
Socorro (SP): pôr do sol é
atraçãonoHotel Fazenda
ColinadosSonhos
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TURISMOLOCAL
É LOGO ALI

VIAGEM

No litoral ou no interior, ideias de bate e volta para visitantes
de estilos diferentes. E temmais: viagens inspiradoras perto
da capital para programar com antecedência e aproveitar o

feriado de Corpus Christi em junho







VIAGEM

VOCÊVAI

Programe-se:openúltimoferiado
prolongadode2022estápróximo.
CorpusChristicaiemumaquinta-feira,
16dejunho.Depois,sóemnovembro

Sóquenão.FizemosduasseleçõesdepasseiospertinhodeSãoPaulo.Sãoideiaspara
irevoltarnomesmodiaesugestõesdeescapadasrevigorantesnofimdesemana

ComreportagemdeNathaliaMolina, especial para oEstadão; preços sobconsulta

BATEEVOLTA
DOISPARQUESEMVINHEDO

Acidade fica a 70quilômetros da capital paulista.
Numa área de 160milmetros quadrados, o parque
aquáticoWet’nWild tem 25 atrações e capacidade
paraaté12milpessoaspordia. JáoHopiHarioferece
40 atrações, como amontanha-russaMontezume a
roda-giganteGirandaMundi.Sãocincoregiões temá-
ticasem760milmetrosquadrados.
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UMPASSEIONOTEMPO
EmSantos, litoral sul, a85quilômetrosdacapitalpaulista,umpasseiodebonde

passa pelos principais pontos do centro histórico. OMuseu doCafé (umprédio de
1922)eoConjuntodoCarmo(arquiteturabarrocadoséculo18)estãoentreas30pa-
radas.Atempoecomgraça:háváriosmodelosdebondenalinhaturísticadeSantos
eosmotoristasusamréplicasdeuniformesdeépoca.

FIMDESEMANA
NOPARREIRAL

Se gosta de vinho e ou-
tras bebidas alcoólicas,
reserve o fim de semana.
Não dá para beber e dirigir.
Vinícolas, restaurantes,pes-
queiros e lojas de produtos
típicos estão no Roteiro do
Vinho de São Roque, a 60
quilômetros de São Paulo.
Estabelecimentos como o
complexo Vila Don Patto, a
Vinícola Góes, a Quinta do
Olivardo, aCantinaTiaLina
e a Destilaria Estilla estão
entre as opções. Na Don
Patto, o bar Vinhas da Vila
(foto) vende cestasdepique-
nique para duas pessoas,
com toalha e taças. Inclui
água, suco, vinho, frutas,
frios, pães, bolos, quiche e
geleia. Precisa reservar.

NOSTRILHOS
A Convenção de Itu, em

1873, é a inspiração do Trem
Republicano que vai de Itu a
Salto emmais oumenos uma
hora. Os vagões têm nomes
de personalidades da história
local; entre eles, Prudente de
Moraes, oprimeiropresidente
eleito por voto. Há opções de
passeio comcafédamanhãou
almoço. Empresa à frente do
TremRepublicano,aSerraVer-
de Express opera trilhos entre
CuritibaeMorretes,noParaná.

EMMEIOÀNATUREZA
Socorro é um destino co-

nhecido pelos esportes de
aventura (rafting nas corre-
deiras do Rio do Peixe, arvo-
rismo, escalada e tirolesa no
Parque de Aventura Monjo-
linho),mas tambémoferece
atividadesmais contempla-
tivas. Com café da manhã,
almoço e cháda tarde, o day
usenoHotel FazendaColina
dos Sonhos dá direito a pas-
seios a cavalo e de charrete e
acessoapedalinho,quadrici-
cloecachoeira.Opôrdosolé
umadasprincipaisatrações.
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VIAGEM
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paraasaúdementaleajudamacombateraexaustãoe
oestressecausadospelolongoperíododeisolamento
edeconvíviocomapandemiadecovid-19

FIQUEUMPOUCOMAIS

VOLTAAOMUNDOEM
CAMPOSDOJORDÃO

ACONCHEGOE
CONTEMPLAÇÃO
EMMONTEVERDE

Nooutono-invernoaSerradaMantiqueirafica
aindamaisagradável,comfriozinho.Quemvai
paraCamposdoJordãoearredoresprecisa
visitaroParqueAmantikir

DistritodacidadedeCamanducaia,
emMinasGerais,o6ºdestinomais
acolhedordoplanetaestáaapenas
166kmdeSãoPaulo

Oengenheiro agrônomoWalter Vasconcellos criou 28 jardins
paraoParqueAmantikir, emCamposdo Jordão.Oconjuntopaisa-
gísticotem550espécieseéinspiradoemjardinsdeváriaspartesdo
mundo. FicanoAlto Lajeado, circuitode turismodacidade.Ogiro
pelos países inclui os estilos chinês, japonês, alemão, austríaco,
inglêsefrancês.Todaaornamentaçãofoifeitarespeitandoodeclive
do terreno, que ocupa 60milmetros quadrados da Serra daMan-
tiqueira. “Quase 90%do trajeto é acessível a cadeirante, e o roteiro
privilegiaadescida”,explicaVasconcellos.Dáparasubirnacasada
árvore.Olabirintocircularécampeãodefotos.

