto 
de encontro entre o antigo e o moderno, 
a praça, conhecida como Dom Pedro 
IV (ou, para os brasileiros, Dom Pedro I), 
além de uma escultura em homenagem ao 
primeiro imperador do Brasil, é adornada 
por diversos estabelecimentos comerciais 
e edifícios de grande relevância 
arquitetônica. Devido à sua localização 
central, é a partir dali que pode ser iniciado 
um passeio por alguns dos monumentos 
mais renomados da cidade, como a 

dated of the 1147 and considered as the most iconic 
church of the destination.
In the neighborhood of Belem, worldwide recognized 
by the delicious sweet pastries, other precious symbols 
also attract the attention of tourists: Belem Tower, on 
the Tagus riverbanks, and the splendid Jerónimos 
Monastery, two architectural richness built in the 16th 
century and listed as World Heritage by Unesco.
THE LISBON OF 21ST CENTURY
For those who like modernity, the Park of Nations is 
practically a haven of fun, with activities for all ages. 
Revitalized for Expo 98 (World Lisbon Exhibition 
1998), the avant-garde space is a great option to 
spend the day walking along the Tagus, visiting the 
Oceanarium, riding a cable car, boat or sailing, 
enjoying interesting cultural exhibitions, watching 
theatrical performances or just contemplating the 
breathtaking, natural and architectural view.
And in a so diversified and generous city that connects 
the most distinct identities, there is no better way to end 
this tour than on a suspension bridge that is one of the 
most emblematic of the capital. Connecting Lisbon to 
Almada, the 25 de Abril Bridge is one of the great 
symbols of Portugal and reveals a fantastic panorama 
of the region, stimulating the senses through the "Pilar 7 
Experience ", a multi-sensory attraction which includes, 
among other things, a challenging observation platform 
installed at about 80 meters high on a glass base.
PORTO, WHERE BEAUTY AND HISTORY SPEAK 
LOUDER
Like a city that has grown without forgetting its roots, 
Porto is a metropolis with the soul of a bucolic town 

that captivates visitors from the moment of arrival 
at the time to departure. Cheerful and charismatic, 
the second most visited destination of the country 
perfectly balances history and present, having as 
background majestic scenarios, which will surely 
remain forever in the memory of its audience.
Among natural beauty, urban relics, intense nightlife 
and cultural activities and a unique cuisine, feeling 
at home during a season in Porto is easy; really 
difficult is to know where to begin to explore it. But, 
keep an eye out, because we've prepared some 
suggestions for you!
A TOUR THROUGH THE PAST
Declared as Cultural Heritage by Unesco, the 
historic center of the city, which is one of the oldest 
in the country, brings with it a series of secular 
legacies and, as a result, it’s an irrefutable invitation 
for long walks.
Towards Aliados Avenue, one of the busiest and 
important routes of the destination, the first stop for 
a dive into the essence of Porto is in one of its best 
known postcards: the Liberdade Square. Meeting 
point between the old and the modern, the square, 

DID YOU KNOW?
That Belem Pastries are one of the typical Portuguese 
delicacies and you may have heard about. But you 
shall know that the sweet, with this name, is only 
found in the neighborhood of Belem, since in other 
places it is served as cream pastries.

VOCÊ SABIA?
Que o pastel de Belém é um dos quitutes típicos 
de Portugal você já deve ter ouvido falar. Mas 
saiba que o doce, com esse nome, é encontrado 
apenas no bairro de Belém, já que nas demais 
localidades ele é servido como pastel de nata.

BENNY MARTY/SHUTTERSTOCK.COM



80 / SV

AGENTE LEVA! 
O GRUPO TREND tem pacotes para Lisboa e Porto, em Portugal. 
Destaque para a opção de 7 noites que inclui hospedagem com café 
da manhã, transfer privativo in/out em ambas as cidades, tour 
regular de meio dia em Lisboa, show “Fado in Chiado” seguido de 
jantar no Bairro Alto, tour regular de dia inteiro a Óbidos, Nazaré, 
Alcobaça, Batalha e Fátima, bilhete de trem em classe turística para 
o trecho Lisboa-Porto e tours regulares de meio dia em Porto e de dia 
inteiro ao Minho (Braga e Guimarães). Somente terrestre. O valor 
é a partir de € 820 por pessoa em hotéis categoria três-estrelas. 

Confira esta e outras ofertas pelo  0800 770 7272 ou (11) 
3041 7510.

Estação São Bento, a catedral Sé do Porto 
(construída entre os séculos 12 e 13), o 
Palácio da Bolsa e seu nobre Salão Árabe, 
a belíssima Igreja de São Francisco, cujo 
interior é talhado em tons de dourado, e a 
medieval Muralha Fernandina. 
Mantendo-se na mesma rota, outros dois 
lugares definitivamente merecem uma visita: 
a Torre dos Clérigos, construída no século 
18 e dona de um mirante a mais de 75 
metros de altura, e a Livraria Lello, espaço 
centenário cujas instalações serviram de 
inspiração à J. K. Rowling, autora da saga 
Harry Potter e antiga moradora do Porto.

PELAS ÁGUAS DO DOURO
Após admirar os patrimônios arquitetônicos 
é hora de visitar outro símbolo nacional: 
o magnífico Rio Douro. Contornado, na 
região do centro histórico, pelo comércio 
e antigos prédios coloridos e germinados 
que compõem o bairro da Ribeira (outro 
Patrimônio Mundial da cidade), entre as 
opções mais procuradas pelos turistas 
interessados em contemplá-lo sob uma 
perspectiva diferente estão o bondinho 
elétrico, que faz o trajeto do bairro à foz 
do rio – onde ocorre seu encontro com o 
oceano –, e os passeios de barco, que, 
proporcionam uma experiência incrível. 

DO OUTRO LADO DO RIO
Inaugurada no século 19, a Ponte Luíz I é 
uma das obras-primas da engenharia civil e 
liga o Porto à Vila Nova de Gaia, município 
responsável por abrigar as tradicionais caves 
(adegas) de vinho da região, as quais lideram a 
lista de atrações imperdíveis na terra do genuíno 
e mundialmente amado vinho do Porto.
E por falar em vinho, uma dica para 
acompanhar a bebida é a saborosíssima 
“francesinha”, iguaria típica preparada à 
base de dois pães recheados com diversos 
ingredientes que, misturados, resultam na 
mesma combinação entre Lisboa e Porto: um 
conjunto perfeito entre muitas diferenças. 

"Portugal is an incredible place that, thanks to its landscapes, 
culture and gastronomy, I recommend not only as a travel 
agent, but also as a tourist. In the capital Lisbon, my highlight 
goes to its monumental neighborhoods, such as Baixa, 
Chiado, Alto and Alfama, which have unique characteristics. 
Porto, with its Douro River, is an incredible place to enjoy a boat 
trip, admiring the beautiful scenery, made up of Port Wineries, 
D. Luis Bridge and many other wonderful monuments. Because 
of those things and many more that I love Portugal!"

Portugal é um lugar incrível que, graças 
às suas paisagens, cultura e gastro-

nomia, recomendo não só como agente de 
viagens, mas também como turista. Na capital 
Lisboa, meu destaque vai para os seus bairros 
monumentais, como Baixa, Chiado, Alto e 
Alfama, que possuem  características únicas. Já 
o Porto, com o seu Rio Douro, é um lugar incrível 
para desfrutar um passeio de barco, admirando 
um lindo cenário, composto pelas caves de 
Vinho do Porto, pela Ponte D. Luís e tantos outros 
monumentos maravilhosos. É por tudo isso, e 

muito mais, que eu amo Portugal!”

Carmen Mariz
Junqueira Turismo
Recife (PE)

known as Dom Pedro IV (or, for the Brazilians, 
Dom Pedro I), besides a sculpture in honor to 
the first emperor of Brazil, it’s surrounded by 
several business establishments and buildings 
of great architectural relevance. Due to its 
central location, it is from then on that you 
can start getting to know some of the most 
renowned monuments of the city, such as São 
Bento Station, the Cathedral of Porto (built 
between the 12th and 13th centuries), the 
exuberant Palácio da Bolsa (Stock Exchange 
Palace) and its noble Arabian Hall, the 
beautiful Church of San Francisco, whose 
interior is perfectly carved in golden tones, 
and the medieval Fernandina Wall.
Keeping on the same route, two other places 
definitely worth a visit: the Clérigos Tower, 
built in the 18th century and owner of an 
extraordinary viewpoint, having more than 75 
meters high, and Lello Bookstore, a centennial 
space whose emblematic neo gothic style 
installations served as inspiration to J. K. 
Rowling, author of Harry Potter saga and 
former resident of Porto.
BY THE DOURO WATERS
After admiring the Portuguese architectural 
heritage, it is time to visit another national 
symbol: the magnificent Douro River. Located 
in the region of the historical center, surrounded 
by shops, bars, restaurants and old colorful 
and germinated buildings that make up the 
charming neighborhood of Ribeira (another 
World Heritage Site of the city) among the 
options most sought after by tourists interested 
in contemplating it from a different perspective 
are the electric cable car, which makes the 
way from the neighborhood to the river mouth 
– where, by the way, the river meets the ocean 
– and boat trips, which undoubtedly provide 
an incredible experience.
FROM THE OTHER SIDE OF THE RIVER
Inaugurated in the 19th century, Luiz I Bridge 
(or D. Luís Bridge) is one of the masterpieces 
of civil engineering and connects Porto to Vila 
Nova de Gaia, municipality responsible for 
housing the traditional caves (wineries) of the 
region, which undoubtedly lead the list of must-
see attractions in the land of the genuine and 
world-famous Port wine.
And talking about wine, a tip to accompany 
the drink is the very tasty "francesinha", typical 
delicacy prepared with two breads filled with 
steak (beef or pork), hot sauce, sausage and 
a variation of ham and cheese, among other 
ingredients. When mixed, these elements 
indicate the same combination presented by 
Lisbon and Porto: a perfect set amid of the 
many differences.

DID YOU KNOW?
The Saint John’s Party is the most important date of 
the city of Porto. Celebrated from June 23 to 24, 
the lively event is marked by lots of food, music, 
flags, fireworks and best of all: the native joy of 
the Porto born.

VOCÊ SABIA?
A festa de São João é a data comemorativa mais 
importante da cidade do Porto. Celebrado na 
madrugada de 23 para 24 de junho, o animado 
evento é marcado por muita comida, música, 
bandeirinhas, fogos de artifício e o melhor de 
tudo: a alegria nata dos portuenses.

A MONUMENTAL PONTE LUÍZ I (OU PONTE 
D. LUÍS) QUE ATRAVESSA O RIO DOURO 
LIGANDO  PORTO AO MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA 
THE MONUMENTAL LUÍZ I BRIDGE (OR D. LUÍS BRIDGE) 
WHICH CROSSES THE DOURO RIVER LINKING PORTO TO 
THE MUNICIPALITY OF VILA NOVA DE GAIA
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 COMO CHEGAR 
A companhia aérea portuguesa TAP opera voos diretos tanto para 
Lisboa quanto para o Porto, partindo regularmente de diversas cidades 
brasileiras. Além dela, a Azul também aparece como uma alternativa, 
disponibilizando uma conexão direta entre Campinas, no interior 
paulista, e a capital portuguesa. 

O QUE LEVAR 
Como as estações do ano nos destinos lusitanas são bem definidas, o 
recomendado é levar roupas de outono/inverno se a viagem for acontecer 
nos meses de setembro a março, e primavera/verão caso esteja agendada 
entre abril e agosto. Além disso, é imprescindível colocar na bagagem 
roupas e sapatos confortáveis e apropriados para caminhadas, protetor 
solar, chapéus ou bonés, óculos de sol e uma câmera fotográfica.

GASTRONOMIA 
Para os amantes de peixes e frutos do mar, Portugal é um prato cheio de 
sugestões protagonizadas por essas iguarias, com destaque para o clássico 
bacalhau, preparado de diversas formas e comumente apreciado na 
companhia de um bom vinho. Vale lembrar que, em Lisboa, o quitute típico 
são os pastéis de Belém ou de nata e, em Porto, o sanduíche conhecido 
como “francesinha”. Em geral, os restaurantes portugueses funcionam das 
12h às 15h no almoço e das 19 às 22h no jantar.

FUSO HORÁRIO 
+3h (horário de Brasília).

IDIOMA 
Português.

QUANDO IR 
Com temperaturas agradáveis em todas as estações, Portugal é um país que 
pode ser visitado em qualquer época do ano, sendo a região do Porto um 
pouco mais fria, com temperaturas médias que variam de 5°C a 14°C no 
inverno (dezembro a março) e de 13°C a 25°C no verão (junho a setembro). 
A região de Lisboa é mais quente, oscilando, variavelmente, entre 8°C e 
15°C no inverno e de 16ªC a 28°C no verão.

MOEDA 
Euro.

DOCUMENTAÇÃO 
Para os brasileiros em viagem a turismo, negócios, cobertura jornalística e 
missão cultural, que pretendem ficar no país por até três meses, são exigidos 
passaporte com validade mínima de 90 dias e seguro-viagem internacional, 
com cobertura igual ou superior a € 30 mil. O visto não é necessário.

PARA SABER MAIS:
HTTPS://WWW.VISITPORTUGAL.COM/PT-PT/  HTTPS://WWW.VISITLISBOA.COM/PT-PT/ 
HTTP://WWW.VISITPORTOANDNORTH.TRAVEL/

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Energia elétrica: 220 V.
Plugues: como as tomadas seguem o padrão europeu, é recomendado levar 
um adaptador universal.
Ligações para o Brasil: 0055 + DDD + número de telefone.
Gorjetas: não são obrigatórias, mas, caso o visitante queira valorizar um serviço 
satisfatório, a recompensa não será recusada. Em geral, em bares e restaurantes 
que oferecem bom atendimento é dada uma gorjeta que varia de 5 a 10% do 
total da conta. Nos demais casos, o valor dado varia de € 1 a € 2.



SERVICE
HOW TO GET THERE
The Portuguese airline TAP operates direct flights to both Lisbon 
and Porto, departing regularly from several Brazilian cities. In 
addition, Azul also appears as an alternative, providing a direct 
connection between Campinas, in the countryside of São Paulo, 
and the Portuguese capital.

WHEN TO GO
With pleasant temperatures in all seasons, Portugal is a country 
that can be visited at any time of the year, with the Porto region 
being a bit cooler, with average temperatures varying from 
5°C to 14°C in the winter (December to March) and from 
13°C to 25°C in the summer (June to September). The region 
of Lisbon is warmer, fluctuating, variably, between 8°C and 
15°C in the winter and 16°C to 28°C in the summer.

WHAT TO TAKE AWAY
As the seasons of the year in Portuguese destinations are well 
defined, it is recommended to take autumn/winter clothes if 
the trip is from September to March, and spring/summer if 
scheduled between April and August. In addition, it is imperative 
to put in comfortable and suitable clothing and shoes for walks, 
sunscreen, hats or caps, sunglasses and camera.

TIME ZONE
+3h (Brasília time).

LANGUAGE 
Portuguese.

GASTRONOMY
For lovers of fish and seafood, Portugal is full of suggestions 
starred by these delicacies, especially the classic cod, 
prepared in different ways and commonly enjoyed with a 
good wine. It is worth remembering that in Lisbon, the typical 
delicacies are the Belém pastries or cream, and in Porto, the 
sandwich known as "francesinha". In general, Portuguese 
restaurants run from 12 a.m. to 3 p.m. at lunch and from 7 
p.m. to 10 p.m. at dinner.

CURRENCY
Euro.

DOCUMENTS
For Brazilians, traveling as tourists, business, journalistic 
coverage and cultural mission, who intend to stay in the country 
for up to three months, a passport with a minimum validity of 
the 90 days and international travel insurance, with a coverage 
equal to or greater than € 30 thousand are required. The visa 
is not necessary.

USEFUL INFORMATION
Electric power: 220 V.
Plugs: as plugs follow the European standard, it is recommended 
to carry a universal adapter. 
Calls to Brazil: 0055 + DDD + phone number. 
Tips: they are not mandatory, but if the visitor wants to value a 
satisfactory service, the reward will not be refused. In general, in 
bars and restaurants offering good service a tip ranging from 5 
to 10% of the total bill is given. In other cases, the amount given 
varies from € 1 to € 2.

FURTHER INFORMATION: 
https://www.visitportugal.com/pt-pt/  https://www.
visitlisboa.com/pt-pt/  http://www.visitportoandnorth.travel/

SERVIÇO
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HOTEL INTERNACIONAL

ONDE BOAS MEMÓRIAS 
CONVIVEM LADO A LADO COM 
O REQUINTE, O CONFORTO E 
INÚMERAS FACILIDADES

FOTOS ARQUIVO HOTEL

Descrever as sensações deixadas 
por uma viagem inesquecível não 
é simples; afinal, nem sempre 

as palavras conseguem expressar a 
dimensão das experiências que só podem 
ser compreendidas quando vividas. E é 
justamente para proporcionar momentos 
de puro aconchego que o Corinthia 
Hotel Lisbon surge como uma excelente 
opção para os agentes de viagens que, 
como você, desejam incluir a estada do 
passageiro entre as melhores lembranças 
envolvendo a bela capital lusitana.
Com instalações amplas e modernas e 
uma rede de atendimento de primeiríssima 
qualidade, o empreendimento ostenta 
outro ponto para lá de positivo: sua 
localização estratégica. Está a apenas 7 
km do aeroporto, a 20 minutos do centro 
histórico e bem próximo da estação de 

trem Sete Rios, do terminal rodoviário e de 
diversos pontos turísticos da cidade, como 
o Jardim Zoológico de Lisboa e o Museu 
Calouste Gulbenkian, por exemplo.

UM REFÚGIO DOS SONHOS
Totalmente apto para atender às 
necessidades dos mais variados perfis de 
hóspedes, o Corinthia dispõe de grande 
oferta de quartos e suítes superconfortáveis, 
equipados com wi-fi gratuito, TV interativa 
com vasta programação de entretenimento, 
aparelho de telefone, cofre, máquina de 
café/chá, banheiros privativos e secador 
de cabelo, apenas para citar algumas 
das comodidades comuns a todos os 
aposentos, divididos em 11 categorias e 
donos de diferenciais exclusivos.
CONVENIÊNCIAS A PERDER DE VISTA 
A partir de um extenso catálogo de 
serviços adicionais, o hotel proporciona, 
ainda, acesso rápido e simplificado à sua 
estrutura completa de negócios, lazer e 
bem-estar, composta por business center, 
academia de ginástica com aparelhos 
de última geração, spa, dois restaurantes, 
lounge bar, piscina hidrodinâmica, jacuzzi, 
sauna, lavanderia e estacionamento, entre 
outras instalações primorosas. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Corinthia Hotel Lisbon com o GRUPO 
TREND. Diárias a partir de € 199 por pessoa em 
apartamento duplo.

