
SALVADOR QUINTA-FEIRA 27/5/20104 TURISMO

ANTES DE VIAJAR

CONSULADOS EM SALVADOR
Alemanha 3242 2670 e fax 3241 5993 / Argentina
32414863. Plantão 3241 4863 e 9965 6146 /
Áustria 3371 5999 / Bélgica 3623 2454 / Bolívia
Telefax: 3336-0774 / Chile 3345 4141 /
chile.bahia @ig.com.br / Chipre 3272 9066 /
consuladochipre @ig.com.br / Colômbia 3272
9709 / makiesse2 @uol.com.br / Coréia do sul
3483 0922 / ademar @lemospassos.com.br /
Dinamarca e Noruega 3243 8855 / ronald
@bahia.chip.com.br / El Salvador 3342 8450 /
consalbahia@yahoo. com.br / Equador 3480 9686
/ Espanha 3336 1937 / Estados Unidos 3113 2090
/ www.embaixada– americana.org.br / Finlândia
3241 7499 / França 3241 0168 / Grã–Bretanha e
Irlanda do Norte 3247 8216 / Holanda 3241 3001
/ Hungria 3261 8559 / gezaurnenyi@uol.com.br /
Itália 3329 5338 / 9137-8080 / Japão 3266 0527
/ consuladojapaoba m@uol.com.br / Nicarágua
3336 1649 / consuladodanicaragua@hotmail. com
/ Peru 3336 6202 / emaluf@outletcenter. com.br /
Portugal 3341 0636 / mail@salvador.dgaccp.pt /
República do Gabão 3271 5017 /
consuladogabaoba@ svn.com.br / República
Tcheca 3312 5167/3312 5161 / Suécia 3271 5017
/ consuladosuecia@ velozmail. com.br / Suíça
3341 5827 / neeser@svn.com.br / Turquia 3335
1064 / jespinoza. turquia@ig.com.br / Uruguai
3322 7093 / conurubahia@terra. com.br

PAÍSES EM QUE BRASILEIROS
PRECISAM DE VISTO:
Angola, Arábia Saudita, Austrália, Bahamas*, Cabo
Verde, Camarões, Canadá, China, Coréia**, Cuba,
Egito, Estados Unidos, Guiana Francesa,
Honduras***, Ilhas Virgens, Índia, Japão,
Moçambique, Paquistão - Polônia****, Porto Rico,
República Dominicana, Rússia, Tunísia, Turquia.
ATÉ: **30, ***60 DIAS

ÔNIBUS
CONDE: Linha Verde Tel 3450 0321 Horários 5h30,
6, 7,8h30, 11, 14, 15, 16 e 17 h - sex. sáb. e dom.
São Luis Tel 3450 4582 Horários 6h e 16h30 LENÇÓIS
Real Expresso Tel 3450- 9310 Horários 7h e 23h30
ILHÉUS: Águia Branca Tel 4004 1010 Horários 12h e
13h40 (convencional), 9h, 12h45 e 22h45 (semileito)
e 22h44 (leito, exceto aos sábados) PORTO SEGURO
Águia Branca Tel 4004 1010 Horários 21h (semileito)

AVIÃO
Varig www.varig.com.br Tel 4003 7000 TAM www.
tam.com.br Tel 4002 5700 LAN www.lan.com Tel
3241 1401 Aerolíneas Argentinas www.aerolineas
argentinas.com.br Tel 3341 5100 Lufthansa www.
lufthansa.com.br Tel 3341 5100 United www.united.
com.br Tel 3341 5100 TAP – Air Portugal www.
tapbrasil.com.br/ www. agentestapbrasil.com.br Tel
3113 2600/0800 707 77 87 GOL www.voegol.
com.br Call Center 0300 789 2121 BRA www.
voebra.com.br Tel 3453 6020 Oceanair
www. oceanair.com.br Reservas 0300 789 8160
Web Jet www. webjet.com.br Tel 0300 21 01234
AIR EUROPA www. aireuropa.com Tel 3347 8899

BARCOS
LANCHAS / Salvador-Mar Grande / Tel 3319 3431.
Horários: a cada 30 min, diariamente, das 6 às 19h
FERRY- BOAT www.travessiasonline.com.br / São
Joaquim - Bom Despacho Tel 3254 1020 Horários
diariamente das 5h (exceto aos domingos), 6h10,
7h30, 8h30, 10, 11, 12h30, 13h30, 15, 16, 17h30,
18h30, 20, 21, 22h30 e 23. Catamarã Metromar
São Joaquim-Bom Despacho Tel 3319 2890/3319
2844 Horários todo dia às 7h40, 9h15, 10h25,
14h25, 15h45, 17 e 18h20 LANCHA OU CATAMARÃ
Salvador-Morro de São Paulo Tel 3326 3434/3326
3433 Horários Ida: 8h30, 9, 13h30, 14h. Volta: 9h,
11h30, 14h, 16h30.