A mineira Monte Verde está novamente na
listas das CidadesMais Acolhedoras doMundo
feita pela Booking. Em2022, subiu três posições
na comparação como ano anterior e ocupa a 6ª
colocação.Entreasopçõesdehospedagem,oKu-
riuwaHotel (três fotos no sentido anti-horário)
se destaca historicamente no destino e também
aparecebemavaliadopelosviajantesnaBooking.
Asagênciaslocaistêminvestidoematividadesao
ar livre na região, a exemplo de passeios de bici-
cleta,piqueniqueseexpediçõesparaveropôrdo
sol emlugaresdedifícil acesso.
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TENDÊNCIA

CAMPINGSEM
PERRENGUE

PARQUEAQUÁTICO
EHOTELEMOLÍMPIA
Piscinasdeáguastermaise
comodidadedeestarhospedado
diantedasatraçõescompensam
adistânciade440kmdacapital
paulista.Bompara iremfamília

OHot BeachResort é tão colado aoHot Beach
Olímpia, parqueaquáticodomesmogrupo, que
pareceumaextensão.Águastermaiseatividades
de sobra para todas as faixas etárias estão prati-
camente a umpasso do elevador. JáOlímpia, no
interiorpaulista, ficaacercade440quilômetros
de São Paulo. Um trajeto longo, percorrido em
estradas deboaqualidade.Mas, ainda assim, pu-
xado. Para valer a empreitada saindo da capital
paulista,fiqueunsquatrodias.Étemposuficiente
paravocêsedesligardocaminhoaté láeaprovei-
tarasatraçõesdoparqueaquático.

Modalidade de turismo localmuito comum
noexterior, os chamados ‘glampings’ (camping
com glamour) surgemno interior do Brasil co-
mo negócio lucrativo e destino para aqueles
que querem ficarmais perto da natureza, com
confortoe segurança.Conheçaopções. (Comre-
portagemde Juliana Pio,O Estado de S. Paulo;
preços sob consulta)

BlackMambaLoft
Nemcamping,nemhotel,nemresort. “Nosso luxoestá
nomato,noagroturismo”,dizJoséFelipeCarneiro,um
dosproprietáriosdoBlackMambaLoft.Localizadoem
CarmodaCachoeira,SuldeMinasGerais,a320kmda
capitalpaulista,oempreendimentocontacomtrêstipos
deacomodaçãonomeiodaMataAtlântica,equipadas
comcozinha,wi-fi, televisão, frigobarear-condicionado.
Ovisitante,alémdedesfrutardoconfortodaestrutura,
podefazer trilhaspelamatanativaevisitarcachoeiras,
ocafezale,embreve,umaproduçãode lúpulo,sema
necessidadedeacompanhante.Atenção:nãoháserviço
dehotelno local,por issoépreciso levaraprópriacomida.
Umguiacomorientações,dicasdemercadosetelefones
úteiséentreguenocheck-in.

CabanaHome
ACabanaHomeéumastartuppaulistafundadaem2019.
Seuprimeiroempreendimentofoiconstruídoem2020,em
AraçoiabadaSerra,próximoàSorocaba,nointeriordeSão
Paulo,econtemplaseiscabanasdistantes150metrosuma
daoutra. “[Oglamping]Éummovimentoquelevaoclientea
quererexperiênciasúnicas,decontatocomanaturezaeem
ambientesautênticos.Abuscapelobucólico”,afirmaAndré
Nogueira,sócio-administrativo.Ascabanassãoequipadas
comTVacabo,frigobar, fogãoalenha,churrasqueirae
banheiroindividual,entreoutrasfacilidades.Nãoháserviço
dequarto,mastemcafédamanhã.Entreosdiferenciais
donegócioestáaBolha,umaestruturapatenteadafeita
complásticocristal.Umadasacomodaçõesdisponíveisfoi
montadaemumaárvore,anovemetrosdealtura.Dáparaficar
tambémemumacasasubterrânea.