CORINTHIA  
HOTEL LISBON

WHERE GOOD MEMORIES LIVE TOGETHER 
WITH SOPHISTICATION, COMFORT AND MUCH 
CONVENIENCE
Describing the feelings left by an unforgettable trip 
isn’t so simple; afterwards, words not always can 
express the dimension of experiences which can 
only be understood when they are lived. It’s just to 
provide moments of pure cosiness that Corinthia 
Hotel Lisbon arises as an excellent option to travel 
agents who, like you, would like to include the stay 
of their passenger in the best memories regarding the 
beautiful Portuguese capital city.
With spacious and modern facilities and high-quality 
service, this hotel has another very good asset: 
its strategic location. It's only 7 km away from the 
airport, 20 minutes from the historic center and close 
to Sete Rios train station, bus terminal and many 
other tourist attractions of the city, such as the Lisbon 
Zoo and Calouste Gulbenkian Museum. 
A REFUGE OF DREAMS
Totally ready to meet the needs of different guest 
profiles, Corinthia has a great number of very 
comfortable rooms and suites, equipped with free 
wi-fi, smart TV with several entertainment channels, 
phone, safe, coffee/tea machine, private bathroom 
and hair dryer, just to mention some conveniences 
that can be found in every room, divided into 11 
categories and owners of exclusive assets.  
A LOT OF CONVENIENCE 
Based on a large additional service list, this hotel 
also provides quick and simple access to its complete 
business, leisure and wellness structures, including 
business center, gym with cutting-edge equipment, 
spa, two restaurants, lounge bar, hydrodynamics 
swimming pool, Jacuzzi, sauna, laundry and parking 
lot, among other fantastic facilities.
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FOTOS ARQUIVO HOTEL

Considerada uma das cidades 
mais amistosas do mundo, Lisboa 
esbanja gentileza e cordialidade 

no trato com os visitantes. Um exemplo 
prático desta hospitalidade sem tamanho 
é o clássico Hotel Mundial, um lugar que 
apresenta, em cada detalhe, diversos 
motivos para que os hóspedes se sintam 
em casa.
Inaugurado em dezembro de 1958, 
o famoso empreendimento, que já 
hospedou nomes como Brigitte Bardot, 
José Saramago, Amália Rodrigues e 
Simone de Beauvoir, abriga agora 350 
quartos, incluindo oito suítes, todos 
eles providos com wi-fi gratuito, ar-
condicionado, serviço de quarto 24 
horas, telefone, TV via satélite, rádio, 
cofre, roupões de banho e secador de 
cabelo, entre uma série de outros mimos 
pensados exclusivamente para garantir 
uma estada à base de muito conforto.
UM PLUS INCLUSO NO PACOTE
Como se não bastasse o casamento perfeito 
entre infraestrutura, tradição e prazer 
em servir, o Hotel Mundial se destaca 
também pelo endereço privilegiado: está 
localizado a poucos passos da praça 
Dom Pedro IV (na Baixa Pombalina), no 
centro histórico da capital portuguesa, o 
que lhe confere uma arrebatadora vista 
panorâmica para algumas das principais 
riquezas lusitanas, a exemplo do fabuloso 
Castelo de São Jorge. 
BENEFÍCIOS EXTRAS
Completo em todos os sentidos, o 
empreendimento se adapta bem às mais 
variadas ocasiões, disponibilizando 
instalações modernas e sofisticadas, 
as quais englobam seis salas de 
conferência plenamente equipadas, bares 
e restaurantes distribuídos em diferentes 
áreas do hotel – como o Rooftop Bar 
& Lounge e o Varanda de Lisboa, com 
cardápio diversificado e uma visão de 
tirar o fôlego da cidade –, e facilidades 
exclusivas, como locação de carros e 
estacionamento gratuito, ambos mediante 
disponibilidade. 

LOCATED IN THE HEART OF THE PORTUGUESE 
CAPITAL CITY, THIS CLASSIC HOTEL PRESENTS 
THE SAME TALENT AS ITS HOMELAND: TOTALLY 
DEDICATED TO LODGING WELL
Considered as one of the friendliest cities of the 
world, Lisbon is pretty kind and sweet treating its 
guests. A practical example of this unmeasurable 
kindness is the classic Hotel Mundial, a place 
which shows, in each detail, many reasons for its 
guests to feel like home.  
Opened in December, 1958, the famous 
business, which has already lodged celebrities like 
Brigitte Bardot, José Saramago, Amália Rodrigues 
and Simone de Beauvoir, has now 350 rooms, 
including eight suites, all of them with free wi-fi, 
air conditioner, 24-hour room service, phone, 
satellite TV, radio, safe, bathrobes and hair dryer, 
among a series of amenities exclusively prepared 
to provide a very comfortable stay. 
A PLUS IN THE PACKAGE
If the perfect combination between infrastructure, 
tradition and pleasure to serve wasn’t enough, the 
Hotel Mundial has also as a special asset its privileged 
address: it’s located a few steps from Dom Pedro IV 
square (Pombaline Lower Town), at the historic center 
of the Portuguese capital city, having a breathtaking 
panoramic view to some of the main Portuguese 
treasure, such as the fabulous Saint George Castle. 
EXTRA ADVANTAGES
Complete in every way, this hotel fits every type 
of event, providing modern and sophisticated 
facilities, which include six fully equipped 
conference rooms, bars and restaurants distributed 
in different areas of the hotel – such as the Rooftop 
Bar & Lounge and Varanda de Lisboa, with a 
diversified menu and a breathtaking view of the 
city – and exclusive convenience, like car rental 
and free parking lot, both subject to availability. 

HOTEL  
MUNDIAL

SITUADO NO CORAÇÃO DA CAPITAL 
PORTUGUESA, O CLÁSSICO MEIO DE 
HOSPEDAGEM APRESENTA O MESMO 
TALENTO DE SUA TERRA NATAL: DEDICAÇÃO 
TOTAL EM ACOLHER BEM

AGENTE LEVA!
Hospede no Hotel Mundial com o GRUPO 
TREND. Diárias a partir de € 92 por pessoa em 
apartamento duplo.
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COM 175 ACOMODAÇÕES 
DECORADAS SOB DIFERENTES 
TEMÁTICAS, A HOSPEDAGEM 
É REFERÊNCIA ABSOLUTA 
QUANDO O ASSUNTO É ESTILO, 
CONFORTO E BEM-ESTAR

FOTOS ARQUIVO HOTEL

Quem visita não esquece jamais: 
o Lutecia Smart Design Hotel 
é sinônimo de modernidade 

e sofisticação. Andar por andar, 
descortina aos olhos dos hóspedes um 
conceito que inspira inovação, arte e 
muita criatividade. Além do endereço 
excepcional, a menos de dez minutos do 
aeroporto de Lisboa, o empreendimento 
reúne instalações amplas e arrojadas 
que garantem uma experiência 
multissensorial, criada por meio de uma 
combinação surpreendente entre design 
exclusivo, atendimento impecável e 
comodidades indispensáveis.
ACOMODAÇÕES PERSONALIZADAS 
Dividido em pisos temáticos, como 
festa, campo de girassóis, meditação 
e amor, entre outros, o charmoso 
hotel dispõe de 175 apartamentos 

WITH 175 ACCOMMODATIONS DECORATED 
WITH DIFFERENT THEMES, THIS HOTEL IS AN 
ABSOLUTE REFERENCE WHEN IT COMES TO 
STYLE, COMFORT AND WELLNESS
People who visit it never forget it: Lutecia Smart 
Design Hotel is synonymous with modernity and 
sophistication. Floor by floor, its guests can see a 
concept that inspires innovation, art and creativity. 
In addition to the exceptional address, less than 
ten minutes from Lisbon Airport, this hotel gathers 
spacious and modern facilities which provide a 
multisensorial experience, created by a surprising 
combination of exclusive design, perfect service and 
essential convenience. 
PERSONALIZED ACCOMMODATIONS
Divided into themed floors, such as party, sunflower 
field, meditation and love, among others, this 
charming hotel has 175 very comfortable 
apartments available and equipped with free wi-fi, 
Smart TV, coffee machine, minibar, air conditioning, 
telephone, safe, workstation, hair dryer and several 
amenities in every category – suites and City 
Design, Premium Design and Executive rooms. Do 
you think it’s not enough? It has more! Some specific 
accommodations provide unmissable bonuses, like 
private balcony and a relaxing hydromassage tub. 
CONVENIENCE IS AVAILABLE
Whatever the need of your passenger, you can be 
sure that Lutecia Smart counts on a personalized 
service to completely satisfy her or him. A proof 
of that is its very rich infrastructure which includes 
24-hour gym, five meeting rooms (with space that 
can vary between 35 and 70 m²), the intimate and 
relaxing Velvet bar, owner of a vast drink menu, the 
sophisticated In Fusion restaurant, which specializes 
in Portuguese and Indian cuisine, and a beauty 
and health center that offers massages and waxing 
services upon additional payment.

LUTECIA SMART 
DESIGN HOTEL

superaconchegantes, equipados, 
em todas as categorias – suítes e 
quartos City Design, Premium Design 
e Executivo –, com wi-fi gratuito, Smart 
TV, máquina de café expresso, minibar, 
ar-condicionado, telefone, cofre, mesa 
de trabalho, secador e amenidades 
diversas. Achou pouco? Pois tem 
mais! Alguns quartos específicos 
disponibilizam bônus imperdíveis, como 
varanda privativa e uma relaxante 
banheira de hidromassagem.

CONVENIÊNCIAS À DISPOSIÇÃO
Seja qual for a necessidade do 
seu passageiro, pode ter certeza 
que o Lutecia Smart conta com um 
serviço sob medida para satisfazê-
lo completamente. Prova disso 
é a riquíssima infraestrutura, que 
compreende academia 24 horas, 
cinco salas de reuniões (com espaços 
que variam de 35 a 70 m²), o intimista 
e descontraído bar Velvet, dono de 
uma vasta carta de drinks, o sofisticado 
restaurante In Fusion, especializado nas 
culinárias portuguesa e indiana, e um 
centro de beleza e estética que oferta 
massagens e serviços de depilação 
mediante contratação adicional. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Lutecia Smart Design Hotel com o 
GRUPO TREND. Diárias a partir de € 65 por pessoa em 
apartamento duplo.
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ZIRIGUIDUM À LA UNIVERSAL 
STUDIOS
GET TO KNOW MARDI GRAS, THE 
AMERICAN CARNIVAL CELEBRATED AT THE 
PARK WHERE THE PARTY TAKES PLACE THE 
WHOLE YEAR

If Orlando city was part of a Carnival street 
parade, definitely the Universal Studios 
Florida™ would be an allegorical highlight, 
reaching out children and adults with its exciting 
parade of attractions.  And if your client would 
like to combine her or his stay in this famous 
North-American destination with one of the 
funniest parties of the United States, there's 
only one tip: booking a trip among February 
3 and April 7, 2018. Do you know why? 
The main cinematographic park of the world 
will promote in this period a huge celebration 
inspired by Mardi Gras, a very traditional 
festival annually held in New Orleans which 
gathers all the essential elements to celebrate 
the Carnival out of Brazil. 
Do you want to keep up with everything? 
So, take a look at the content which Segue 
Viagem has brought especially for you.
ENTERTAINMENT: GRADE 10 
For the whole family, the schedule of events 
is a real explosion of multicolored costumes 
and performers, and they can be seen right 
before the sunset. Having fun is a priority, 
mainly with the exciting parades, plain of 
confetti, streamers, allegorical floats, music 
and extravagant accessories. 
Ah, remember that: it’s not necessary to pay 
more to participate in those themed activities, 
once they are included in the regular ticket 
which allows the entrance to the park. It also 
should be highlighted that some adornments, 
such as necklaces, are distributed to the 
visitors for free. 
MUSIC & FOOD: HERE WE HAVE
In this celebration marked by the diversity, 
some of the main pop, rock, country, R&B, 
among a number of music genres, celebrities 
use to play on the stage and excite the 
audience – but pay attention: these concerts 
don't happen on a daily basis, only on pre-
selected dates.  
To crown this moment, nothing better than losing 
yourself among delicious snacks sold in stands, 
in which you can find exquisite dishes coming 
from the Cajun cuisine, originated from the 
French gastronomy and very common in New 
Orleans. Some examples are shrimp gumbo (a 
type of soup or a stir frying) and beignets. 
1Ziriguidum: a Portuguese onomatopoeic word 
much spoken in Brazil, representing the sound of 
Carnival music, its instruments and party in general.

DICAS DE ORLANDO

CONHEÇA O MARDI GRAS, O CARNAVAL AMERICANO CELEBRADO 

NO PARQUE ONDE A FOLIA SE FAZ PRESENTE O ANO INTEIRO

UM ZIRIGUIDUM À MODA 
UNIVERSAL STUDIOS

ENREDO: NOTA 10
Voltada para toda a família, a programação 
é uma verdadeira explosão de fantasias mul-
ticoloridas e artistas performáticos, que come-
çam a ser vistos pelo complexo logo antes do 
anoitecer. A diversão rola solta, principalmen-
te com os animados desfiles, repletos de con-
fetes, serpentinas, carros alegóricos, música e 
acessórios extravagantes. 

Ah, e lembre-se: não é preciso pagar nada 
a mais para prestigiar essas atividades 
temáticas, já que elas estão inclusas no 
ingresso regular que dá direito à entrada no 
parque. Vale ressaltar também que alguns 
adereços, como colares, por exemplo, são 
distribuídos gratuitamente para os visitantes. 

Se a cidade de Orlando fosse um bloco carnavalesco, com certeza o Universal Studios Florida™ 
seria uma alegoria de destaque, conquistando crianças e adultos com o seu empolgante 
desfile de atrações. E caso o seu cliente queira combinar a estada no badalado destino norte-

americano com uma das festas mais animadas dos Estados Unidos, a dica é uma só: agendar 
a viagem para entre 3 de fevereiro e 7 de abril de 2018. Sabe por quê? É nesta época que o 
parque mais cinematográfico do mundo promoverá uma grande celebração inspirada no Mardi 
Gras, tradicionalíssimo festival realizado anualmente em Nova Orleans que reúne todos os quesitos 
necessários para comemorar o Carnaval fora do Brasil. 
Quer ficar por dentro de tudo? Então se liga só no conteúdo que a Segue Viagem produziu 
especialmente para você. 

EVENT OCCURS RAIN OR SHINE. NO RAIN CHECKS, RETURNS OR REFUNDS. PRICES, TIMES, DATES AND 
ENTERTAINMENT ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ADDITIONAL RESTRICTIONS MAY APPLY. 
UNIVERSAL ELEMENTS AND ALL RELATED INDICIA TM & © 2017 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED.
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MÚSICA & COMIDA: AQUI TEM 
Nesta celebração marcada pela 
diversidade, alguns dos principais nomes 
do pop, rock, country e R&B, entre uma 
infinidade de estilos musicais, costumam subir 
ao palco e agitar o público – mas atenção: 
esses shows não são diários e acontecem 
somente em datas pré-selecionadas. 
Para coroar, nada como se entregar de corpo 
e alma às delícias que são vendidas nas 
barraquinhas, onde são encontrados pratos 
saborosíssimos da culinária cajun, derivação 
da gastronomia francesa bastante comum em 
Nova Orleans. Alguns exemplos de quitutes 
são o gumbo de camarão (tipo de sopa ou 
refogado) e bolinhos açucarados. 
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Bronzeada pelo sol que brilha mais de 300 dias 
por ano, adepta de práticas esportivas e de uma 
alimentação saudável, excelente parceira para 

atividades ao ar livre e musa inspiradora de canções, 
filmes e seriados de grande sucesso, Santa Monica é, 
definitivamente, apaixonante. 
Dona de um admirável cenário feito de areia e mar, 
esculpido pela natureza no sul do estado da Califórnia, 
a cidade americana que esbanja vitalidade ostenta, 
ainda, outros dois atributos encantadores: localização 
privilegiada, a 13 km de distância do Aeroporto 
Internacional de Los Angeles, e uma vizinhança 
cinematográfica, formada por lugares renomados como 
Hollywood, Beverly Hills e Malibu.

KEEPING UP WITH SANTA MONICA
THIS CALIFORNIAN CITY IS ONE OF THE SYMBOLS OF BEAUTY AND WELLNESS IN 
THE UNITED STATES
Tanned by the sun which shines more than 300 days a year, supporter of sports and healthy 
diet, an excellent partner in outdoor recreation and inspirational muse to successful songs, 
movies and TV series, Santa Monica definitely is lovely. 
Owner of an admirable landscape made of sand and sea, sculpted by nature in Southern 
California, this American city which is plenty of energy also shows two other charming 
features: privileged location, 13 km away from the Los Angeles International Airport, and a 
cinematographic neighborhood, composed of famous places like Hollywood, Beverly Hills 
and Malibu. 
There are so many qualities and attractions that it’s required a lot of energy to keep up with the 
rhythm which involves the beloved one of the so-called Golden State. And, to help you with this 
noble mission and present the best things to do there, Segue Viagem has prepared an exclusive 
article for you. Are you excited about it? So get to know this destination with us!
FIRST IMPRESSION
With an area of only 21.5 km², little Santa Monica becomes huge when it comes to attracting 
visitors. Divided into eight very peculiar regions, one of the best ways of getting to know it is 
hanging around the beautiful streets and avenues and the large boardwalks on foot or by bicycle.  

A CIDADE CALIFORNIANA É UM DOS PRINCIPAIS SÍMBOLOS DE 

BELEZA E BEM-ESTAR DOS ESTADOS UNIDOS

FOTOS SHUTTERSTOCK

NO PIQUE DE  
SANTA MONICA

ID USA
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São tantas qualidades e atrativos que é preciso 
disposição para acompanhar o ritmo que embala a 
queridinha do chamado Golden State. E, para ajudá-
lo na nobre missão de apresentar o que de melhor há 
para se fazer por ali, a Segue Viagem preparou uma 
matéria exclusiva para você. Está animado? Então 
explore o destino com a gente!

A PRIMEIRA IMPRESSÃO
––––
Com uma área de apenas 21,5 km², a pequena 
Santa Monica se torna uma gigante quando se trata 
de conquistar os visitantes. Dividida em oito regiões 
bem peculiares, uma das melhores maneiras de 
conhecê-la é percorrendo, a pé ou de bicicleta, as 
belas ruas e avenidas e os largos calçadões.
Diversa e harmônica, a cidade tem um pouco de tudo: a 
pulsante área comercial de Downtown, a vibe ao estilo 
californiano da Main Street, a charmosa arquitetura da 
Ocean Park Boulevard, a artística e badalada Mid-
City, a sofisticada e arborizada Montana Avenue, 
o multifacetado Pico Boulevard, a turística Wilshire 
Boulevard, a pitoresca Original Muscle Beach e, é 
claro, o icônico cruzamento da Ocean Avenue com 
a Colorado Avenue, ponto onde fica o Píer de Santa 
Monica, o principal cartão-postal do destino.  

BATE FORTE O CORAÇÃO
––––
Imagine aquele típico cenário hollywoodiano que 
já estampou inúmeros filmes, como o clássico 
“Forrest Gump – O contador de histórias”, com 
um parque de diversões de frente para o Oceano 
Pacífico e uma roda-gigante reluzente. Pois assim é 
o Pacific Park, um dos grandes responsáveis pela 
fama do Píer de Santa Monica. E sabe a Pacific 
Wheel, a roda-gigante que mencionamos? Ela 
é totalmente movida a energia solar – e reza a 
lenda que suas cabines já serviram como palco 

NA PÁGINA À ESQUERDA, O SOL SE PÕE NA BELÍSSIMA PRAIA DE SANTA 
MONICA, ENDEREÇO DO CÉLEBRE PÍER DA REGIÃO. ACIMA, RECORTE DA 3RD 
STREET PROMENADE. ABAIXO, A CHARMOSA HERMOSA BEACH
IN THE LEFT PAGE, THE SUN SETS ON THE BEAUTIFUL SANTA MONICA BEACH, ADDRESS 
OF THE FAMOUS PIER OF THE REGION. ABOVE, 3RD STREET PROMENADE. BELOW, THE 
CHARMING HERMOSA BEACH

SANTA MONICA TRAVEL & TOURISM
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para inúmeros pedidos de casamento 
durante o fantástico pôr do sol. Vale, 
ainda, reservar um tempinho para o 
carrossel, para o barco viking e para 
as outras divertidas atrações. 
Não à toa, o píer se transformou em 
um dos pontos turísticos mais famosos 
dos Estados Unidos e em parada 
obrigatória para registros fotográficos. 
O motivo não é difícil de entender: o 
local também é o endereço do Aquário 
de Santa Monica, de uma escola de 
trapézio, de restaurantes renomados, 
como o da rede de frutos do mar 
Bubba Gump Shrimp, de lojas de 
lembrancinhas, do Playland Arcade, 
com viciantes jogos de fliperama, e 
da ilustre placa que marca o fim do 
trajeto da lendária Rota 66, percurso 
com mais de 3,8 mil km² que se inicia 
em Chicago, termina em Santa Monica 
e atravessa um total de oito estados 
americanos. 

TOUR SOBRE RODAS
––––
Nesta cidade litorânea, ensolarada 
e com talento nato para os esportes, 
andar de bike é um convite praticamente 
irrecusável. Dica de ouro: antes de sair 
pedalando pelo destino, é mais que 
válido adotar um dos circuitos temáticos, 
que contemplam desde docerias e cafés 
divinos a trilhas eletrizantes, como o 
The South Bay Bicycle (chamado pelos 
nativos de “The Strand”), que inclui o 
Venice Boardwalk (calçadão à beira-
mar), a região de Hermosa Beach e 
as praias de Redondo e Torrance, entre 
outros points. 