GUIA DE SERVIÇOS

EMBAIXADAS EM BRASÍLIA
África do Sul 61 3312 9500/9595 / saemb@solar.com.br / www.
africadosul.org.br / Alemanha Tel 61 3422 7000 / info.brasilia@ /
www.alemanha.org.br / Angola Tel 61 3248 4489/2915 / angola
@tecnolink.com.br / www. angola.org.br / Argentina Tel 61 3364
7600 / embarg@embarg. org.br / www.embarg.org.br / Austrália
Tel 61 3226 3111 / embaustr@tera.com.br /
www.embaixada-australia.org.br / Bélgica Tel 61 3443
1133/1056/ 1354 / brasilia@diplobel.org / www.belgica.org /
Canadá Tel 61 3424 5400 / brsla@international. gc.ca /
www.dfait-maeci.gc.ca/ brazil / Chile Tel 61 2103 5151 /
embchile@embchile.org.br / China Tel 61 3346 4430/1880 /
china@opendf.com.br / www.embchina.org.br / Cuba Tel 61 3248
4710/4130/4517 / embacuba@uol.com.br /
www.embaixadadecuba.org.br / Egito Tel 61 3323 8800/4749 /
embegito@opengate.com.br www.opengate.com.br/embegito /
Espanha Tel 61 3244 2776/2023 /2145 / embespbr@correo.
mae.es / www.sgci.mec. es/br / Estados Unidos Tel 3312 7000 /
contact@embaixada -americana.org.br / www.embaixada-
americana.org.br / Finlândia Tel 61 3443 7151 / suomi@
tba.com.br / www.tba.com.br/ finlandia / França Tel 61 3312 9100
/ france@ambafrance. org.br / www.ambafrance.org.br /
Grã-Bretanha Tel 61 3329 2300 / contato@reinounido.org.br /
www.reinounido.org.br / Grécia Tel 61 3443 9130 / info@emb-
grecia.org.br / www.emb- grecia.org.br / Israel Tel 61 2105 0500 /
info@brasilia.mfa.go v.il / http:// brasilia.mfa.gov.il / Itália Tel 61
3242 6970 / embitalia@embitalia. org.br / www. embitalia.org.br
/ Japão Tel 61 3422 4200 / culturaljapaol@ yawl.com.br /
www.br.emb- japan.go.jp/ portugues / México Tel 61 3244
1011/1211/1411 / embamexbra @cabonet.com.br /
www.mexico.org.br / Países Baixos Tel 61 3321 4769 / bra@
minbuza.nl / www. embaixada-holanda.org.br / Portugal Tel 61
3032 9600 / embaixadadeportugal@ embaixadadeportugal.org.br
/ www.embaixadadeportugal. org.br / Rússia Tel 61 3223
3094/5094 / embrus@brnet. com.br / www.binet.com.br/
pages/embrus / Santa Sé Tel 61 3223-0749/0916 / nunapost@
solar.com.br / www.vatican.va / Suíça Tel 61 3443-5500/3934/
3969 / vertretung@bra.rep. admin.ch / www.dfae.admin.ch
/brasilia / Uruguai Tel 61 3322 1200/4528 / urubras@tba.com. br
/ www.emburuguai.org.br

EM TRÂNSITO PARA VIAJAR

ONDE TIRAR O PASSAPORTE
Polícia Federal: Av. Eng. Oscar Pontes, 339, 1º
andar, Água de Meninos, de segunda a
sexta-feira das 10 às 16 horas. Tels: 0800 978
2336

SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão:
Iguatemi. Tel: 3450 5391 e Shopping Barra. Tel:
3264 4553, de segunda a sexta das 10 às 16.

DOCUMENTAÇÃO
Maiores de idade: Duas fotos em tamanho 5x7,
com data, atuais e com fundo branco, de
preferência colorida; RG, título de eleitor com
comprovante de votação na última eleição; CPF;
e documento de quitação com o serviço militar,
para homens até 45 anos; formulário de
requerimento de passaporte preenchido e
comprovante de pagamento da taxa Funapol no
valor de R$ 156,07 (modelo novo). Formulários
adquiridos na sede da PF ou em papelarias.

MENORES DE 18 ANOS
Certidão de nascimento original ou RG. Presença
da criança ou adolescente acompanhado do pai e
da mãe. No caso do não comparecimento de um
dos pais, apresentar autorização por escrito com
firma reconhecida para o fim específico de
emissão de passaporte.