RanchoPuntaBlankaeAmantikir
OargentinoSantiagoRoigAlbuquerquedeua
chavedaprópriacasaparavisitantesao inaugurar
oRanchoPuntaBlancaháseisanosnaSerrada
Mantiqueira. FicapertodeGonçalves, noSulde
Minas.Osucessodoempreendimentoo levoua
abrir, em2020,umnegóciosemelhanteno terreno
ao lado,oAmantikir [nãoconfundir como jardim,em
CamposdoJordão], comosócioRafaelPensado.O
espaçoabrigaumônibuse três tendas indígenas,
todosequipadoscomcama,TV, internet, frigobare
banheiroparticular.Háumacasadesuportecom
fogões,geladeiras, lareira,mesade jogosepiscina.As
tendas têmcercadesetemetrosdediâmetroedez
metrosdealtura. São feitascomlonadecaminhão
impermeávelepresasporcabosdeaçoemcima
deumaestruturademadeira. “Émais rústico, os
animaisficamsoltos.Não temosserviçoe todasas
orientaçõessãopassadasemvídeoexplicativo.O
localofereceestruturaparaapessoa fazeropróprio
café, almoçoe jantar”, explicaoargentino.
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Vejatambém, emexpresso.estadao.com.br,
o rankingdo ‘Paladar’ paraosmelhorese
maissaborososcaféssolúveis.Mercado
estáempenhadoemoferecerprodutos
instantâneosdemelhorqualidade

PONTO FINAL

O café torrado emoído teve
um aumento de 50,24% no Ín-
diceNacionaldePreçosaoCon-
sumidorAmplo (IPCA).Por isso
o ‘Paladar’ decidiu testar algu-
mas das marcas mais popula-
res dos supermercados, a fim
de teajudaraescolherumpro-
dutocommelhorcusto-benefí-
cio para o dia a dia. “O grande
desafio foi achar o brilho do
café (comodoçuraeacidez) em
meio a tanto amargor”, recla-
mouumdos jurados.Agrande
indústria costuma optar por

cafés de torramais intensa pa-
ra esconder possíveis defeitos,
causadospelabaixaqualidade
damatéria-primaoupela falta
de cuidadoe rigornoprocesso
produtivo. Mas também é ver-
dade que essa torra bem escu-
ra agrada “a um público que
acabou se acostumando com
essepadrãodebebida”, lembra
outro jurado.

Algumas amostras conse-
guiram surpreender positiva-
mente parte do júri. Os três
primeiros colocados mostra-

ram-se “capazes de atender ao
grande público no consumo
do dia a dia, semmaiores pre-
tensões”, principalmentepela
relação custo-benefício (ape-
sar da alta de preços), disse o
especialista Ensei Neto. Para
ter ideia,umcaféespecial,pro-
duzidoartesanalmente,empe-
quena escala, chega a custar o
dobro dos cafés de mercado.
(ComreportagemdeDanielle
Nagase,O Estado de S. Paulo;
preços consultados em 6 de
abril de 2022)

OMELHORCAFÉ
TORRADOEMOÍDO
DOSUPERMERCADO
Das 11 marcas populares avaliadas pelo júri do ‘Paladar’, a Três Corações
ficou com o primeiro lugar. A prova foi feita às cegas. Veja o ranking
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RANKING

1ºTrêsCorações
(R$16,59;500g,noSonda)
Foramasnotassutisdeacidezedoçuranaboca(chocolateefruta)
quegarantiramaprimeiracolocação—aindaqueoamargorse
mostrassepresente.Noaroma,surgiramnotasdeterra,avelã,
nozes,carameloqueimado.Ocorpofoiconsideradomédio.

2ºMeli a
(R$18,99;500g,noCarrefour)
Osegundocolocadoapresentanotasmuitolevesdedoçurae
acidez,comum“amarguinhonalíngua”nofinal.Nonariz,aromas
sutisdefrutassecas,rapadura,chocolateaoleite,etambém
naftalinaepalha—oquefezoprodutoperderalgunspontos.Tem
corpomédio-baixo.

3ºFort
(R$17,98;500g,noTrimais)
Grandesurpresanadegustaçãoàscegas,ocafédenomepouco
conhecidoé,naverdade,asegundalinhadaTrêsCorações.Tem
corpomédio,boaestruturaediscretaadstringência.Nonariz,
apresentaaromasuavederapadura,frutasamarelas,carameloe
pão,mastambémdefeitos,comoocheirodebancodecarro.

4ºCafédoPonto
(R$20,79;500g,noPãodeAçúcar)

5ºCaboclo
(R$13,98;500g,noSonda)

6ºPelé
(R$15,49;500g,noCarrefour)

7ºMoka
(R$15,80;500g,noTrimais)

8ºBomJesus
(R$17,98;500g,noTrimais)

9ºPilão
(R$23,08;500g,noSonda)

10ºCaféBrasileiro
(R$14,89;500g,noCarrefour)

11ºJardim
(R$12,99;500g,noCarrefour)

Jurados
DanySimon,@danythesimon;EnseiNeto,@enseineto;
GiulianaBastos,@giuliana_bastos_cafe;FláviaPogliani,
@thelittlecoffeeshop;MarianaProença,@marianaproencafe
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