PARA COMER E RECARREGAR 
AS BATERIAS
––––
Após uma programação tão 
intensa, a certeza é uma só: repor as 
energias. E se o que o visitante procura 
é um ambiente que é pura delícia, 
não há melhor decisão do que seguir 
para um dos diversos restaurantes 
espalhados pela cidade, como o 
italiano Via Veneto, o francês Melisse 
ou a hamburgueria Father´s Office, 
todos eles com cardápios de primeira 
e pratos de diferentes especialidades. 
Se o assunto for gastronomia, não 
deixe de incluir no itinerário uma 
visitinha às tradicionais Farmers Market, 
que correspondem às feiras locais 
recheadas de produtos orgânicos, 
como queijos, carnes, peixes e nozes, 
realizadas no Pico Boulevard, na Main 
Street e em Downtown em determinados 
dias da semana.  

PRÓXIMO ROUND
––––
Hora das compras! Este programa 
também exige disposição de sobra 
em Santa Monica; afinal, o que não 
falta são lojas. Destaque para a 3rd 
Street Promenade, onde se concentra 
o comércio de marcas adoradas 
pelos brasileiros, como Apple, Adidas, 
Victoria’s Secret, Zara e Forever 21, e 
para o luxuoso shopping Santa Monica 
Place, que conta com uma filial da rede 
Bloomingdale’s, outlet com produtos 
Disney e lojas de grife, como Tiffany & 
Co., Louis Vuitton e Michael Kors. 

AGENTE LEVA! 
Hospede no Hotel Shangri-La, em Santa Monica, 
com o GRUPO TREND. Diárias a partir de USD 475 por 
pessoa em apartamento duplo.

Diverse and harmonic, the city has a little bit of everything: the 
energetic Downtown business area, the vibe à la Californian 
style of Main Street, the charming architecture of Ocean Park 
Boulevard, the artistic and famous Mid-City, the sophisticated 
and wooded Montana Avenue, the multifaceted Pico 
Boulevard, the touristic Wilshire Boulevard, the picturesque 
Original Muscle Beach and, of course, the iconic intersection 
of Ocean Avenue with Colorado Avenue, place where Santa 
Monica Pier is located, the main postcard of the destination.  
HEART BEATS FAST
Think about that typical Hollywood scenery which has already 
been part of many movies, such as the classic "Forrest Gump", 
with an amusement park in front of the Pacific Ocean and an 
illuminated Ferris wheel. The Pacific Park is like this, one of the 
greatest reasons why Santa Monica Pier is famous. And do 
you know the Pacific Wheel, the Ferris wheel we mentioned? 
It totally works via solar power – it is said that its cars have 
already been a kind of stage for a number of proposals during 
the fantastic sunset. It’s also important to save some time for the 
carousel, Viking ship and other funny attractions. 
It’s not a coincidence that the pier has become one of the most 
famous tourist attractions of the United States and a must-see 
site to take pictures. The reason isn't difficult to understand: 
this place is also the address of Santa Monica Pier Aquarium, 
a trapeze school, famous restaurants, like the one of Bubba 
Gump Shrimp sea fruit chains, souvenir shops, Playland 
Arcade, with addicting arcade games, and the well-known 
sign which delimits the end of the legendary U.S. 66 Route, a 
route with more than 3.800 km² which starts in Chicago, ends 
in Santa Monica and crosses a total of eight American States. 
TOUR ON WHEELS
In this coastal and sunny city with a natural talent for sports, 
riding a bike is like an invitation that can’t be declined. 
Tip: before riding a bike throughout the destination, it's 
worth taking one of the themed circuits, which include 
from candy stores and wonderful cafes to exciting trails, 
such as The South Bay Bicycle (called by its natives “The 
Strand”), comprehending the Venice Boardwalk (a seaside 
boardwalk), the Hermosa Beach region and Redondo and 
Torrance beaches, among other attractions.  
EATING AND RENEWING SOME ENERGY
After an intense schedule, the right thing is: to renew some 
energy. And if the visitor looks for a very comfortable 
environment, there’s no best decision than choosing one of the 
several restaurants in the city, like Via Veneto (Italian), Melisse 
(French) or the Father´s Office burger restaurant, all of them with 
high standard menus and dishes made of different specialties. 
If the subject is gastronomy, be sure to include in the itinerary a 
visit to the traditional Farmers Market, which correspond to the 
local fairs plenty of organic products, such as cheese, meat, 
fish and nuts, occurring at the Pico Boulevard, Main Street and 
Downtown in some days of the week. 
NEXT ROUND
Shopping time! This ride also requires a lot of energy in Santa 
Monica; afterwards, there are a lot of stores. Highlighting the 
3rd Street Promenade, where the Brazilians’ favorite brands 
can be easily found, such as Apple, Adidas, Victoria’s Secret, 
Zara and Forever 21, and the luxurious Santa Monica Place, 
which counts on a Bloomingdale’s branch, an outlet with 
Disney products and famous brands, like Tiffany & Co., Louis 
Vuitton and Michael Kors. 

TERO VESALAINEN/SHUTTERSTOCK.COM

FACHADA DO BUBBA GUMP SHRIMP COMPANY, 
RENOMADO RESTAURANTE DE FRUTOS DO MAR 
LOCALIZADO NO PÍER
FACADE OF BUBBA GUMP SHRIMP COMPANY, A FAMOUS 
SEA FRUIT RESTAURANT LOCATED AT THE PIER
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FUTEBOL E VIAGENS PARA A FLÓRIDA TÊM TUDO A VER, SIM! 

DESCUBRA O CAMPEONATO QUE TEM ALAVANCADO AINDA MAIS 

O TURISMO PARA A BADALADA REGIÃO NORTE-AMERICANA

ESPORTE

FOTOS DIVULGAÇÃO FLORIDA CUP

FLORIDA CUP: 
ESPORTE E TURISMO 

DE MÃOS DADAS
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Quando se trata de viagens aos 
Estados Unidos, poucas nações se 
igualam ao Brasil em número de 

visitantes – em 2016, foram 2,2 milhões 
de turistas tupiniquins em solo americano. E 
futebol, então? O único país pentacampeão 
do mundo tem uma legião de apaixonados 
pelo esporte, que acompanham de pertinho 
todos os lances que envolvem o time do 
coração e não pensam em mais nada 
enquanto não soa o apito final.
E o que você diria, agente, se pudesse 
conciliar essas duas paixões e formatar um 
pacote que não só levasse o passageiro 
para os States, como, de quebra, garantisse 
um lugar no estádio para que o grito de 
gol não ficasse entalado na garganta? A 
solução é uma só: Florida Cup.
PARA CONHECER MELHOR
Tudo começou em 2005, quando o 
empresário brasileiro e ex-jogador de 
futebol Ricardo Villar fundou a 25V 
Sports, empresa de intercâmbio esportivo-
acadêmico que concede bolsas de estudos 
para jovens em renomadas universidades 
norte-americanas. Hoje, outros dois sócios 
ajudam a levar o projeto adiante: Ricardo 
Silveira e Reinaldo Medrano. 
Mergulhado no universo do esporte e com 
uma carreira de 17 anos como jogador, a 
qual inclui passagens pelas categorias de 
base do São Paulo Futebol Clube, pela 
liga da NCAA (National Collegiate Athletic 

Association) e FC Dallas, nos Estados Unidos, 
e por times locais em países como Áustria, 
Alemanha, Coréia do Sul e Grécia, Villar 
vislumbrou, em 2014, novamente ao lado 
do sócio Ricardo Silveira, a oportunidade de 
criar um campeonato que contribuísse para 
a evolução do período de pré-temporada 
dos clubes brasileiros e, de quebra, 
ajudasse a internacionalizar a Bundesliga, 
liga profissional de futebol alemã. 
“Nossa prioridade é promover a 
preparação técnica de excelência dos 
clubes e confrontos internacionais únicos, 
dentro de uma mesma plataforma global e 
com amplo apelo comercial”, explica. 
GOL DE PLACA DO TURISMO
Prestes a celebrar a quarta edição, 
agendada para o período compreendido 
de 10 a 20 de janeiro de 2018 e com 
jogos a serem disputados em Orlando, Fort 
Lauderdale e St. Petersburg, a Florida Cup 
traz consigo o potencial de incrementar 
ainda mais a demanda turística para a 
região. Isso porque a média de público das 
partidas vem crescendo a cada ano, tendo 
ultrapassado a marca de 10 mil pessoas nos 
jogos principais dos últimos dois torneios.
Este volume se mostra ainda mais acentuado 
ao considerar que janeiro equivale às férias 
de verão no Brasil, fator que deve levar 
ainda mais torcedores às arquibancadas. 
De acordo com Ricardo Villar, o amor e a 
dedicação por times como Corinthians, 

FLORIDA CUP: SPORTS AND TOURISM 
SIDE BY SIDE
SOCCER AND TRIPS TO FLORIDA HAVE EVERYTHING IN 
COMMON! GET TO KNOW THE CHAMPIONSHIP THAT 
HAS BEEN STRONGLY ENCOURAGING THE TOURISM IN 
THE FAMOUS NORTH-AMERICAN REGION
When we talk about trips to the United States, few 
nations are like Brazil regarding the number of visitors – in 
2016, 2.2 million Brazilian tourists visited the American 
land. And what about soccer? The only five-time world 
champion has a multitude of fans of this sport, who follow 
closely every play involving the team that they support and 
don’t think about nothing more until the final whistle blows. 
And what would you say, travel agent, if you could 
combine those two passions and create a package 
which not only takes the passengers to America but also 
guarantees a seat at the stadium so they would finally give 
that goal shout? The solution is only one: Florida Cup. 
KNOW BETTER
Everything started in 2005, when the Brazilian 
businessman and former soccer player Ricardo Villar 
founded 25V Sports, academic and sports exchange 
program company which grants scholarships for young 
people at famous North-American universities. Today, 
other two partners help him to carry on this project: 
Ricardo Silveira and Reinaldo Medrano. 
Deeply involved in the universe of sports and with a 17-year 
soccer career, which includes participation in São Paulo 
Futebol Clube (São Paulo Soccer Team) youth academy, in 
the NCAA (National Collegiate Athletic Association) and 
FC Dallas, in the United States, and local teams in countries 
such as Austria, Germany, South Korea and Greece, in 
2014, again together with his partner Ricardo Silveira, 
Villar caught a glimpse of creating a championship 
which could contribute to the evolution of the pre-season 
of Brazilian teams and also help to internationalize the 
Bundesliga, the professional German soccer league. 
“Our priority is to promote an excellent technical preparation 
of the teams and unique international games, within the 
same global platform and with great allure,” he explains.   
AMAZING GOAL OF TOURISM
About to celebrate its fourth edition, scheduled on between 
January 10 and 20, 2018, and with matches in Orlando, Fort 
Lauderdale and St. Petersburg, Florida Cup brings the potential 
to increase even more the tourist demand in the region. That’s 
because the average number of people watching the games 
has been growing each year, having exceeded 10,000 
people in the main matches the last two tournaments.

NA FOTO MAIOR, DA ESQUERDA PARA A DIREITA: RICARDO 
SILVEIRA (FLORIDA CUP), VINÍCIUS AZEVEDO (CORINTHIANS), 
JOHN BROWN (RANGERS FC), CLÉBER AMÉRICO (ATLÉTICO-
MG), MARCUS VINÍCIUS FREIRE (FLUMINENSE), ROBERT 
NAVARRETE (BARCELONA SC), WILLY VAN DE KERKHOF 
(PSV EINDHOVEN), E RENÉ HIGUITA E VÍCTOR MARULANDA, 
DO ATLÉTICO NACIONAL. ACIMA, JOGO DISPUTADO ENTRE 
CORINTHIANS E BAYER LEVERKUSEN, EM 2015
IN THE LARGEST PHOTO, FROM THE LEFT TO THE RIGHT: RICARDO 
SILVEIRA (FLORIDA CUP), VINÍCIUS AZEVEDO (CORINTHIANS), JOHN 
BROWN (RANGERS FC), CLÉBER AMÉRICO (ATLÉTICO-MG), MARCUS 
VINÍCIUS FREIRE (FLUMINENSE), ROBERT NAVARRETE (BARCELONA 
SC), WILLY VAN DE KERKHOF (PSV EINDHOVEN), AND RENÉ HIGUITA 
AND VÍCTOR MARULANDA, FROM ATLÉTICO NACIONAL. ABOVE, A 
MATCH BETWEEN CORINTHIANS AND BAYER LEVERKUSEN, IN 2015
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Fluminense e Atlético Mineiro são diferenciais 
importantes no momento de definir o destino 
de férias, especialmente ao considerar que a 
atmosfera e os próprios jogos são propícios 
e convidativos a famílias com crianças.
“Já existe um grande fluxo de latinos e 
brasileiros vindo a cidades como Orlando 
para acompanhar a Florida Cup e, 
naturalmente, curtir as atrações do destino 
nesta época do ano. A maioria, hoje, é de 
residentes estrangeiros vindos de diferentes 
lugares dos Estados Unidos, mas o turismo 
internacional aparece em segundo lugar”, 
comemora. Na última edição do torneio, 
as partidas foram televisionadas ao vivo 
para mais de 140 países, e o alcance foi 
de mais de 50 milhões de pessoas. 
A FESTA ROLA SOLTA NA FAN FEST
Outro excelente motivo para acompanhar 
a Florida Cup é a realização da 

concorrida Fan Fest, que reúne grandes 
nomes da música nacional e internacional 
e que, em 2018, a partir de uma 
superparceria com o Universal Orlando 
Resort™, um dos principais patrocinadores 
do evento, será promovido no palco Music 
Plaza, do Universal Studios Florida™, nas 
noites dos dias 13 e 14 de janeiro. 
Entre as atrações já confirmadas estão 
a icônica dupla sertaneja Fernando e 
Sorocaba, as bandas Boyce Avenue e Chris 
Weaver Band e o mestre de cerimônias Fábio 
Brazza (rapper, youtuber, poeta e compositor 
brasileiro), além, é claro, de diversas 
atividades e interações com o público que 
comprovam que o campeonato une esporte 
e entretenimento como nenhum outro. 
Sabe qual é a melhor parte? Não é preciso 
pagar para curtir a Fan Fest: o valor já está 
incluso no ingresso do parque. 

ANOTA AÍ TAKE NOTE

O GRUPO TREND vende ingressos para os jogos da Florida Cup. Então nada melhor do 
que ficar por dentro do cronograma de jogos da edição de 2018, certo? Dê só uma olhada!
GRUPO TREND sells tickets for the games of Florida Cup. So nothing better than getting to know the 2018 matches 
schedule, right? Have a look!

10/01 01/10 CORINTHIANS X PSV EINDHOVEN (Orlando)

11/01 01/11 ATLÉTICO MINEIRO X RANGERS FC (Orlando)

12/01 01/12 PSV EINDHOVEN X FLUMINENSE (Orlando)

13/01 01/13 BARCELONA SC X LEGIA VARSÓVIA (Fort Lauderdale)

13/01 01/13 RANGERS FC X CORINTHIANS (Orlando)

14/01 01/14 ATLÉTICO NACIONAL X ATLÉTICO MINEIRO (Orlando)

15/01 01/15 FLUMINENSE X BARCELONA SC (Orlando)

20/01 01/20 LEGIA VARSÓVIA X ATLÉTICO NACIONAL (St. Petersburg)

This volume can be more emphasized considering 
that January corresponds to the Brazilian summer 
vacation, a factor that may take even more supporters 
to the stadium. According to Ricardo Villar, love and 
dedication to teams like Corinthians, Fluminense and 
Atlético Mineiro are important and special items when 
defining the destination of holidays, especially if we 
think that the atmosphere and the games are adequate 
and inviting for families with children.
“We already have a great volume of Latin and Brazilian 
people coming to cities like Orlando to watch Florida Cup 
games and, naturally, enjoy the attractions of the destination 
in this time of the year. Great part of the audience is 
composed of foreign citizens who come from different 
places of the United States, but the international tourism 
comes second,” he celebrates. In the last edition of the 
championship, the games were broadcasted live on TV for 
more than 140 countries, reaching over 50 million people. 
GREAT PARTY AT FAN FEST
Another excellent reason to participate in the Florida 
Cup is the famous Fan Fest, an event which gathers 
popular names of national and international music 
and, because of a fantastic partnership with Universal 
Orlando Resort™, one of the main sponsors of the 
event, it will happen on Universal Studios Florida™’ 
Music Plaza stage on January 13 and 14. 
Confirmed attractions include the participation of the 
iconic country duo Fernando and Sorocaba, the bands 
Boyce Avenue and Chris Weaver Band, and MC Fábio 
Brazza (Brazilian rapper, youtuber, poet and songwriter), 
besides, of course, several activities and interaction with 
the audience which prove that the championship combines 
sports and entertainment like no other does. 
Do you know the best part of it? There’s no need to 
pay something extra to enjoy the Fan Fest: the amount is 
already included in the park ticket. 

PÚBLICO LOTA ESPAÇO RESERVADO À FAN FEST 
NA EDIÇÃO DE 2017. ACIMA, NO DETALHE, CANTO 
DANIEL DURANTE APRESENTAÇÃO NO EVENTO
AUDIENCE TAKES THE PLACE RESERVED FOR THE FAN 
FEST, IN 2017. ABOVE, THE BRAZILIAN SINGER DURING 
PERFORMANCE AT THE EVENT
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CONHEÇA A NEY FRANCO 

SOCCER ACADEMY, 

PROGRAMA QUE ALIA 

FUTEBOL E ESTUDO DE 

QUALIDADE NOS ESTADOS 

UNIDOS PARA FORMAR 

CRAQUES DENTRO E FORA 

DOS GRAMADOS DA FLÓRIDA

BRAZIL SCORES IN AMERICA!
GET TO KNOW NEY FRANCO SOCCER 
ACADEMY, A PROGRAM THAT ALLY 
SOCCER AND QUALITY STUDY IN THE 
UNITED STATES TO PREPARE STARS INSIDE 
AND OUTSIDE FLORIDA’S GRASS COURTS

It’s with a winner tactic, based on the sport-
learning-fun scheme, that Ney Franco Soccer 
Academy is on the grass court in the United 
States for a great achievement: to develop in 
soccer lovers the ability to play a successful 
one-two, in the art of shining by playing 
soccer as well as in the possibility of having 
the English language on the tip of the tongue. 
Headquartered in the charming neighborhood 
of Celebration, just 10 minutes away from 
the Walt Disney World Resort, the newest 
neighbor of the incredible theme parks of 
Orlando is doing its best to accomplish the 
missions to train high-performing professionals 
and use this sport that is able to unite nations 
as a powerful instrument of education.

With Yankee address but green and yellow 
heart, the recently inaugurated academy bets 
on a combination of neat passes carried out by 
its partners – the victorious coach of Brazilian 
soccer clubs Ney Franco, the businessman 
and former player of junior categories of clubs 
such as São Paulo and Palmeiras Alexandre 
Henrique Malimpensa, the franchising 
specialist and soccer fan Marcelo Valiante and 
the assistant coach of the U.S. U-17 Soccer 
Team Marcelo Serrano – to gather brilliant cast 
in all categories, as Segue Viagem shows you 
in the lineup as follows.

É com uma tática campeã, 
baseada no esquema esporte-
aprendizado-diversão, que a 

Ney Franco Soccer Academy entra 
em campo nos Estados Unidos para 
uma grande conquista: desenvolver, 
nos apaixonados por futebol, a 
habilidade de fazer uma tabela 
de sucesso, seja no que se refere 
à arte de brilhar com a bola nos 
pés ou com a possibilidade de ter 
o idioma inglês na ponta da língua. 
Com sede no charmoso bairro 
de Celebration, a apenas 10 
minutos do Walt Disney World 
Resort, a mais nova vizinha dos 
incríveis parques temáticos de 
Orlando se apresenta, logo de 
cara, vestindo como camisa as 
missões de formar profissionais de 
alto rendimento e utilizar o esporte 
capaz de unir nações como um 
poderoso instrumento de educação.
De endereço yankee mas coração 
verde e amarelo, a academia 
recém-inaugurada aposta na troca 
de passes protagonizada pelos 
seus sócios – o vitorioso treinador 

É GOL  
DO BRASIL 
NOS STATES!
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A  MASTER MOVE

Offering recreational, technical 
improvement, competition and 
preparation for university entry 
programs, in addition to bearing in the 
DNA tradition and innate talent from the 
country of soccer, one of the main assets 
of this project is the huge support that 
is available out of the four lines. By a 
partnership with OHLA (Open Hearts 
Language Academy) exchange school, 
we have added to our core business the 
opportunity to train our students not only 
regarding professional expertise and 
soccer excellence, but also considering 
an extrafield intellectual qualification, 
created especially for young people 
interested in a scholarship at local 
universities,” says Marcelo Valiante, one 
of the founding partners of the academy.

With a personalized planning to meet 
the specific needs and goals of its 
students, in addition to the tips on plays 
and academic support, the school 
still provides, with the help of TREND 
TRAVEL USA, complete travel packages 
for passengers, which include 
transfer, travel insurance and hotel – 
by the way, the houses of Vacation 
Homes Collection are also available, 
guaranteeing total comfort and privacy. 

“Although our target audience consists 
of girls and boys aged 3-17 years, we 
also count on an adequate adult training 
that uses the same methodology applied 
to elite soccer players to guarantee 
physical conditioning, endurance and 
flexibility to non-professional athletes,” 
explains Valiante.

de clubes brasileiros Ney Franco, 
o empresário e ex-jogador das 
categorias de base de clubes 
como São Paulo e Palmeiras 
Alexandre Henrique Malimpensa, 
o especialista de franchising e fã 
do esporte Marcelo Valiante e o 
treinador assistente da Seleção Sub-
17 de Futebol dos Estados Unidos 
Marcelo Serrano – para montar 
um elenco de primeira em todas as 
categorias, como a Segue Viagem 
te mostra na escalação a seguir.

JOGADA DE MESTRES
Oferecendo programas de recreação, 
aprimoramento técnico, competição e 
preparação para universidades, além 
de carregar em seu DNA a tradição 
e o talento nato do país do futebol, 
um dos principais diferenciais do 
projeto é o reforço de peso que atua 
fora das quatro linhas. “Por meio de 
uma parceria firmada com a escola 
de intercâmbio OHLA (Open Hearts 
Language Academy), adicionamos ao 
nosso core business a oportunidade 
de capacitar os nossos alunos não 
só com a expertise profissional e a 

excelência futebolística, como também 
com uma qualificação intelectual 
extracampo, formulada sobretudo 
para jovens interessados em uma 
bolsa de estudo nas universidades 
locais”, afirma Marcelo Valiante, um 
dos sócios-fundadores da academia.
Com um planejamento feito sob 
medida para atender às necessidades 
e aos objetivos específicos de seus 
alunos, fora os macetes com a bola e 
o suporte acadêmico a escola ainda 
fornece, com o apoio da TREND 
TRAVEL USA, pacotes completos aos 
viajantes, que contemplam passagem 
aérea, transfer, seguro-viagem e 
hospedagem – inclusive, as casas de 
férias da Vacation Homes Collection 
também estão disponíveis, garantindo 
conforto e privacidade total.
“Apesar de o nosso público-alvo ser 
composto por meninas e meninos de 
3 a 17 anos de idade, contamos 
também com um treinamento próprio 
para os adultos, que utiliza os 
mesmos moldes da metodologia 
aplicada aos jogadores de elite 
para garantir condicionamento 
físico, resistência e flexibilidade aos 
atletas amadores”, explica Valiante. 
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ARTILHARIA PESADA
Dispondo de um campo próprio, 
de grama natural, e de uma equipe 
técnica extremamente especializada 
comandada por Ney Franco, a 
escola, localizada na cidade mais 
divertida do planeta, já é líder absoluta 
no campeonato da inovação.
“Com um grupo de professores 
diplomados, grade de atividades 
competitiva e localização perfeita, tanto 
para as 400 famílias de brasileiros 
que residem na mágica região de 

Celebration – e que também podem 
usufruir os serviços esportivos oferecidos 
pela academia –, quanto para os turistas 
que visitam Orlando, a Ney Franco 
Soccer Academy é uma excelente 
opção educacional e motivacional para 
os pais que desejam uma formação 
de qualidade e um futuro promissor 
para a carreira pessoal e profissional 
dos seus filhos, sem, contudo, privá-
los do lazer e do entretenimento 
para isso”, finaliza o sócio. 

AMAZING STRIKE
Having its own natural grass court and an 
extremely specialized technical team led by Ney 
Franco, the school, located in the funniest city of 
the planet, is already an absolute leader of the 
innovation championship. 
“With a group of qualified teachers, competitive 
activity schedule and perfect location, both for 
those 400 families of Brazilians who live in the 
magical region of Celebration – and who can 
also enjoy the sports services offered by the 
academy – and for tourists who visit Orlando, 
Ney Franco Soccer Academy is an excellent 
educational and motivational option for parents 
who are looking for quality education and a 
promising future for their children's personal and 
professional careers, without denying leisure 
and entertainment to them,” says the partner.

Ficou interessado? Então anote aí o 
endereço da Ney Franco Soccer Academy: 
501 Celebration Pl, Celebration, FL 34747. 
O telefone é o +1 407 747 3544 e, o site, 
https://www.neyfrancosoccer.com.

Did you get interested? So, take note of Ney Franco 
Soccer Academy address: 501 Celebration Pl, 
Celebration, FL 34747. 
The telephone is +1 407 747 3544 and, the 
website, https://www.neyfrancosoccer.com.
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STAY HOME

ACOLHIMENTO DE UMA CASA, INFRAESTRUTURA DE HOTEL:  

CONHEÇA O TIPO DE HOSPEDAGEM QUE MELHOR SE ADAPTA A 

GRUPOS DE VIAJANTES COM DESTINO À FLÓRIDA

FOTOS SHUTTERSTOCK

UM DIFERENCIAL CHAMADO  
MEGAHOMES
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Viagens de negócio são bem 
diferentes de viagens a lazer. 
Se, por um lado, na maioria das 

vezes o participante já embarca com 
uma programação definida em mãos, 
dispondo normalmente de poucas 
horas livres, por outro ele tem uma 
chance de ouro de conhecer novos 
destinos.
Há quem viaje sozinho, é claro, 
mas há ocasiões em que é preciso 
deslocar grupos inteiros ao mesmo 
tempo. E como você, agente, sabe 
que praticidade é uma palavra-chave, 
sobretudo para o viajante corporativo, 
não tenha dúvidas no momento 
de escolher a hospedagem mais 
adequada: aposte nas vantagens de 
uma megahome.

MEGA NO TAMANHO E 
NA QUALIDADE
O nome já diz praticamente tudo: 
megacasas, na tradução para o 
português. São imóveis que podem ter 
de oito a 15 quartos, com capacidade 
para acomodar até 30 pessoas de 
uma só vez com todo o conforto. E 
por que isso faz delas opções certeiras 
para quem viaja a trabalho? Bem, 
imagine que o grupo está participando 
de uma convenção e que nem todos 
os participantes se conheçam. O fato 

A FOTO MAIOR, À ESQUERDA, DEMONSTRA A 
GRANDIOSIDADE DAS MEGAHOMES, PERFEITAS 
PARA ACOMODAR CONFORTAVELMENTE 
GRANDE NÚMERO DE VISITANTES. AO LADO, 
HÓSPEDES TOMAM CAFÉ DA MANHÃ JUNTOS
TO THE LEFT, THE BIGGEST PHOTO SHOWS THE 
GREATNESS OF THE MEGAHOMES, PERFECT FOR 
COMFORTABLY ACCOMODATING A HIGH NUMBER OF 
VISITORS. NEXT, GUESTS HAVE BREAKFAST TOGETHER

A DIFFERENTIAL CALLED MEGAHOMES
HOSTING LIKE A HOUSE, HOTEL 
INFRASTRUCTURE: GET TO KNOW THE 
TYPE OF ACCOMMODATION THAT 
BEST SUITS TRAVELERS GROUPS WITH 
DESTINATION TO FLORIDA

Business trips are quite different from 
leisure travel. If, on the one hand, most of 
the time the participant already embarks 
with a definite schedule in hands, usually 
having a few hours free, on the other side 
she or he has a great chance to discover 
new destinations.
There are those who travel alone, of course, 
but there are times when it’s necessary to 
move entire groups at the same time. And 
as you know, travel agent, that practicality 
is a key word, especially for the corporate 
traveler, be sure when choosing the most 
suitable accommodation: bet on the 
advantages of a megahome.

MEGA IN SIZE AND QUALITY
The name tells almost everything: 
megahomes. They are real estate that can 
have from eight to 15 rooms, with capacity 
to accommodate up to 30 people at the 
same time with all comfort. And why does 
that make them perfect options for business 
travelers? Well, imagine that the group is 
attending a convention and that not all 
participants get to know each other. The 
fact that they are concentrated in the same 
house stimulates the relationship between 
the guests and also ensures the privacy of 
each one, since the rooms correspond to 
suites and have individual keys.
Do you want more? So keep in mind that 
these super constructions also provide the 
ideal structure for holding meetings or 
corporate events, releasing the visitors of 
the need to move to attend these meetings. 
In addition, it’s possible to customize 
these internal spaces according to the 
need, choosing the most appropriate 
configuration for the room in question (in 
auditorium or buffet format, with single 
table, suitable for cocktails etc.). The sky 
is the limit!

PRIVATE PALACES
Although the concept is that of a house, 
which makes the stay significantly more 

de ficarem concentrados na mesma 
casa estimula o relacionamento entre 
os hóspedes e, ao mesmo tempo, zela 
pela privacidade de cada um, visto 
que os quartos correspondem a suítes 
e contam com chaves individuais. 
Quer mais? Então tenha em mente 
que essas superconstruções oferecem, 
ainda, a estrutura ideal para a 
realização de reuniões ou eventos 
corporativos, liberando os visitantes 
da necessidade de se deslocarem 
para comparecer a esses encontros. 
Inclusive, é possível customizar 
esses espaços internos de acordo 
com a necessidade, escolhendo a 
configuração mais apropriada para 
a sala em questão (em formato de 
auditório ou de buffet, com mesa 
única, própria para coquetéis etc.). O 
céu é o limite!

PALÁCIOS 
PARTICULARES
Apesar de o conceito ser o de uma casa, 
o que torna a estada significativamente 
mais acolhedora e aconchegante, as 
megahomes disponibilizam uma série 
de serviços extras, equivalentes àqueles 
encontrados em hotéis, tais como 
arrumação e zeladoria, contratação 
de serviços de refeição e transporte, 
decoração temática e por aí vai. O 
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welcoming and cozy, the megahomes 
offer a range of extra services, equivalent 
to those ones found in hotels, such as 
housekeeping and maintenance staff, 
hiring of meal and transfer services, 
thematic decoration and so on. The best 
term here is flexibility: the intention is to 
offer a product that is 100% personalized 
and prepare the house according to the 
way that the guests want (and need), 
with the services that they desire – like a 
particular hotel.

"While we were developing this idea, 
our goal was to present something totally 
different and unique, besides being 
considerably more affordable, since 
staying in a house is a more economically 
advantageous alternative. Not to mention 
that the experience is completely different 
for the traveler, who has the opportunity 
to enjoy the privacy of her or his room, 
fully equipped, and at the same time 
interacting with the other guests in the 
living areas, which include living and 
game rooms, the swimming pool and 
the lounge”, explains Fabio Cardoso, 
CEO at Vacation Homes Collection, a 
GRUPO TREND’s company that represents 
one of the most important vacation home 
managers in Florida and who idealized 
the concept of megahomes.

PROFILES OF VISITORS
The megahomes serve with excellence 
the diversified demands of the corporate 
universe, adapting very well to people 
traveling to carry out some professional 
duties or interested in socializing with native 
people to have an immersion in English 
classes, for example. At the same time, they 
are perfect for groups traveling together to 
play sports, who want to have access to 
differentiated experiences, such as cooking 
classes taught by prestigious chefs, or who 
traveled to the United States with only one 
goal: enjoying the theme parks and the 
several tourist attractions of Kissimmee and 
Orlando, popular destinations especially 
for Brazilians and in which the megahomes 
of VHC are located.

termo que mais se enquadra aqui 
é flexibilidade: o intuito é oferecer 
um produto 100% personalizado 
e entregar a casa do jeito que os 
hóspedes querem (e precisam), com os 
serviços que eles desejam – algo que 
se aproximaria de um hotel particular. 
“Ao desenvolver esta ideia, nosso 
objetivo era apresentar algo totalmente 
diferenciado e único, além de 
consideravelmente mais acessível, 
já que se hospedar em uma casa se 
mostra uma alternativa mais vantajosa 
economicamente. Isso sem mencionar 
que a experiência é completamente 
distinta para o viajante, que tem 
a oportunidade de aproveitar o 
isolamento do seu quarto, totalmente 
equipado, e, ao mesmo tempo, 
interagir com os demais hóspedes nas 
áreas de convivência, que incluem as 
salas de estar e de jogos, a piscina 
e o lounge”, explica Fabio Cardoso, 
CEO da Vacation Homes Collection, 
empresa do GRUPO TREND que 
representa uma das mais importantes 

administradoras de casas de férias 
na Flórida e idealizou o conceito das 
megahomes. 

PERFIS DE VISITANTES
As megahomes atendem com 
excelência às diversas demandas do 
universo corporativo, adaptando-se 
muito bem a pessoas que viajam para 
cumprir alguma obrigação profissional 
ou interessadas no convívio com 
nativos para fazer uma imersão em 
aulas de inglês, por exemplo. Ao 
mesmo tempo, são perfeitas para 
grupos que viajam juntos para praticar 
esportes, que querem ter acesso a 
experiências diferenciadas, como 
aulas de culinária ministradas por chefs 
prestigiados, ou que embarcaram 
para os Estados Unidos com um único 
objetivo: curtir os parques temáticos 
e as inúmeras atrações turísticas 
de Kissimmee e Orlando, destinos 
especialmente populares entre os 
brasileiros e nos quais as megahomes 
da VHC estão localizadas. 

ÁREAS INTERNAS, PRÓPRIAS PARA A 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ESTÃO ENTRE 
OS DIFERENCIAIS DAS MEGAHOMES
INDOOR AREAS, ADEQUATE FOR EVENTS, ARE 
AMONG THE SPECIAL ASSETS OF MEGAHOMES



Comandatuba é a ilha perfeita para quem procura viver histórias incríveis com a família ou a negócios. 

O resort possui infraestrutura completa de lazer e eventos, Spa Comandatuba by L’Occitane, golfe, 

esportes náuticos, pesca, passeios emocionantes e muito mais. Sem falar da gastronomia, 

cordialidade e qualidade com padrão Transamerica. Tudo isso em uma praia exclusiva, cercada de 

natureza exuberante.

Venha para o Transamerica Comandatuba escrever sua história nesse cenário inesquecível.

ParaísoParaísoParaíso

NA ILHA
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PARCERIA

FOTOS ARQUIVO HOTEL

GRUPO TREND INTENSIFICA PRESENÇA NO BRASIL E NO EXTERIOR AO 

TRAZER NOVAS OPÇÕES DE HOTÉIS AO PORTFÓLIO

MAIS PARCEIROS, MAIS VENDAS

B&B HOTELS APOSTA EM INSTALAÇÕES MODERNAS 
E ACOLHEDORAS PARA MELHOR RECEBER SEUS 
HÓSPEDES
B&B HOTELS BETS ON MODERN AND WELCOMING FACILITIES TO 
BETTER WELCOME ITS GUESTS

B&B HOTELS DESEMBARCA NO INTERIOR DE SP
Ter ao alcance das mãos um leque diversificado 
de opções para apresentar ao passageiro é 
o sonho de todo agente de viagens, certo? 
Então preste atenção nessa novidade: a 
rede francesa B&B Hotels acaba de chegar 
ao Brasil – e ao portfólio TREND –, disposta 
a revolucionar a ideia de hospedagem 
econômica no país. A primeira unidade em 
território nacional foi inaugurada no último dia 
10 de novembro e está localizada no coração 
de São José dos Campos, no interior paulista. 
Construído sob o conceito “econochic”, o 
empreendimento reúne três atributos essenciais 
para o sucesso de uma viagem corporativa: 
conforto, praticidade e custo/benefício. Isso 
porque o hotel conta com espaços propícios (e 
descontraídos) para a realização de reuniões, 
tem acomodações modernas, despojadas e 
bem equipadas, disponibiliza wi-fi de alta 
velocidade em cada um dos apartamentos 
e áreas comuns e fica a apenas 2 km do 
Shopping Center Vale. 

B&B HOTELS ARRIVE IN THE 
COUNTRYSIDE OF SÃO PAULO

Having available a diversified range 
of options to show to the passenger is 
the dream of every travel agent, isn't 
it? So pay attention to this novelty: the 
French chain B&B Hotels has been 
just arrived in Brazil – and added 
to the TREND’s inventory –, ready 
to transform the idea of economic 
hotels in the country. The first unit in 
national territory was inaugurated on 
last November 10, and it’s located in 
the heart of São José dos Campos, 
countryside of São Paulo. 

Created upon the "econochic" concept, 
the hotel gathers three essential 
features for the success of a business 
trip: comfort, convenience and cost-
effectiveness. That’s because the hotel 
counts on adequate (and relaxing) 
spaces for meetings, modern, delightful 
and well-equipped accommodations, 
high speed wi-fi is available in each 
one of the apartments and living areas 
and it’s located only 2 km away from 
Shopping Center Vale. 

Você, como cliente da TREND VIAGENS e das demais empresas que 
fazem parte do GRUPO TREND, sabe que se tem uma coisa que a 
gente leva a sério por aqui é a sua experiência no momento de atender 

o consumidor final: queremos que ela seja a melhor possível, tanto para 
você quanto para a pessoa sentada do outro lado da mesa. Neste sentido, 
o termo “qualidade” ganha cada vez mais importância, especialmente 
quando se refere aos produtos e serviços que integram nosso portfólio.
Felizmente, nossa prateleira cresce mais e mais em número de opções. 
Afinal de contas, de que outra maneira seria possível transformar os 
desejos e as necessidades dos viajantes em realidade? Se você é daqueles 
que, como nós, gostam de ficar a par de tudo o que está relacionado 
a uma consultoria de excelência, não deixe de conferir este apanhado 
de novidades preparado pela Segue Viagem, envolvendo fornecedores e 
parceiros TREND dentro e fora do Brasil.

MORE PARTNERS, MORE SALES
GRUPO TREND INTENSIFIES ITS PRESENCE IN BRAZIL AND ABROAD 
BRINGING NEW OPTIONS OF HOTELS TO THE INVENTORY

You, as a client of TREND VIAGENS and the other companies 
which make part of GRUPO TREND, know that if there’s something 
we take too seriously here is your experience at the moment of 
serving the final costumer: we want it to be the best as possible, for 
you and for the person sit at the other side of the table. Considering 
this, the word “quality” has even more importance, especially when 
it's related to products and services that are part of our inventory. 
Fortunately, our portfolio has been growing more and more 
regarding number of options. After all, how else would it be 
possible to turn travelers’ wishes and needs into reality? If you are 
that person, like us, who likes to keep up with everything related 
to an excellent service, don't miss this summary with novelties 
prepared by Segue Viagem, involving suppliers and partners of 
TREND, in Brazil and abroad. 
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VILLAGE PORTO DE GALINHAS SEAL OF 
QUALITY 

Village Porto de Galinhas is a great option for 
passengers who are going to Pernambuco. 
Located at the beach that inspired the name 
of the hotel and which represents one of the 
main postcards of the region, there are many 
colors and much energy to make the stay a 
very especial experience. 
To begin, the hotel includes a water park 
with more than 1,000 m² of swimming 
pools for adults and children, as well as 
three hydromassage tubs and 39 interactive 
fountains that guarantee funny moments to 
the guests during the day and at night they 
grant to the environment a very special 
magical aura. During the whole year, ever 
night exclusive concerts take place playing 
different rhythms, since the typical forró, 
frevo and maracatu, to the British pop rock, 
national rock of the 1980s, international 
romantic songs and even Italian night. Not 
to mention the great MPB to the sound of 
voice and guitar at the swimming pool area 
along the day.
For those who travel with children, it's 
better! Vila Brincante is a recreational 
space of more than 300 m², having tree 
house, pirate ship in real size, storytelling, 
creative workshops, fruit store, doll’s house, 
3D cinema, playground and many more. 
In addition, children and teens can take an 
adventure in a route of tree climbing or have 
fun with water balloons – those last ones are 
paid separately. 
People can relax in one of its 184 apartments 
or seven charming bungalows, recently 
renovated and intending to guarantee much 
comfort and sophistication at the seaside. 
Another highlight goes to gastronomy: three 
restaurants with a diversified menu and 
welcoming environments are led by talented 
chefs. Village’s mission is to keep going 
beyond: impressing, charming and, above 
all, daily making people happy.

INSTALAÇÕES DO VILLAGE PORTO 
DE GALINHAS HARMONIZAM 
PERFEITAMENTE COM A ATMOSFERA 
PRAIANA QUE TOMA CONTA DA 
REGIÃO. À ESQUERDA, CRIANÇAS 
SÃO MAIS QUE BEM-VINDAS AO 
ESPAÇO DA VILA BRINCANTE
THE FACILITIES OF VILLAGE PORTO DE 
GALINHAS PERFECTLY HARMONIZE WITH 
THE BEACH ATMOSPHERE THAT TAKES THE 
REGION. TO THE LEFT, CHILDREN ARE VERY 
WELCOME AT VILA BRINCANTE SPACE

Para quem viaja com filhos, melhor 
ainda! A Vila Brincante é um espaço 
lúdico de mais de 300 m², com direito 
a casa na árvore, barco pirata em 
tamanho real, contação de histórias, 
oficinas criativas, quitandinha, casa 
de bonecas, cineminha 3D, parquinho 
e muito mais. Além disso, crianças e 
adolescentes podem se aventurar em 
uma rota de arvorismo ou se divertir 
com balões de água – esses dois 
últimos pagos à parte.
O descanso é assegurado em um 
dos 184 apartamentos ou nos 
sete charmosos bangalôs, recém-
reformados com o objetivo de garantir 
muito conforto e sofisticação à beira-
mar. Outro destaque é a gastronomia: 
os três restaurantes, com cardápios 
diversificados e ambientes acolhedores, 
são comandados por caprichosos chefs 
de cozinha. A missão do Village é ir 
sempre além: impressionar, encantar e, 
sobretudo, cumprir a missão diária de 
fazer as pessoas felizes.

O Village Porto de Galinhas é uma 
ótima pedida para passageiros que têm 
Pernambuco como destino. À beira da 
praia que deu nome ao empreendimento 
e que é um dos principais cartões-postais 
da região, não faltam cores e empenho 
para fazer da estada uma experiência 
para lá de especial.
Para começar, o hotel abriga um 
parque aquático com mais de 1.000 
m² de piscinas para adultos e crianças, 
assim como três hidromassagens e 
39 fontes interativas que garantem a 
diversão dos hóspedes durante o dia 
e, à noite, conferem ao ambiente uma 
aura de magia toda especial. Durante 
todo o ano são oferecidos shows 
noturnos diários e exclusivos dos mais 
variados ritmos, desde os típicos forró, 
frevo e maracatu ao pop rock britânico, 
rock nacional dos anos 1980, música 
romântica internacional e até noite 
italiana. Isso sem esquecer, claro, da 
boa MPB na voz e violão à beira das 
piscinas ao longo do dia.

SELO DE QUALIDADE VILLAGE PORTO DE GALINHAS 
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Os números impressionam: são 62 mil m² de 
área, 25 mil pés de coqueiros e 21 km de 
praia. E o Transamerica Resort Comandatuba, 
no município de Una, sul da Bahia, tem, 
ainda, muito mais a oferecer para quem está 
em busca do refúgio perfeito para boas horas 
de sombra e água fresca ou para a realização 
de eventos inesquecíveis no ultramoderno 
Centro de Eventos Comandatuba. 
Classificadas em apartamentos, suítes e ban-
galôs, as acomodações traduzem a atmosfe-
ra praiana que impera na região. Além das 
comodidades atreladas a cada quarto, como 
ar-condicionado, room service 24 horas, seca-
dor de cabelo, TV a cabo, cofre e wi-fi corte-
sia, o hóspede pode contratar os serviços do 
salão de beleza, utilizar a sala de leitura (com 
ampla coleção de livros, inclusive) e ter acesso 
a serviços médicos, por exemplo. 
Outra dica de ouro é mergulhar de cabeça 
nas mais de 80 opções de esportes e lazer 
do resort. Vale a pena curtir divertidas horas 
de pesca, passear de bicicleta, malhar no 
fitness center, jogar tênis, futebol ou basquete 
e praticar bocha e arco e flecha. A área de 

ACIMA, UMA DAS SUPERPISCINAS 
DO TRANSAMERICA COMANDATUBA, 
MAIS DO QUE CONVIDATIVA PARA 
LONGAS HORAS DE DIVERSÃO. À 
DIREITA, EXEMPLO DE UMA DAS 
CHARMOSAS ACOMODAÇÕES DO 
EMPREENDIMENTO
ABOVE, ONE OF THE SUPER 
SWIMMING POOLS OF TRANSAMERICA 
COMANDATUBA, SO MUCH INVITING FOR 
LONG HOURS OF FUN. TO THE RIGHT, AN 
EXAMPLE OF ONE OF THE CHARMING 
ACCOMMODATIONS AT THE HOTEL

lazer ainda concentra duas superpiscinas, 
sendo uma semiolímpica, própria para 
natação e com toboágua e cachoeira, e, 
a outra, com mais de 1.200 m² e também 
dotada por uma queda d´água, cujo design 
se integra aos jardins e cria uma paisagem 
lindíssima. Um campo de golfe profissional de 
18 buracos e o Spa Comandatuba L'Occitane 
são mais algumas opções de lazer. 
Com programação diária para adultos e  
crianças, os pequenos podem participar de 
teatrinhos, gincanas, torneios, shows e aulas 
de surfe, entre outras atividades organizadas 
pelos monitores do hotel. Eles também são os 
protagonistas na Casa das Crianças, espaço 
com quadra esportiva, sala de jogos, 
videoteca e piscina infantil, e no projeto 
Comandaturma, que ressalta a importância 
da preservação ambiental.
E na hora de comer? Quatro restaurantes fazem 
a alegria dos hóspedes, seja com serviço 
à la carte ou buffet variado. Para completar, 
a estrutura inclui cinco bares especializados 
em lanches rápidos, cafés e drinks – um dos 
grandes preferidos é a Praça do Sorvete.

TRANSAMERICA RESORT COMANDATUBA: 
WELCOME TO PARADISE

Numbers are impressive: it’s an area with 62,000 
m², 25,000 coconut trees and 21 km of coastline. 
And Transamerica Resort Comandatuba, in 
the city of Una, south of Bahia, has also much 
more to offer to those who are looking for the 
perfect refuge for long hours of relaxation or to 
carry out unforgettable events at the ultramodern 
Comandatuba Convention Center. 
Classified into apartments, suites and bungalows, 
the accommodations translate the beach 
atmosphere that takes the region. In addition 
to the convenience of each room, such as air 
conditioning, 24-hour room service, hair dryer, 
cable TV, safe and free wi-fi, the guest can hire 
hairdresser services, use the reading room (with 
a wide book collection, by the way) and have 
access to the medical services, for example. 
Other tip is to enjoy some of more than 80 
options of sports and leisure of the resort. It’s 
worth spending some funny hours fishing, riding 
a bike, exercising in the fitness center, playing 
tennis, soccer or basketball and play bocce or 
practicing bow and arrow. The leisure area also 
has two super swimming pools, one of them is 
semi-Olympic-size swimming pool, adequate for 
swimming and with slide and waterfall, and, the 
other one, with more than 1,200 m² and also has 
a waterfall whose design suits the gardens and 
creates a beautiful landscape. A professional golf 
course with 18 holes and Spa Comandatuba by 
L’Occitane are some leisure options. 
With daily activity schedule for adults and 
children, the kids can participate in theatrical 
plays, games, championships and surf classes, 
among other activities planned by the monitors 
of the hotel. They are also main characters at 
Casa das Crianças, an area with sports court, 
game room, video library and swimming pool for 
children, and in Comandaturma project, which 
highlights the environment preservation.  
Time to eat, and now? Four restaurants make the 
guests’ day, offering both à la carte service or 
a buffet with many options. To complete it, the 
structure includes five bars that specialize in fast 
food, coffee and cocktails – one of the favorite is 
Praça do Sorvete.

TRANSAMERICA RESORT COMANDATUBA: BEM-VINDO AO PARAÍSO
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ROYAL PALM PLAZA RESORT: LUXURY AND 
FUN ABOVE ALL

Leisure or business? For people who stay 
in Royal Palm Plaza, the reason of the trip 
doesn’t matter at all. Having the city of 
Campinas, 96 km away from São Paulo, 
as the address, its location is a strong point, 
only 20 minutes from the International Airport 
of Viracopos. Designed upon the three 
pillars of exclusivity, sophistication and high 
structure, the complex includes the hotels 
Royal Palm Plaza and The Palms, whose 
elegant accommodations (500 in total) ally 
comfort, luxury and perfect decoration.  
The super complete infrastructure is a 
special asset: there are seven heated 
swimming pools with environments for fun 
and relaxation, and two of them are for 
children and composed of a water jet, 
swings and slides. People can choose 
the open-air jacuzzi or play on the society 
soccer field, in one of those four tennis 
courts, multi-purpose gym or fitness area.
Children aged 3-6 years are very 
welcome to the Miniville park, themed 
and with charismatic characters, while 
kids with more than 1.30 meters tall can 
enjoy Kata Kuka Game, with labyrinths, 
climbing wall, tree climbing and zip line. 
Add it to a sophisticated gastronomy – La 
Palette bistro, Bar Pessoa and Ateliê do 
Café are some examples –, spa services 
and personalized service and what you 
got is a hotel ready to care about the 
visitor's welfare during the stay.
“We welcome families looking for leisure 
and relaxation and, at the same time, 
executives participate in conventions and 
business meetings, since the resort promotes 
several social and corporate events," says 
Ana Masagão, Business and Marketing 
director at the complex, interested in 
strengthening even more the relationship 
with TREND VIAGENS. “Our intention is to 
keep this successful partnership because of 
the excellent opportunities and results that it 
brings," she says. 

INFRAESTRUTURA DE LAZER 
PARA AS CRIANÇAS É UM DOS 
DIFERENCIAIS DO ROYAL PALM 
PLAZA RESORT. À ESQUERDA, ANA 
MASAGÃO, DIRETORA COMERCIAL 
E DE MARKETING DO COMPLEXO
ENTERTAINMENT INFRASTRUCTURE FOR 
CHILDREN IS ONE OF THE SPECIAL ASSETS 
AT ROYAL PALM PLAZA RESORT. TO THE 
LEFT, ANA MASAGÃO, BUSINESS AND 
MARKETING DIRECTOR AT THE COMPLEX

com carismáticos personagens, enquanto 
a garotada com mais de 1,30 metros de 
altura pode aproveitar o Kata Kuka Game, 
com labirintos, parede de escalada, 
arvorismo e tirolesa. Some a isso a 
gastronomia refinada – o bistrô La Palette, 
o Bar Pessoa e o Ateliê do Café são 
alguns exemplos –, os serviços do spa e o 
atendimento personalizado e o que você 
tem é um empreendimento preparado 
para zelar pelo bem-estar do visitante ao 
longo de toda a estada.
“Recebemos famílias à procura de lazer e 
descanso e, ao mesmo tempo, executivos 
que participam de encontros e reuniões 
de negócios, visto que o resort promove 
diversos eventos sociais e corporativos”, 
ressalta Ana Masagão, diretora Comercial 
e de Marketing do complexo, interessada 
em estreitar ainda mais o relacionamento 
com a TREND VIAGENS. “Nosso intuito 
é manter esta parceria de sucesso pelas 
excelentes oportunidades e resultados que 
ela traz”, complementa. 

Lazer ou negócios? Para quem se hospeda 
no Royal Palm Plaza, o motivo da viagem 
não importa tanto assim. Tendo a cidade de 
Campinas, a 96 km de São Paulo, como 
endereço, sua localização é um ponto 
forte, a apenas 20 minutos do Aeroporto 
Internacional de Viracopos. Desenhado sob 
o tripé exclusividade, sofisticação e alta 
estrutura, o complexo abriga os hotéis Royal 
Palm Plaza e The Palms, cujas elegantes 
acomodações (são 500 no total) unem 
conforto, luxo e decoração caprichosa. 
A infraestrutura supercompleta é um 
diferencial à parte: são sete piscinas 
climatizadas com ambientes para diversão 
e descanso, sendo duas delas infantis e 
constituídas por jato d’água, balanços e 
toboágua. Quem preferir pode optar pela 
jacuzzi ao ar livre ou se entregar à prática 
de esportes no campo de futebol society, em 
uma das quatro quadras de tênis, no ginásio 
poliesportivo ou na área fitness.
Crianças de 3 a 6 anos são mais que bem-
vindas ao parque Miniville, tematizado e 

ROYAL PALM PLAZA RESORT: LUXO E DIVERSÃO ACIMA DE TUDO 
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É em Aquiraz, a 20 km de Fortaleza, 
que fica o Beach Park, complexo que é 
sinônimo de diversão e alegria. Iluminado 
pelo sol cearense, que brilha praticamente 
o ano inteiro, o megaempreendimento 
é formado por três resorts exclusivos, um 
hotel praia e por um parque aquático de 
dimensões majestosas que já se tornou um 
dos ícones da região.
Com quase 20 atrações classificadas em 
radicais, moderadas e para a família, uma 
coisa é certa: os mais de 7.793.000 litros de 
água do parque são o combustível certo para 
dias inteiros à base de diversão e adrenalina, 
atendendo com excelência aos diferentes 
perfis de visitantes. Entre escorregadores e 
piscinas com ondas, boias multicoloridas e 
muito friozinho na barriga, o diferencial vai 
para o fato de ser um dos únicos parques 
aquáticos do mundo à beira-mar, localizado 
na espetacular Praia Porto das Dunas. 
E quando o assunto é diversidade, o mesmo 
se aplica aos empreendimentos hoteleiros 
que levam sua marca. O quarteto Acqua 
Beach Park Resort, Oceani Beach Park Hotel, 

TOBOÁGUAS E ESCORREGADORES 
MULTICOLORIDOS DO BEACH 
PARK O TRANSFORMARAM EM 
UM DOS PARQUES AQUÁTICOS 
MAIS FAMOSOS E VISITADOS DO 
BRASIL. AO LADO, FAMÍLIA SE 
DIVERTE NA PISCINA
MULTICOLORED WATER SLIDES AND 
SLIDES OF BEACH PARK TURN IT INTO 
ONE OF THE MOST FAMOUS AND VISITED 
WATER PARKS OF BRAZIL NEXT, A FAMILY 
IS HAVING FUN IN THE SWIMMING POOL

Suites Beach Park Resort e Wellness Beach 
Park Resort preenche todos os requisitos para 
férias perfeitas, seja por meio das piscinas 
de borda infinita, das vistas de tirar o fôlego 
da região ou pelo dom de entreter crianças 
e adultos dia e noite. 
Não à toa, todos eles dispõem de extensa 
relação de serviços, incluindo atividades 
recreativas, quadras poliesportivas e de 
tênis, lojas de conveniência, área fitness, 
Kid’s Club, sauna, spa, salas para eventos 
e wi-fi. Isso sem mencionar o talento para 
a gastronomia, demonstrado pelo leque de 
restaurantes e bares de altíssimo nível, que 
mesclam delícias regionais com o melhor das 
culinárias nacional e internacional. 
“Imagine um lugar feito sob medida para férias 
ou feriados prolongados, como o Carnaval. 
Adicione qualidade no atendimento, serviços 
premium e infraestrutura mais que completa, 
com potencial para alavancar a capacidade 
turística do entorno: este é o Beach Park, 
megaparceiro TREND”, comenta Silvia 
Russo, gerente de Produtos Lazer e Vendas 
Nacional da TREND VIAGENS.

BEACH PARK, THE WHOLE PACKAGE 
It’s in Aquiraz, 20 km away from Fortaleza, 
that Beach Park is located, a complex that is 
synonymous with fun and joy. Illuminated by the 
sun of Ceará, which shines almost the whole year, 
this mega business is composed of three exclusive 
resorts, a beach hotel and a water park with 
majestic dimensions that has already become one 
of the icons of the region. 
With almost 20 attractions classified into 
extreme, moderate and for family, one thing is 
right: its more than 7,793,000 liters of water 
are the perfect fuel for long days based on 
fun and adrenaline, serving with excellence 
different visitors profiles. Among slides and 
wave pools, multicolored floats and many 
butterflies in the stomach, the special asset is 
the fact that it's one of the few seafront water 
parks of the world, located at the spectacular 
Porto das Dunas Beach.  
And when it comes to diversity, the same 
is applicable to the hotel which is part of its 
brand. The quartet Acqua Beach Park Resort, 
Oceani Beach Park Hotel, Suites Beach Park 
Resort and Wellness Beach Park Resort fulfill all 
requirements of the perfect vacation, because 
of the infinity edge pool, the breathtaking 
landscapes or the talent for entertaining children 
and adults day and night. 
It’s not a coincidence that all of them have a 
large list of services, including recreational 
activities, multi-purpose sports and tennis court, 
convenience stores, fitness area, Kid’s Club, 
sauna, spa, meeting rooms and wi-fi.  Not 
to mention the talent for gastronomy, showed 
by the range of restaurants and high standard 
level, which mix regional tastes with the best of 
the national and international cuisine. 
“Imagine a perfect place for vacation or long 
weekends, such as Carnival. Add quality in service, 
premium service and a complete infrastructure, with 
potential to boost the tourist capacity in the region: 
this is Beach Park, mega partner of TREND,” 
comments Silvia Russo, manager of Leisure Products 
and National Sales at TREND VIAGENS.  

BEACH PARK, O PACOTE COMPLETO
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A WORLD OF SALES FOR YOU

The quest for the complete inventory is 
ongoing, exceeding the green and yellow 
borders and consolidating TREND Viagens 
brand in international territory. For example, 
did you know that now you have new 
options of hotels in Caribbean? Sirenis 
hotel chain has been recently added to our 
product inventory, bringing nine unmissable 
hotels in destinations like Punta Cana, 
Riviera Maya, Riviera Nayarit and even in 
the paradisiacal Spanish island of Ibiza. 
As we are talking about exciting regions, 
you have another option to surprise your 
client: the Hotel Xcaret Mexico, near the 
Xcaret Park, in Riviera Maya. Combining 
luxury, tradition and nature in a stunning 
architectonical project, it was opened in 
last December and, therefore, it brings a 
fresh new structure, complemented with a 
wide range of services. 
By the TREND TRAVEL USA performance, 
GRUPO TREND is more present than ever 
at the greatest American tourist poles. In 
Miami, we welcome Trump International 
Beach Resort, EB Hotel Miami, Residence 
Inn by Marriott Miami Aventura Mall and 
Courtyard by Marriott Miami Aventura 
Mall, references in service, infrastructure 
and convenience. 
In Orlando, now we have direct hire with 
The Florida Hotel & Conference Center, 
DoubleTree by Hilton Orlando at SeaWorld 
and Holiday Inn Resort Orlando-Lake 
Buena Vista, near the theme parks and 
the main tourist attractions of the region. 
Closing the hotels list, other highlight is the 
five-star hotel Lotte New York Palace Hotel, 
in New York, with very competitive rates 
and great cost-effectiveness.  
And there’s more! TREND TRAVEL USA 
today has exclusive vouchers to some of 
the best restaurants in Florida. With Aloha 
of America, the visitor can have a complete 
meal and pay significantly less – she or he 
just needs to show them as soon as she or 
he arrives there. Vinito, Lisbon, El Patron, 
Wolfgang Puck and Sofrito Latin Café are 
among the restaurants participating in. 

UM MUNDO DE VENDAS PARA VOCÊ

A SOFISTICAÇÃO DO GRAND 
SIRENIS MATLALI HILLS RESORT 
& SPA, EM RIVIERA NAYARIT, NO 
MÉXICO, SE TRADUZ ATÉ MESMO 
NA CHARMOSÍSSIMA ÁREA DE 
LAZER. ABAIXO, ENTRADA DO 
ELEGANTÍSSIMO LOTTE NEW 
YORK PALACE HOTEL
THE SOPHISTICATION OF GRAND 
SIRENIS MATLALI HILLS RESORT & 
SPA, IN RIVIERA NAYARIT, MEXICO, CAN 
BE NOTICED EVEN AT ITS CHARMING 
LEISURE AREA. BELOW, THE ENTRANCE 
OF THE VERY ELEGANT LOTTE NEW 
YORK PALACE HOTEL

americanos. Em Miami, demos as boas-
vindas ao Trump International Beach Resort, 
EB Hotel Miami, Residence Inn by Marriott 
Miami Aventura Mall e Courtyard by Marriott 
Miami Aventura Mall, referências em 
atendimento, infraestrutura e comodidades. 
Em Orlando, passamos a ter contratação 
direta com o The Florida Hotel & Conference 
Center, DoubleTree by Hilton Orlando at 
SeaWorld e Holiday Inn Resort Orlando-Lake 
Buena Vista, próximos dos parques temáticos 
e dos principais atrativos turísticos da 
região. Fechando a relação de hotéis, outro 
destaque vai para o cinco-estrelas Lotte New 
York Palace Hotel, em Nova York, com tarifas 
supercompetitivas e ótimo custo/benefício.  
E tem mais! A TREND TRAVEL USA hoje tem 
vouchers exclusivos para alguns dos melhores 
restaurantes da Flórida. Com o Aloha of 
America, o visitante tem direito a uma refeição 
completa a preços significativamente mais 
baixos – basta apresentá-los na entrada. 
Entre os estabelecimentos participantes estão 
o Vinito, Lisbon, El Patron, Wolfgang Puck e 
Sofrito Latin Cafe.

A busca pelo portfólio completo continua, 
ultrapassando as fronteiras verde-amarelas 
e consolidando a marca da TREND 
VIAGENS em território internacional. Por 
exemplo, você sabia que agora você tem 
novas opções de hospedagem no Caribe? 
A rede Sirenis entrou recentemente para 
a nossa prateleira de produtos, trazendo 
consigo nove empreendimentos imperdíveis 
em destinos como Punta Cana, Riviera 
Maya, Riviera Nayarit e até na paradisíaca 
ilha espanhola Ibiza. 
E já que estamos falando de regiões 
apaixonantes, você acaba de ganhar mais 
uma alternativa para surpreender o cliente: o 
Hotel Xcaret México, muito próximo do Parque 
Xcaret, em Riviera Maya. Combinando luxo, 
tradição e natureza em um projeto arquitetônico 
deslumbrante, ele foi inaugurado neste último 
mês de dezembro e, portanto, traz uma 
estrutura novinha em folha, complementada 
com ampla oferta de serviços. 
Por meio da atuação da TREND TRAVEL 
USA, o GRUPO TREND está mais presente 
do que nunca nos grandes polos turísticos 
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COLUNISTAS

Steve Jobs disse uma vez: “As pessoas ligam a televisão quando 
querem desligar o cérebro”. Concordo. Acontece comigo 
também. Às vezes é bom desligar. Só não entendo por que muitas 
empresas ainda insistem em anunciar seus produtos para cérebros 
desligados em plena era da informação, da interatividade, do 
conteúdo gerado pelo usuário, das redes sociais, dos aplicativos...
Mesmo quando ligados, nossos cérebros estão cada vez mais 
treinados a ignorar anúncios. É na hora do intervalo que o meu 
cérebro me avisa: “está na hora de ir ao banheiro” ou “consulte 
sua timeline”. Resumindo: "não preste atenção nisso".
Em vez de patrocinarem a novela, as empresas deveriam criar 
suas próprias novelas. Isso é marketing de conteúdo. Muitos 
executivos de Marketing e publicitários “acham caro” investir na 
produção de conteúdo on-line, como fotos, textos e vídeos, mas 
não acham caro pagar milhares de reais por um anúncio na TV.
Eu acho que caro é ficar anunciando para cérebros desligados. 
Marketing de conteúdo é alcançar os consumidores por meio de 
conteúdo de qualidade, em diferentes formatos e canais, de forma 
que despertem empatia, levem conhecimento ou simplesmente 
divirtam as pessoas.
Não confunda marketing de conteúdo com aquela estratégia 
muito usada por aí, de capturar cadastros em troca de um e-book 
qualquer. No marketing de conteúdo eu gosto da regra dos 
80/20. Acho que as empresas deveriam investir 20% de sua 
verba de Marketing na produção de conteúdo. 
Gosto ainda mais desta estratégia quando penso que ela pode 
ser usada para espalhar conhecimento pelo mundo. Ensinar as 
pessoas como fazer. Educar o mercado. Pense em uma rede de 
hotéis destinando pelo menos 20% da sua verba de Marketing a 
campanhas e conteúdos que mostrem dicas de viagens, curiosidades 
dos países e culturas. Os outros 80% podem continuar indo para o 
intervalo da novela, futebol... A conta já estaria fechada. 
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MARKETING DE CONTEÚDO É ALCANÇAR OS 
CONSUMIDORES POR MEIO DE CONTEÚDO DE QUALIDADE, 
EM DIFERENTES FORMATOS E CANAIS. É ESPALHAR 
CONHECIMENTO, EDUCAR O MERCADO

BRAIN LINKED TO THE CONTENT MARKETING 
“CONTENT MARKETING IS REACHING CONSUMERS THROUGH QUALITY 
CONTENT IN DIFFERENT FORMATS AND CHANNELS. IT IS SPREADING 
KNOWLEDGE, EDUCATING THE MARKET"
Steve Jobs once said: "People turn on the television when they want to turn off their 
brains." I agree. This happens to me too. Sometimes, it’s good to turn off. I just 
don't understand why many companies still insist on advertising their products for 
off brains in the full age of information, interactivity, user-generated content, social 
networks, applications ...
Even when turned on, our brains are increasingly trained to ignore ads. It's time 
for the break and my brain tells me: "it's time to go to the bathroom" or "check your 
timeline". In short: "Pay no attention to this."
Instead of sponsoring the soap opera, the companies should create their own soap 
opera. This is content marketing. Many marketing and advertisers executives "find 
it expensive" to invest in the production of on-line content, such as photos, texts and 
videos, but they don't find it expensive to pay thousands of reais for an ad on TV. 
I think it's expensive to keep advertising for off brains. Content marketing is reaching 
out to consumers through quality content, in different formats and channels, in ways 
that arouse empathy, bring knowledge or simply entertain people.
Don't confuse content marketing with that much-used strategy out there, of capturing 
entries data in exchange for any e-book. In the content marketing I like the 80/20 
rule. I think that companies should invest 20% of their marketing budget in the 
production of content.
I like this strategy even more when I think it can be used to spread knowledge around 
the world. Teaching people how to do it. Educating the market. Think in a hotel 
chain allocating at least 20% of its Marketing budget to campaigns and content that 
show travel tips, country curiosities, and culture. The other 80% can keep going to 
the commercials during the soap opera, soccer... It would already be fair enough.
Mauricio Salvador is president of the Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Brazilian Association of E-commerce), 
author of five digital business books, Comschool CEO and e-commerce consultant. mauricio@comschool.com.br

Cérebro ligado para o marketing de conteúdo

Mauricio Salvador é presidente da Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico, autor de cinco livros de negócios digitais, CEO 

da Comschool e consultor de e-commerce.  
mauricio@comschool.com.br
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Além-mar, Alentejo, além das expectativas

A barragem de Alqueva parece um oásis em uma terra árida por 
natureza mas que, neste ano, viu uma de suas piores secas. Tudo é 
marrom, cinza e ocre no outono, mas alguns verdes se destacam, e 
esses verdes  são  círculos de irrigação, fornecida pela barragem. No 
Alentejo ainda são usadas palavras de influência de seus mais longevos 
ocupantes da história: os mouros. Quase 800 anos de ocupação 
impuseram a língua árabe como influência da língua portuguesa, 
então, ao descrever esta paisagem, o alentejano diria: “Esta alcatifa 
verde é fruto da irrigação a ser feita pela transposição da albufeira de 
Alqueva”. Alcatifa é “tapete” e Albufeira significa barragem, represa.
Assim, o maior patrimônio do Alentejo começa a se desvendar: o 
alentejano. É claro que são as pessoas, e não a água desse pedacinho 
de terra, seus verdadeiros tesouros. Eles transformam e ressignificam 
tudo que a terra lhes dá, até as palavras. A terra lhes deu uvas rústicas e 
eles fizeram maravilhosos vinhos de talha; do sobreiro de casca espessa 
retiraram a cortiça para fazer as rolhas; da azinheira, árvore que 
produz a bolota, oleaginosa muito nutritiva, alimentaram porcos pretos 
para o melhor presunto do mundo; do bagaço da uva à bagaceira, da 
amêndoa amarga à amarguinha e da cereja ácida à ginja (fruto muito 
semelhante à cereja), não há limites para a criatividade deste povo 
quando se trata de aplacar sua fome e sua sede.
Que o Alentejo é um destino especial já sabiam os homens neolíticos 
que lá deixaram espalhados seus monumentos megalíticos, assim 
como os fenícios, romanos, mouros, visigodos e europeus de toda 
parte, que encheram aquela terra de vestígios de seu domínio. Eu, um 
mero cozinheiro brasileiro, só deixei vestígios das minhas pegadas nas 
areias das praias fluviais, dos meus pensamentos de encanto e poesia, 
do meu sentimento de admiração, do meu apetite insaciável pelas 
coisas autênticas e preservadas dessa região, a terrinha que, desde os 
tempos idos de Camões, tem enchido de significado uma palavra que 
o galego-português roubou dos romanos: saudade. 

NÃO HÁ LIMITES PARA A CRIATIVIDADE DO 
POVO ALENTEJANO QUANDO SE TRATA DE 
APLACAR SUA FOME E SUA SEDE
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BEYOND THE SEA, BEYOND THE TEJO, BEYOND 
THE EXPECTATIONS
"THERE ARE NO LIMITS TO THE CREATIVITY OF THE PEOPLE FROM 
ALENTEJO WHEN IT COMES TO RELIEVING THEIR HUNGER AND THIRST"
The Alqueva dam looks like an oasis in an arid land by nature, but this year 
it saw one of its worst droughts. Everything is brown, gray and ocher in the 
fall, but some green stands out, and this green is irrigation circle, supplied by 
the dam. In Alentejo, words influenced by its longevous settlers in history are 
still used: the Moors. Almost 800 years of occupation imposed the Arabic 
language as an influence of the Portuguese language, then, describing this 
landscape, the people from Alentejo would say: "This green “alcatifa” is the 
result of irrigation to be done by the transposition of the Alqueva “albufeira”.” 
“Alcatifa” means carpet and “Albufeira” means dam.
Thus, the greatest heritage of Alentejo begins to be unveiled: the people from 
Alentejo. Of course, it’s the people, not the water, from that little piece of land, its 
true treasures. They transform and give another meaning to everything that this soil 
gives them, even the words. It gave them rustic grapes and they made wonderful 
talha wines; from the thick bark of the cork tree they extracted the cork to make the 
stoppers; from the holm oak, tree that produces acorn, a very nutritious oleaginous, 
they fed black pigs to the best ham in the world; from the pomace to the pomace 
brandy, from bitter almond to amarguinha almond liqueur, and from sour cherry to 
ginja (a fruit very similar to cherry), there are no limits to the creativity of this people 
when it comes to relieving their hunger and thirst.
The Neolithic men already knew that Alentejo is a special destination, and they 
had left their megalithic monuments there, as well as the Phoenicians, Romans, 
Moors, Visigoths and Europeans from everywhere who filled that land with vestiges 
of their dominion. As a simple Brazilian chef, I only left traces of my footprints on 
the sands of the river beaches, of my thoughts of charm and poetry, of my sense 
of admiration, of my insatiable appetite for the authentic and preserved things of 
this region, the land that, since the times of Camões, has filled with meaning a 
word that Galician-Portuguese stole from the Romans: saudade (means longing).
Ivan Achcar has been a chef for over 16 years, a researcher at the Brazilian and countryside cuisines and considered by 
the field one of the main specialists in meat of the country. He was a judge of "Cozinheiros em ação" reality show, GNT 
channel.  ivan_achcar@me.com

LAGO ALQUEVA, ALENTEJO (PORTUGAL)

Ivan Achcar é chef há mais de 16 anos, pesquisador das cozinhas brasileira 
e caipira e apontado pelo mercado como um dos principais especialistas em 
carnes do país. Foi jurado do reality show “Cozinheiros em ação”, da GNT. 

ivan_achcar@me.com 
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Orlando, Fla. is nestled in the middle of the Florida peninsula making it the 
center of all the action. The City Beautiful, as it’s affectionately referred to by 
residents, knows what makes this booming city of 2+ million the center of all 
the attention. Known world-wide for its theme parks, Orlando welcomed 68 
million visitors last year, truly offering something for everyone. On top of it 
all, the sun-splashed city boasts average temperatures in the 70s during the 
winter, making it the perfect destination for any age with a variety of interests.
This entertainment mecca not only has theme parks but sports teams to rally 
around. It’s only fitting that geographically Orlando sits in the center of the state, 
with the NBA’s Orlando Magic being a rally point and the center of attention 
for many Orlandoans. As the longest-tenured professional sports team in 
Orlando, the Magic have been a fixture in the community for nearly 30 years. 
With Orlando being known as a top tourist destination, the Magic pride 
themselves in welcoming fans from all over the world, holding the top spot 
for the last two years in group sales in the NBA, averaging 4,000 group 
tickets per game, with more than 1,000 of those tickets being tourism 
related. In the 2016-17 season alone, approximately 50,000 tickets 
were sold via tourism trade.
Going to a Magic game offers so much more than just a basketball game. 
The Magic’s home, the award-winning Amway Center built in 2010, was 
honored with The Stadium Business Awards’ 2013 Customer Experience 
Award and named Sports Business Journal's 2012 Sports Facility of the 
Year. While at a Magic game, there is something for everyone to enjoy 
including nine bars and restaurants along with STUFF’s Magic Castle, a 
supervised play area for kids.
As if the exhilarating play on the court wasn’t enough, fans will also be 
dazzled by the entertainment in between the basketball action including 
state-of-the-art halftime performances and in-game entertainment. Groups 
also have the opportunity to participate in experiences on the court before, 
during or after the game. With Amway Center in the heart of downtown 
Orlando, just a short 15-25 minute drive from other attractions such as 
Disney, Universal and International Drive, it makes the Orlando Magic the 
perfect destination and must-do for any trip with any size family or group. 
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VIVA A EMOÇÃO DA NBA COM O ORLANDO MAGIC
“O ORLANDO MAGIC ORGULHA-SE DE RECEBER FÃS DO MUNDO INTEIRO, 
OCUPANDO O PRIMEIRO LUGAR EM VENDAS NA NBA NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS"
A cidade de Orlando, na Flórida, está localiza bem ao centro da península, fazendo desta 
o reduto de toda a ação. A Cidade Bonita, como é carinhosamente chamada por seus 
moradores, e sempre em crescimento, com mais de 2 milhões de habitantes, sabe bem por 
que é o centro das atenções. Conhecida mundialmente por seus parques temáticos, Orlando 
recebeu 68 milhões de visitantes no ano passado, pois tem muito a oferecer a todos os seus 
viajantes. Além disso, a ensolarada cidade apresenta temperaturas entre 21°C e 26°C 
durante o inverno, tornando-se o destino perfeito para qualquer idade e diferentes perfis.  
Essa Meca do entretenimento não é feita somente de parques temáticos, mas também 
de times para torcer. Não é por menos que Orlando está geograficamente localizado 
na região central do estado, com o Orlando Magic da NBA sendo o ponto de encontro 
e a principal atração para muitos residentes de Orlando. Sendo o time profissional mais 
antigo de Orlando, o Magic tem sido essencial na comunidade por cerca de 30 anos. 
Como Orlando é um destino turístico muito procurado, o Magic orgulha-se de receber 
fãs do mundo inteiro, ocupando o primeiro lugar em vendas na NBA nos últimos 
dois anos, com uma média de 4 mil ingressos por jogo, sendo que mais de mil são 
comprados por turistas. Somente na temporada de 2016-17, aproximadamente 50 
mil ingressos foram vendidos via trade turístico. 
Ir a uma partida do Magic é muito mais do que só assistir a uma partida de basquetebol. A 
casa do Magic, o premiado Amway Center, construído em 2010, foi homenageada com 
o prêmio de Melhor Experiência do Consumidor (Customer Experience Award) pelo The 
Stadium Business Awards, de 2013, e eleito como a Melhor Instalação Esportiva (Sports 
Facility of the Year) do ano pelo Sports Business Journal, em 2012. Ao ver um jogo do 
Magic, o visitante tem à disposição nove bares e restaurantes e também o STUFF’s Magic 
Castle, uma área de entretenimento supervisionada para crianças.
Como se a partida já não fosse fantástica o suficiente, os fãs vão ficar impressionados pelas 
apresentações que ocorrem nos intervalos dos jogos, incluindo performances tecnológicas e 
entretenimento em quadra. Grupos também têm a oportunidade de participar de desafios na 
antes, durante e depois do evento. Ter o Amway Center no coração do centro de Orlando, a uma 
distância de 15 a 25 minutos de carro de outras atrações como Disney, Universal e International 
Drive, faz com que o Orlando Magic seja o passeio perfeito e parada obrigatória para qualquer 
viagem, seja ela em família ou em grupos com diferentes números de pessoas. 
Trish Wingerson é diretora de Comunicação Empresarial do Orlando Magic.

Trish Wingerson is the director of 
Corporate Communications at the 

Orlando Magic.

VILLA DE LEYVA, COLÔMBIA

Experience the thrill of the NBA 
with the Orlando Magic

ORLANDO MAGIC PRIDE THEMSELVES IN 
WELCOMING FANS FROM ALL OVER THE 
WORLD, HOLDING THE TOP SPOT FOR THE LAST 
TWO YEARS IN GROUP SALES IN THE NBA
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Alex Dissat é empresário, administrador, diretor-geral e dono 
da rede de lojas 4 Cantos, localizadas no Rio de Janeiro. 

Soma 23 anos de experiência no setor de viagens e Turismo.

Janeiro: sinônimo de vendas para as 
agências de viagens

No decorrer destes anos pude perceber vários picos de vendas 
para quem, como eu, trabalha no setor de Turismo. E, a meu ver, 
o mês de janeiro, por conta das férias escolares e por ser verão, 
tem sido o melhor.
Há tempos venho me preparando para este período com bloqueios 
de pacotes de viagens e produtos diferenciados para atrair o 
cliente final. Por exemplo: tenho oferecido opções que englobam 
viagens em veículo 4x4, beiram a costa brasileira e compreendem 
do Maranhão ao Ceará. 
Agora estamos divulgando outra opção fantástica, também em 4x4, 
que percorre a distância entre Natal e Fortaleza e pode ser feita no 
caminho inverso. Este superpasseio reúne os atrativos e equipamentos 
turísticos dos municípios de Aquiraz, Eusébio, Pindoretama, Cascavel, 
Beberibe, Fortim, Aracati e Icapuí. Destaque para as praias do Porto 
das Dunas, Prainha, Águas Belas, Caponga, Morro Branco, Praia das 
Fontes, Pontal de Maceió, Canoa Quebrada, Redonda e Peroba. Ao 
longo do litoral do Rio Grande do Norte, temos, ainda, as belezas 
naturais de Tibau, Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue e Mossoró.
Uma das grandes vantagens de todos esses pacotes é o fato de 
atenderem a todas as faixas etárias, uma vez que as viagens são 
realizadas em carros bem confortáveis e contemplam hotéis de 
excelente padrão. 
Outras regiões que vêm crescendo muito em janeiro são os estados 
do Paraná e Santa Catarina, sobretudo devido aos encantos naturais, 
urbanos e às atividades recreativas. Quer alguns exemplos? Foz do 
Iguaçu, com seus parques repletos de verde, e Balneário Camboriú, 
destino que, com a ajuda do Beto Carrero World e das praias distribuídas 
pelo litoral, tem feito a demanda turística se desenvolver bastante.
Com este mercado cada vez mais atrativo e aquecido na alta 
temporada, é nosso papel, como agente de viagens, divulgar ao 
consumidor a gama de opções que temos em mãos. 

POR CONTA DAS FÉRIAS ESCOLARES E DO VERÃO, 
JANEIRO REPRESENTA UM DOS MELHORES PICOS 
DE VENDAS NO TURISMO. E É PAPEL DO AGENTE DE 
VIAGENS MANTER O SETOR ATRATIVO E AQUECIDO
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JANUARY: SYNONYMOUS WITH SALES AT TRAVEL AGENCIES
“BECAUSE OF THE SCHOOL HOLIDAYS AND SUMMER TIME, JANUARY 
REPRESENTS ONE OF THE BEST SALES PEAKS IN THE TRAVEL AND 
TOURISM FIELD. IT’S THE TRAVEL AGENT’S ROLE TO KEEP THE SECTOR VERY 
ATTRACTIVE AND WARM"
Throughout these years I could notice many sales peaks for those who, like me, 
work in Travel and Tourism sector. And, in my opinion, January has been the best, 
because of the school holidays and summer time.
For a long time I have been getting ready for this by blocking travel packages 
and special products to attract the final customer. For example: I have been 
offering options which involve trips in 4-wheel vehicle, including the Brazilian 
coast, from Maranhão to Ceará. 
Now we are propagating other fantastic option, also in 4-wheel vehicle, covering 
the distance between Natal and Fortaleza, and, the opposite way also can be 
done. This super journey gathers tourist attractions and equipment from the cities of 
Aquiraz, Eusébio, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati and Icapuí. 
Highlighting the beaches of Porto das Dunas, Prainha, Águas Belas, Caponga, 
Morro Branco, Praia das Fontes, Pontal de Maceió, Canoa Quebrada, Redonda 
and Peroba. Along the coastline of Rio Grande do Norte, we also have the natural 
beauties of Tibau, Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue and Mossoró.
One of the greatest advantages of all those travel packages is the fact that they 
suit every age group, once the passengers can travel in very comfortable cars 
and stay in excellent standard hotels. 
Other regions which have been growing in January are the states of Paraná and 
Santa Catarina, mainly because of their natural and urban charms and leisure 
activities. Do you want some examples? Foz do Iguaçu, with its parks plenty of 
green, and Balneário Camboriú, a destination which, with the help of Beto Carrero 
World and beaches along the coast, has been highly developing the tourist demand.
With this more and more attractive and warm market in high seasons, it’s our role, as 
travel agents, to show the range of options that we have in hands to the customers. 
Alex Dissat is a businessman, manager, general director and owner of the chain store 4 Cantos, located in Rio de 
Janeiro. He has 23 years of experience in Travel and Tourism sector. 

CANOA QUABRADA, ARACATI (CE) 



112 / SV

TREND CONVIDA / IGOR MIRANDA

A queda do crescimento econômico no país, assim 
como os entraves estruturais que impactam a avia-
ção nacional, não podem ser fatores impeditivos 
para que as companhias aéreas deixem de seguir 
confiantes de que o Brasil em breve subirá alguns 
degraus na competitividade. 
A estratégia da LATAM Airlines Brasil, por exemplo, 
é fortalecer sua estrutura de operação, avançando 
cada vez mais no sentido de flexibilizar tarifas na 
perspectiva de oferecer a maior e melhor conecti-
vidade dentro do Brasil e do Brasil para o mundo. 
No último semestre, a empresa lançou, em média, 
um novo voo por mês para destinos domésticos e in-
ternacionais. Um importante exemplo é o início das 
vendas para a rota São Paulo-Roma e o planejamen-
to para inaugurar voos nas rotas São Paulo-Lisboa e 
São Paulo-Boston em meados de 2018, operações 
sujeitas à aprovação das autoridades e cujo lança-
mento comercial será comunicado pela companhia. 
No Brasil, a LATAM é a única companhia aérea com 
tamanha oferta de destinos e itinerários, mantendo-se 
atenta a oportunidades de rotas sustentáveis, princi-
palmente no hub de Guarulhos, que conecta um con-
tinente ao restante do mundo. Seguindo tendências 
mundiais, foram adotadas soluções e medidas que 
agregam valor à experiência do cliente, permitindo 
que ele escolha como voar e pague apenas pelos 
serviços que deseja adquirir. Dentro dessa platafor-
ma, foram lançados o Mercado LATAM (novo serviço 
de vendas a bordo) e a venda de bilhetes com novos 
perfis de tarifas, trazendo alternativas diferenciadas. 
Outro orgulho é o LATAM Fidelidade, programa de 
acúmulo e resgate que recentemente passou por alte-
rações nas regras para qualificação e acesso à ca-
tegoria Platinum. Exemplo: passageiros LATAM, que 
viajam dentro do Brasil mais de uma vez por mês, já 
podem mudar de categoria e usufruir os benefícios 
de um cliente Platinum, como o Espaço + nos voos 
domésticos, check-in preferencial, acesso à sala VIP 
e prioridade no embarque com um acompanhante, 
tabela de resgastes exclusiva e upgrade de cabine e 
alteração de passagem sem multa de remarcação. 
O compromisso com o desenvolvimento profissio-
nal de seus parceiros é preocupação recorrente da 
empresa, que investe na capacitação de agentes 
de viagens, inclusive com cursos na FGV. O Brasil 
tem potencial, e a aviação é estratégica para sua 
evolução, com foco na promoção de negócios, no 
Turismo e na geração de empregos. A LATAM acre-
dita que este é o caminho para estimular cada vez 
mais o crescimento do país. 

“A estratégia da 
LATAM é fortalecer sua 
estrutura de operação 
e oferecer a maior e 
melhor conectividade 
dentro do Brasil e do 
Brasil para o mundo”

IGOR MIRANDA é diretor de Vendas, 
Marketing e E-Commerce da LATAM 
Airlines Brasil. 

SUSTAINABLE GROWTH FOR 
RESUMPTION OF THE BRAZILIAN 
ECONOMY
"LATAM'S STRATEGY IS TO STRENGTHEN ITS 
OPERATING STRUCTURE AND OFFER THE HIGHEST 
AND BEST CONNECTIVITY IN BRAZIL AND FROM 
BRAZIL TO THE WORLD”

The decline of economic growth in the country, as 
well as the structural obstacles that impact the national 
aviation, cannot be deterrent issues to make the airlines 
stop being confident that Brazil will soon climb some 
steps in competitiveness.
The LATAM Airlines Brazil's strategy, for example, is 
to strengthen its operating structure, moving towards 
more flexible rates aiming to offer the greatest and best 
connectivity in Brazil and from Brazil to the world.
In the last semester, the company launched, on average, 
a new flight per month to domestic and international 
destinations. An important example is the start of sales 
of São Paulo-Rome route and the planning to inaugurate 
flights on the routes São Paulo-Lisbon and São Paulo-
Boston in mid-2018, operations subject to approval by 
the authorities and whose commercial launch will be 
announced by the company.
In Brazil, LATAM is the only airline with such a wide 
range of destinations and itineraries, keeping in mind the 
opportunities of sustainable routes, mainly in the hub of 
Guarulhos, which connects a continent to the rest of the 
world. Following global trends, solutions and measures 
have been adopted that add value to the customer 
experience, allowing that she or he choose how to fly 
and pay only for the services that he wants to purchase. 
Within this platform, the Mercado LATAM (LATAM Market) 
was launched (new on-board sales service) and the sale 
of tickets with new rates profiles, with special options.
Another reason to be proud of is LATAM Fidelidade 
(LATAM Loyalty), an accumulation and rewarding 
program that recently had changes in the rules for 
qualification and access to the Platinum category. 
Example: LATAM passengers, who travel within Brazil 
more than once a month, can already change the 
category and enjoy the benefits of a Platinum client, 
such as Espaço + on domestic flights, preferential 
check-in, access to the VIP room and priority boarding 
with a companion, exclusive rewarding table and 
cabin upgrade and change of tickets without a penalty.
The commitment to the professional development of its 
partners is a recurring concern of the company, which 
invests in the training of travel agents, including courses 
at FGV. Brazil has the potential, and aviation is strategic 
for its evolution, focusing on business promotion, tourism 
and job creation. LATAM believes that this is the way to 
stimulate even more the growth of the country.

IGOR MIRANDA is Sales, Marketing and 
E-Commerce Director at LATAM Airlines Brazil.

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 
PARA A RETOMADA DA 
ECONOMIA BRASILEIRA
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A proximidade com as agências de viagens e com o trade turístico 
de maneira geral é uma das maiores apostas do GRUPO TREND – e, 
também, onde reside sua força de mercado. Sabendo disso, a holding 
não mediu esforços para fazer do último quadrimestre de 2017 um 
período recheado de bons frutos, fincando raízes mais profundas na 
indústria de viagens e consolidando-se como uma marca de referência 
e credibilidade: teve promoção de Black Friday, nova edição do 
“Amigos da TREND”, famtour para Las Vegas, novidades no portfólio, 
participação nas célebres feiras setoriais... tanta coisa! A Segue 
Viagem relembra cada um desses momentos com você.

ESPAÇO GRUPO TREND

EM BUSCA DE RESULTADOS 
SEMPRE MELHORES

ALWAYS LOOKING FOR BETTER RESULTS
The closeness to the travel agencies and with the travel 
and tourism trade in general is one of the biggest bets 
of GRUPO TREND – and, also where its market strength 
is. Considering this, the holding company has spared no 
efforts to turn the last four months of 2017 into a period 
plenty of good results, creating stronger roots in the 
travel industry and consolidating itself as a reference and 
credibility brand: it had Black Friday offers, new edition of 
“Amigos da TREND” (Friends of TREND), FAM tour of Las 
Vegas, novelties in the inventory, participation in famous 
trade fairs... so many things! Segue Viagem recalls each 
one of those moments with you.

AMIGOS DA TREND:  
onde negócios e relacionamento 
entram em campo

FOTOS ARQUIVO GRUPO TREND

LEONARDO ORTEGA, MÁRIO ANTONIO E LUIS PAULO LUPPA, DO GRUPO TREND, POSAM COM 
BOBÔ, CHIQUINHO, ANDRADE E CARLINHOS BALA, JOGADORES DE FUTEBOL QUE FIZERAM 
HISTÓRIA NOS GRAMADOS
LEONARDO ORTEGA, MÁRIO ANTONIO AND LUIS PAULO LUPPA, FROM GRUPO TREND, WITH BOBÔ, CHIQUINHO, 
ANDRADE AND CARLINHOS BALA, SOCCER PLAYERS WHO ARE LEGENDS ON THE GRASS COURTS 

O já tradicional “Amigos da TREND” chegou 
à sétima edição e desembarcou em Recife (PE) 
com uma delegação composta por agentes 
de viagens e quatro grandes ídolos do futebol 
nacional: Carlinhos Bala, Bobô, Chiquinho e 
Andrade. Entre os dias 27 e 28 de outubro, o 
Estádio Governador Carlos Wilson Campos, 
popularmente conhecido como Arena de 
Pernambuco, foi palco para um divertido 
evento de relacionamento que teve como 
objetivo aproximar a holding de importantes 
parceiros do trade. 
Entre as presenças ilustres, destaque também 
para a do presidente Luis Paulo LUPPA, Mário 
Antonio, vice-presidente de Vendas e Marketing 
do grupo, e Felipe Carreras, Secretário de 
Turismo, Esporte e Lazer de Pernambuco. No 
total, uma comitiva composta por 70 pessoas 
participou da ação e teve a oportunidade de 
fazer uma imersão no destino, conferindo de 
perto os principais atrativos turísticos da cidade. 
“Ouvir os clientes é a nossa prioridade. Daí a ideia 
de promovermos o ‘Amigos da TREND’, evento 
que favorece nossa aproximação com o trade, 
reforça nossos laços de amizade e abre espaço 
para novos negócios, tudo isso em um cenário 
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SÉTIMA EDIÇÃO DO AMIGOS DA TREND FOI REALIZADA EM RECIFE (PE) E, ALÉM 
DA DIRETORIA DA HOLDING E DOS QUATRO ÍDOLOS DO FUTEBOL NACIONAL, 
CONTOU COM A PRESENÇA DE UM SELETO GRUPO DE AGENTES DE VIAGENS
SEVENTH EDITION OF AMIGOS DA TREND (FRIENDS OF TREND) OCCURRED IN RECIFE 
(PE) AND, IN ADDITION TO THE BOARD OF DIRECTORS OF THE HOLDING COMPANY 
AND FOUR IDOLS OF THE NATIONAL SOCCER, IT COUNTED ON THE PRESENCE OF A 
SELECT GROUP OF TRAVEL AGENTS

descontraído e marcado por uma atmosfera que é puro lazer. 
Como bônus, oferecemos a possibilidade de os participantes 
jogarem bola com verdadeiros craques e passarem pela 
experiência de vivenciar o dia a dia de um jogador profissional”, 
ressalta o vice-presidente, um dos idealizadores do evento e fã 
de carteirinha do esporte. 
O encontro contou com o apoio de uma série de parceiros: 
Arena de Pernambuco, Empresa de Turismo de Pernambuco 
(Empetur), Governo do Estado de Pernambuco, Latam 
Airlines, Luck Receptivo, Omnibees, Prefeitura de Recife e 
Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco. 
A hospedagem ficou por conta da Luzeiros Hotéis, rede 
hoteleira parceira do GRUPO TREND.

AMIGOS DA TREND (FRIENDS OF TREND): WHERE BUSINESS AND CUSTOMER RELATIONS 
ARE READY TO WIN
The already traditional “Amigos da TREND” (Friends of TREND) had its seventh edition and arrived in 
Recife (PE) with a team composed of travel agents and four great idols of Brazilian soccer: Carlinhos 
Bala, Bobô, Chiquinho and Andrade. Between October 27 and 28, Governador Carlos Wilson 
Campos Stadium, popular known as Pernambuco Arena, was the scenery for a funny relationship 
event with the goal of bringing closer important trade partners to the company. 
Among the presence of those celebrities, a highlight to the president Luis Paulo LUPPA, Mário Antonio, 
Sales and Marketing VP at the group, and Felipe Carreras, Tourism, Sport and Leisure Secretary of 
Pernambuco State. In total, a group with 70 people participated in this action and had the opportunity of 
getting to know the destination, checking closely the main tourist attractions of the city. 
“Listening to the customers is our priority. And that's why we promote ‘Amigos da TREND’ (Friends of TREND), 
an event that encourages closeness between us and the trade, strengthens our friendship ties and opens space 
for new business, all of these in a relaxing scenery and marked by a great leisure atmosphere. As a bonus, we 
offer the possibility of the attendees playing together with real soccer stars and having the experience of living 
a professional soccer player’s daily routine,” says the VP, one of the creators of the event and soccer huge fan. 
The event counted on the support of a series of partners: Pernambuco Arena, Empresa de Turismo 
de Pernambuco - Empetur (Pernambuco Tourism Company), Pernambuco State Government, Latam 
Airlines, Luck Receptivo, Omnibees, Recife City Government and Tourism, Sports and Leisure Secretariat 
of Pernambuco. The hotels were provided by Luzeiros Hotéis, a partner hotel chain of GRUPO TREND.
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ON THE WAY OF GREAT EVENTS 
The second semester of 2017 can be summed up in two items: networking and business growth. In 
September, GRUPO TREND attended the 45th ABAV – Expo Internacional de Turismo (ABAV – International 
Tourism Fair), carried out with the 48th Encontro Comercial Braztoa (Braztoa Business Meeting). There, the 
holding company ratified its segmentation in TREND CORP and TREND LAZER, the installment payment in 
up to ten times without interest (valid for payment by credit card and bank slip) and the growth of the product 
range of Vacation Homes Collection, emphasizing the potential of megahomes – and also, of course, it 
released an exclusive brochure with offers. 
On October 21 and 22, it was time for the Festival do Turismo de João Pessoa (João Pessoa Tourism Festival), 
event that happened at Poeta Ronaldo Cunha Lima Convention Center, in Paraíba, TREND took more than 
250 travel agents from Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN) and Recife (PE), providing hotel and transfer. 
During the fair, “Abrace o mundo com a TREND” (Embrace the world with TREND) brochure was distributed, 
with offers regarding New Year’s Eve, hotels, car and house rental, cruises, tickets, airline tickets and leisure 
packages. In an exclusive meeting room, suppliers and representatives of the company gave some lectures. 
To end the schedule of events, from November 9 to 12, the 29th edition of Festival do Turismo de Gramado - 
Festuris (Gramado Tourism Festival) occurred. Because it gathered the greatest players of the market, the moment 
was perfect to talk again about the special conditions and the diversified inventory of the group’s companies. 

Na rota dos  
GRANDES EVENTOS

BLACK TREND:  
60% off
A TREND aderiu à Black Friday e, para reforçar sua participação, 
lançou a BLACK TREND, oferecendo descontos de até 60% entre 21 e 
30 de novembro. A ação contemplou ofertas de hotelaria nacional e 
internacional, locação de veículos, cruzeiros e pacotes de lazer. 

BLACK TREND: 60% OFF
TREND joined the Black Friday and, to reiterate its participation, it launched the BLACK 
TREND, offering discounts up to 60% off between November 21 and 30. The action 
included offers of national and international hotels, car rental, cruises and leisure packages. 

O segundo semestre de 2017 pode ser resumido em duas palavras: networking e 
ampliação dos negócios. Em setembro, o GRUPO TREND prestigiou a 45ª ABAV – 
Expo Internacional de Turismo, realizada em conjunto com o 48º Encontro Comercial 
Braztoa. Na oportunidade, a holding reforçou sua segmentação em TREND CORP e 
TREND LAZER, o parcelamento em até 10 vezes sem juros (válido para pagamentos 
via cartão de crédito e boleto bancário) e o crescimento do leque de produtos 
da Vacation Homes Collection, enfatizando o potencial das megahomes – além, é 
claro, de divulgar um caderno exclusivo com ofertas.
Já nos dias 20 e 21 de outubro foi a vez do Festival do Turismo de João Pessoa, 
evento sediado no Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima, na Paraíba, 
para o qual o GRUPO TREND levou mais de 250 agentes de viagens de Fortaleza 
(CE), Maceió (AL), Natal (RN) e Recife (PE), garantindo sua hospedagem e transfers. 
Durante a feira, foi distribuído o caderno “Abrace o mundo com a TREND”, com 
ofertas de Réveillon, hotelaria, locação de carros e casas, cruzeiros, ingressos, 
aéreo e pacotes de lazer. Em uma sala exclusiva, fornecedores e representantes 
da holding ministraram capacitações. 
Para fechar o calendário de eventos, de 9 a 12 de novembro aconteceu, em 
Gramado (RS), a 29ª edição do Festival do Turismo de Gramado (Festuris). Por reunir 
grandes players do mercado, o momento foi oportuno para reiterar as condições 
comerciais diferenciadas e o portfólio diversificado das empresas do grupo.

REPRESENTANTES DO GRUPO TREND PRESTIGIARAM TRÊS DOS 
MAIS IMPORTANTES EVENTOS DO SETOR NO SEGUNDO SEMESTRE 
DE 2017: ABAV - EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, FESTIVAL DO 
TURISMO DE JOÃO PESSOA E FESTIVAL DO TURISMO DE GRAMADO
GRUPO TREND REPRESENTATIVES ATTENDED THREE OF THE MOST IMPORTANT 
EVENTS OF THE SECTOR IN THE SECOND SEMESTER OF 2017: ABAV - EXPO 
INTERNACIONAL DE TURISMO (INTERNATIONAL TOURISM FAIR), FESTIVAL DO 
TURISMO DE JOÃO PESSOA (JOÃO PESSOA TOURISM FESTIVAL) AND FESTIVAL 
DO TURISMO DE GRAMADO (GRAMADO TOURISM FESTIVAL)
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A COMPLETE TOUR OF LAS VEGAS
In an exclusive partnership with Copa Airlines, GRUPO TREND took 
professionals from 11 Brazilian travel agencies to a FAM tour of Las Vegas, in 
the United States. From November 21 to 26, the attendees had the chance to 
visit tourist attractions of the city, get to know the large list of leisure activities 
and check closely the gastronomic strength of the destination in a very 
complete tour that reinforced the quality of services and products of TREND.  
The stay was crowned by luxury and sophistication of The Venetian that offered 
to the guests elegant and perfectly decorated suites, an incredible leisure area 
whose swimming pools and spa services show that they care about every 
detail, an intense schedule of activities and a large list of restaurants and bars 
– in total, the complex gathers 40 establishments offering high gastronomy 
which meet all profiles. In addition, the travel agents participated in a site 
inspection and took an in loco training course, always followed by Leticia 
Gonzalez, manager of the hotel.
The trip was also taken by: Alessandra Maia, manager of Business 
Development at TREND TRAVEL USA, and Ana Tereza, Sales executive for Rio 
de Janeiro. Starting in August, those ten travel agents who issued more tickets 
to the United States via Copa Airlines and who had a great performance 
regarding room reservations at The Venetian up to November 1st were 
selected for this FAM tour.
It’s important to highlight that this FAM Tour also counted on the support of 
the partners Wynn|Encore, MGM Resorts, The Cosmopolitan of Las Vegas, 
The Wedding Chapel of Las Vegas, World Transportation, Cirque du Soleil, 
Maverick, The Forum Shops, Fashion Show Mall and Las Vegas North Outlets.

UM TOUR COMPLETO  
por Las Vegas
Em uma parceria com a Copa Airlines, o GRUPO TREND 
embarcou profissionais de 11 agências de viagens brasileiras 
para um famtour em Las Vegas, nos Estados Unidos. De 21 a 
26 de novembro, os participantes foram convidados a visitar 
os pontos turísticos da cidade, conhecer a extensa relação de 
atividades de lazer e conferir de perto a força gastronômica 
do destino em um tour supercompleto que reforçou a qualidade 
dos produtos e serviços TREND. 
A estada foi coroada pelo luxo e pela sofisticação do The 
Venetian, que colocou à disposição dos hóspedes as suítes 
elegantes e decoradas com esmero, a riquíssima área de 
lazer, cujas piscinas e serviços de spa traduzem o capricho 
presente em cada detalhe, a programação intensa e o amplo 
leque de restaurantes e bares – no total, o complexo reúne 
40 estabelecimentos de alta gastronomia que atendem a todos 
os gostos. Para complementar, os agentes participaram de 
um site inspection e receberam treinamento in loco, sempre 
acompanhados por Leticia Gonzalez, gerente do hotel. 
Acompanharam a viagem Alessandra Maia, gerente de 
Desenvolvimento de Negócios da TREND TRAVEL USA, e Ana 
Tereza, executiva de Vendas para o Rio de Janeiro. Com início 
em agosto, foram escolhidos para o famtour os 10 agentes 
que mais emitiram bilhetes para os States com a Copa Airlines 
e que se destacaram nas reservas para o The Venetian até 1º 
de novembro.
Vale ressaltar que o famtour também contou com o apoio dos 
parceiros Wynn|Encore, MGM Resorts, The Cosmopolitan 
of Las Vegas, The Wedding Chapel of Las Vegas, World 
Transportation, Cirque du Soleil, Maverick, The Forum Shops, 
Fashion Show Mall e Las Vegas North Outlets.

EM NOVEMBRO, DEZ AGENTES DE VIAGENS PARTICIPARAM DE UM FAMTOUR COM 
DESTINO A LAS VEGAS PROMOVIDO PELO GRUPO TREND. O AÉREO FICOU POR CONTA 
DA COPA AIRLINES, ENQUANTO A ESTADA FOI NO LUXUOSÍSSIMO THE VENETIAN
IN NOVEMBER, TEN TRAVEL AGENTS PARTICIPATED IN A FAM TOUR OF LAS VEGAS 
PROMOTED BY GRUPO TREND. AIRLINE TICKETS WERE OFFERED BY COPA AIRLINES, 
WHILE THE STAY WAS PROVIDED BY THE LUXURIOUS THE VENETIAN
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A BLITZ THAT TURNS INTO SALES
The Sales army of GRUPO TREND went to the streets between October 16 and 20 on a 
mission to spread Segue Viagem Themed Week. The action ratified new tools of the system, 
such as the interactive map (which provides a more dynamic browsing), the travel agent 
area, which offers exclusive resources, and other products of the brand, including its YouTube 
channel (TV Segue Viagem), social media and this magazine that now is in your hands. To 
accomplish this goal, more than 2,500 travel agencies all over Brazil were visited. 
The Supertarifa TREND (TREND Superprice), on the other hand, was the subject of the 
National Products Themed Week. On the occasion, the Sales and National Products 
teams were dedicated to presenting the promotional action to their client base, 
highlighting around 700 hotels that were participating in with unbeatable prices. This 
edition, an exclusive brochure was created and distributed. 
Remember it: to access prices, just log in NATREND and look for options of hotels in the destination 
that you have chosen. The hotels with special rates are highlighted with a diamond icon. 

Visitas que se  
TRANSFORMAM EM VENDAS

O exército de Vendas do GRUPO TREND foi às ruas entre 16 e 20 
de outubro com a missão de divulgar a Semana Temática Segue 
Viagem. A ação reforçou as novas funcionalidades da plataforma, 
como, por exemplo, o mapa interativo (que torna a navegação 
mais dinâmica), a área do agente de viagens, que oferece recursos 
exclusivos, e os demais produtos da marca, incluindo o canal no 
YouTube (TV Segue Viagem), redes sociais e esta revista que agora 
está em suas mãos. Para cumprir esta meta, foram visitadas mais 
de 2.500 agências de viagens de todo o Brasil. 
A Supertarifa TREND, por outro lado, foi tema da Semana 
Temática de Produtos Nacionais. Na ocasião, as equipes de 
Vendas e Produtos Nacionais se dedicaram a divulgar a ação 
promocional às suas carteiras de clientes, destacando os cerca 
de 700 hotéis participantes com tarifas imbatíveis. Para esta 
edição, um caderno exclusivo foi preparado e distribuído.
Lembre-se: para acessar as tarifas, basta se logar no NATREND 
e pesquisar as opções de hotelaria no destino escolhido. 
Os meios de hospedagem com valores especiais estão em 
destaque com o símbolo de um diamante.

A REALIZAÇÃO DAS SEMANAS TEMÁTICAS SEGUE VIAGEM E DE PRODUTOS 
NACIONAIS, EM OUTUBRO, PROMOVEU O ENCONTRO ENTRE A EQUIPE DE VENDAS 
TREND E AGÊNCIAS DE VIAGENS DE TODO O BRASIL
THE SEGUE VIAGEM AND NATIONAL PRODUCTS THEMED WEEK, IN OCTOBER, PROMOTED 
THE MEETING WITH THE SALES TEAM OF TREND AND TRAVEL AGENCIES ALL OVER BRAZIL

Parabéns, AVIPAM!
Luis Paulo LUPPA foi um dos integrantes da seleta lista de convidados 
que prestigiaram os 70 anos de atuação da Avipam, tradicional 
agência de viagens responsável pelo embarque de mais de 600 
mil passageiros todos os anos. Celebrado no último dia 27 de 
novembro, o evento promoveu um debate geral sobre a indústria 
de viagens e contou com a presença de Eduardo Bernardes, vice-
presidente de Vendas e Marketing da GOL Linhas Aéreas, e Fernão 
Loureiro, gestor de Viagens da Philips para a América Latina. 
Representando o GRUPO TREND, estiveram também presentes 
Leonardo Ortega (vice-presidente Executivo), Mário Antonio 
(vice-presidente de Vendas & Marketing), Ana Kuba (diretora de 
Marketing & Vendas) e Noah Britto (gerente Abracorp). 

O PRESIDENTE LUIS PAULO LUPPA FOI UM DOS 
CONVIDADOS A CELEBRAR OS 70 ANOS DA AVIPAM E 
DIVIDIU O PALCO COM REPRESENTANTES DE GRANDES 
EMPRESAS, COMO GOL LINHAS AÉREAS E PHILIPS, ALÉM, 
É CLARO, DOS PORTA-VOZES DA AGÊNCIA DE VIAGENS
THE PRESIDENT LUIS PAULO LUPPA WAS ONE OF THE GUESTS 
TO CELEBRATE AVIPAM’S 70TH BIRTHDAY AND SHARED THE 
STAGE WITH REPRESENTATIVES OF BIG COMPANIES, SUCH 
AS GOL LINHAS AÉREAS AND PHILIPS, IN ADDITION TO THE 
SPOKESPEOPLE OF THE TRAVEL AGENCY, OF COURSE

CONGRATULATIONS, AVIPAM!
Luis Paulo LUPPA was one of the members of the special guest list present who 
celebrated Avipam’s 70th birthday of existence, traditional travel agency that is 
responsible for the trip of over 600,000 passengers every year. Happening on last 
November 27, the event promoted a general discussion on the travel industry and 
counted on the presence of Eduardo Bernardes, Sales and Marketing VP at GOL 
Linhas Aéreas, and Fernão Loureiro, travel manager at Philips for Latin America. 
Representing GRUPO TREND, Leonardo Ortega (Executive VP), Mário Antonio 
(Sales & Marketing VP), Ana Kuba (Marketing & Sales director) and Noah Britto 
(Abracorp manager) were also present.
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AIRAN CAL

EDSON SOUZA

TWO TROPHIES, TWO SUPERPARTNERS 
In October, the general manager, Amanda De Rousset, and the employee Renato Silva, both from 
the Leisure department at GRUPO TREND, participated in a business relationship event planned 
by SeaWorld Parks & Entertainment. The meeting was crowned by an award, which recognized 
the partnership and the excellent performance of TREND regarding sales of tickets for the complex 
throughout 2017. 
In November, another prize: TREND Viagens received a Troféu Infinito (Infinite Trophy), given 
by Brocker Turismo to those ten companies of the tourism trade which have sold more Gaucho 
Highlands destination. The ceremony was carried out at the Hotel Ritta Höppner, in the city of 
Gramado (RS). 

DOIS TROFÉUS,  
dois superparceiros
A gerente-geral Amanda De Rousset e o colaborador Renato Silva, ambos 
do departamento de Lazer do GRUPO TREND, participaram, em outubro, 
de um evento de relacionamento organizado pelo SeaWorld Parks & 
Entertainment. O encontro foi coroado pela entrega de um prêmio, que 
reconheceu a parceria e o excelente desempenho da TREND nas vendas 
para o complexo ao longo de 2017.
Em novembro, mais um prêmio: a TREND VIAGENS foi contemplada com 
o Troféu Infinito, entregue pela Brocker Turismo às dez empresas do trade 
turístico que mais comercializaram Serra Gaúcha. A cerimônia teve lugar 
no Hotel Ritta Höppner, na cidade gaúcha de Gramado (RS). 

NA PRIMEIRA FOTO, AMANDA DE ROUSSETT E RENATO SILVA, DO 
DEPARTAMENTO DE LAZER DA TREND VIAGENS, RECEBEM O PRÊMIO 
CONCEDIDO PELO SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT. ABAIXO, FOI A 
VEZ DE FERNANDO DONIZETI, DE PRODUTOS NACIONAIS, TRAZER PARA 
A HOLDING O TROFÉU INFINITO, ENTREGUE PELA BROCKER TURISMO
IN THE FIRST PHOTO, AMANDA DE ROUSSETT AND RENATO SILVA, FROM THE LEISURE 
DEPARTMENT AT TREND VIAGENS, ACCEPT THE PRIZE GRANTED BY SEAWORLD 
PARKS & ENTERTAINMENT. BELOW, FERNANDO DONIZETI, FROM THE NATIONAL 
PRODUCTS DEPARTMENT, ALSO BROUGHT A PRIZE TO THE COMPANY, THE TROFÉU 
INFINITO (INFINITE TROPHY, IN ENGLISH), GRANTED BY BROCKER TURISMO 

SANDRO SEEWALD

GRAZIELLE GARCIA

MARIANA ALCOBAS

MAURICIO MEDEIROS

MAIS GENTE NA EQUIPE: 
o GRUPO TREND gosta
O departamento de Produtos Nacionais do GRUPO TREND tem novidade: 
Airan Cal, baseado em Salvador (BA), é agora o gestor dos empreendimentos 
hoteleiros localizados na região Nordeste, respondendo pelos estados de 
Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Já 
Edson Souza, alocado em Manaus (AM), fará a gestão dos hotéis situados 
no Norte do país, comprometendo-se pelos meios de hospedagem sediados 
no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Também 
fazem parte de suas atribuições os hotéis de três estados do Nordeste: Ceará, 
Piauí e Maranhão. 
O time que fica nas ruas também ganhou novos reforços. Mauricio Medeiros 
assumiu como executivo de Vendas para Florianópolis (SC), Grazielle Garcia 
veio para dar ainda mais fôlego à equipe que atende São Paulo, responsabili-
zando-se pelas agências de viagens distribuídas pela região Oeste da cidade, 
e Mariana Alcobas foi contratada para se dedicar ao atendimento às agên-
cias sediadas em Curitiba (PR). Os três chegaram para agregar sua expertise 
e consolidar ainda mais a marca TREND no mercado.

MORE MEMBERS JOINING THE TEAM: GRUPO TREND LOVES IT
The National Products team has some news: Airan Cal, based in Salvador (BA), is now the manager 
of hotels located in the Northeast region, being responsible for the States of Alagoas, Bahia, 
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte and Sergipe. Edson Souza, based in Manaus (AM), 
will manage those hotels located in the North part of the country, being responsible for business in 
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima and Tocantins. Hotels from three Northeastern 
states also make part of his responsibilities: Ceará, Piauí and Maranhão. 
The external team has also new recruits. Mauricio Medeiros is now a Sales executive for Florianópolis 
(SC) and Grazielle Garcia came to help the team which serves São Paulo, being responsible for 
the travel agencies distributed by the West side of the city, and Marina Alcobas was hired to be 
in charge of the travel agencies headquartered in Curitiba (PR). Both joined the team to add their 
expertise and consolidate even more the name of TREND in the market. 
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JANEIRO E FEVEREIRO 2018
JANUARY AND FEBRUARY 2018

AGENDA

JANUARY 9 TO 11 ........................................................ FLORIDA HUDDLE (FORT LAUDERDALE, FLORIDA)
JANUARY 10 TO 14 ...................................................... VAKANTIEBEURS (UTRECHT, HOLLAND)
JANUARY 17 TO 21 ...................................................... FITUR (MADRID, SPAIN)
JANUARY 30 TO FEBRUARY 1ST ...................................... CARIBBEAN TRAVEL MARKETPLACE (SAN JUAN, PUERTO RICO)

FEBRUARY 1ST TO 4 ....................................................... DESTINATIONS: THE HOLIDAY & TRAVEL SHOW (LONDON, ENGLAND)
FEBRUARY 5 TO 7 ......................................................... IBTM ARABIA (ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES)
FEBRUARY 11 TO 13 ..................................................... BIT (MILAN, ITALY)
FEBRUARY 20 TO 21 ..................................................... ASIA-PACIFIC INCENTIVES & MEETINGS EXPO (MELBOURNE, AUSTRALIA)
FEBRUARY 25 TO 27 ..................................................... LACTE (SÃO PAULO, SP)
FEBRUARY 26 TO 28 ..................................................... ILTM JAPAN (TOKYO, JAPAN)
FEBRUARY 28 TO MARCH 2 .......................................... VITRINA TURÍSTICA ANATO (BOGOTA, COLOMBIA)
FEBRUARY 28 TO MARCH 4 .......................................... BTL (LISBON, PORTUGAL)

FEIRAS E EVENTOS SOBRE TURISMO
TOURISM FAIRS AND EVENTS

9 A 11 DE JANEIRO .......................................FLORIDA HUDDLE (FORT LAUDERDALE, FLÓRIDA)
10 A 14 DE JANEIRO .....................................VAKANTIEBEURS (UTRECHT, HOLANDA)
17 A 21 DE JANEIRO .....................................FITUR (MADRI, ESPANHA)
30 DE JANEIRO A 1º DE FEVEREIRO ....................CARIBBEAN TRAVEL MARKETPLACE  

(SAN JUAN, PORTO RICO)
1º A 4 DE FEVEREIRO .....................................DESTINATIONS: THE HOLIDAY & TRAVEL SHOW  

(LONDRES, INGLATERRA)
5 A 7 DE FEVEREIRO......................................IBTM ARABIA (ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS)
11 A 13 DE FEVEREIRO ..................................BIT (MILÃO, ITÁLIA)
20 A 21 DE FEVEREIRO ..................................ASIA-PACIFIC INCENTIVES & MEETINGS EXPO  

(MELBOURNE, AUSTRÁLIA)
25 A 27 DE FEVEREIRO ..................................LACTE (SÃO PAULO, SP)
26 A 28 DE FEVEREIRO ..................................ILTM JAPAN (TÓQUIO, JAPÃO)
28 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO ......................VITRINA TURÍSTICA ANATO (BOGOTÁ, COLÔMBIA)
28 DE FEVEREIRO A 4 DE MARÇO ......................BTL (LISBOA, PORTUGAL)
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1º DE JANEIRO .......................DIA DA CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL E DIA MUNDIAL DA PAZ
6 DE JANEIRO ........................DIA DE REIS
8 DE JANEIRO ........................DIA DO FOTÓGRAFO

1º DE FEVEREIRO ....................DIA DO PUBLICITÁRIO
13 DE FEVEREIRO ....................CARNAVAL
14 DE FEVEREIRO ....................VALENTINE’S DAY
16 DE FEVEREIRO ....................DIA DO REPÓRTER
19 DE FEVEREIRO ....................DIA DO ESPORTISTA

JANUARY 1ST ......................................UNIVERSAL BROTHERHOOD AND WORLD PEACE DAY
JANUARY 6 ........................................THREE KING’S DAY
JANUARY 8 ........................................BRAZILIAN PHOTOGRAPHER’S DAY

FEBRUARY 1ST .....................................BRAZILIAN PUBLICIST’S DAY
FEBRUARY 13 .....................................CARNIVAL
FEBRUARY 14 .....................................VALENTINE’S DAY
FEBRUARY 16 .....................................REPORTER’S DAY
FEBRUARY 19 .....................................SPORTSMEN’S DAY

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES
IMPORTANT DATES AND EVENTS 

CITY ANNIVERSARIES
ANIVERSÁRIOS DE CIDADES

12 DE JANEIRO .......................BELÉM (PA)
22 DE JANEIRO .......................SÃO VICENTE (SP)
25 DE JANEIRO .......................SÃO PAULO (SP)
26 DE JANEIRO .......................SANTOS (SP)

2 DE FEVEREIRO ...................... ITU (SP)
4 DE FEVEREIRO ......................MACAPÁ (AP)
18 DE FEVEREIRO .....................PERUÍBE (SP)
22 DE FEVEREIRO .....................SÃO PEDRO (SP)
28 DE FEVEREIRO .....................PAULÍNIA (SP)

JANUARY 12 .......................................BELÉM (PA)
JANUARY 22 .......................................SÃO VICENTE (SP)
JANUARY 25 .......................................SÃO PAULO (SP)
JANUARY 26 .......................................SANTOS (SP)

FEBRUARY 2 ........................................ITU (SP)
FEBRUARY 4 ........................................MACAPÁ (AP)
FEBRUARY 18 ......................................PERUÍBE (SP)
FEBRUARY 22 ......................................SÃO PEDRO (SP) 
FEBRUARY 28 ......................................PAULÍNIA (SP)

BÉLEM (PA)

SÃO PAULO (SP)