VISTOS PARA OS ESTADOS UNIDOS
Tel 0300 313 0800 / www.visto-eua.com.br
Telefones do Consulado dos EUA em Recife: 81
3421 2441 / Fax 81 3231 1906. Em São Paulo:
11 5186 7000 / Fax 11 5186 7199 www.
consuladoamericanosp.com.br. No Rio de
Janeiro: Tel 21 3823 2000 /Fax 21 3823 2003.
www.consulado-americano-rio.
org.br/rioport.htm

Pacote dá segurança
aos cicloturistas

A Sampa Bikers (www.sampa-
bikers.com.br) oferece pacotes
de oito dias na região por 1.600
euros (passagem aérea não in-
cluída). Vagas só em junho de
2011. A agência Butterfield
(www.butterfield.com.br) ofe-
rece pacote mais luxuoso a par-
tir de US$ 5.795 (passagem aé-
rea não inclusa). Há vagas para
setembro. Os valores foram
passados pelas agências.

Alugar casa torna
viagem charmosa

Para aqueles que fogem de ho-
téis sem personalidade e alber-
gues lotados de jovens, uma
opção é alugar uma bucólica
casa no campo (existem sites
específicos, como www.home-
lidays.com, que têm versão em
português) e viver dias de dolce
far niente sob o sol da Toscana.
Háopçõesparatodososbolsos.
O preço por semana varia de
acordocomaestaçãoepodeser
dividido entre amigos.

ITÁLIA Muita gente vai à Toscana para ver as obras-primas dos gênios da arte, mas
também em busca daquela tonalidade âmbar que ilumina seus vinhedos e ciprestes

Entregue-se a alguns “delírios”
com boas doses de sabor e arte

BERNARDO DE MENEZES

Bem que a Itália pode ser con-
siderada uma espécie de ma-
ternidade da civilização ociden-
tal (não esqueçamos o legado
romano). No caso específico do
Renascimento, que teve na Tos-
cana sua maior expressão, sua
origem é do século XV, atingin-
do o apogeu no começo do sé-
culo XVI. Espalhou-se lentamen-
te e de forma diferente por toda
a Europa.

Mas os primeiros sinais de
renovação cultural já tinham
surgido ainda no século XIV,
com intelectuais e artistas ita-
lianos como Dante, Petrarca,
Bocaccio e Giotto. Você pode até
achar que, em sua essência, o
ser humano não mudou muito
de lá para cá. Mas é inegável a
grande dimensão do patrimô-
nio artístico que permaneceu na
Toscana, terra etrusca outrora
chada Truscia. Como que para
complementar o que foi feito
pela mão do homem, a mãe
natureza dotou suas províncias
de colinas suaves onde poste-
riormente foram encravados vi-
larejos amuralhados.

Siena
Esta cidade apresenta pelo me-
nos duas boas formas de te dei-
xar com uma deliciosa verti-
gem: a primeira é subindo os
505 degraus da segunda mais
alta torre da Itália, a Torre del
Mangia, cuja recompensa é a
fabulosa vista para os idílicos
campos de Chianti. A segunda é
lá embaixo mesmo, na mesa de
algum café, onde os preços ver-
dadeiramente desonestos do
cafezinho, da Coca-Cola ou da
cerveja viram um mero detalhe
diante da beleza da Piazza del
Campo, considerada “insuperá-
vel” pelos mais apaixonados.

Desde1283,acontecealiuma
corrida de cavalos de apenas 90
segundos, oPalio. É antecedido
por festas e desfiles e disputado
por 17 paróquias cujos padres
abençoam, respectivamente, os
cavalos que as representam. O
objeto da disputa é uma ban-
deira de seda (o pálio), que vale
milhões em apostas e, conquis-
tada, resulta em meses de co-
memoração para a paróquia
vencedora (e meses de lamen-
tação para a perdedora).

Gastronomia
Produzido na Toscana, nas cer-
canias das cidades de Florença e
Siena, o Chianti é o mais famoso
de todos os vinhos italianos. Os
vinhedos de Chianti estão es-
palhados por toda a região, mas
na década de 1930 foram de-
finidas por lei suas zonas pro-
dutoras. São elas: Chianti Clás-
sico, Colli Aretini, Colline Pisane,
Montalbano e Rufina. Mesmo
comaintroduçãodasnormasde
DOC (Denominazione di Origine
Controlata) e DOCG (Denomi-
nazione di Origine Controlata e
Garantita), estas subdivisões
permaneceram inalteradas.
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Veja galeria de fotos

Fotos Enit / Divulgação

Ciclista: “Sensação
é de que alguém
pintava o circuito
para você passar“

SALVATORE CARROZZO

O meio de locomoção preferido
dos turistas que conhecem a Eu-
ropa é o trem. Os mais aven-
tureiros, entretanto, preferem
trocaroconfortoearapidezpelo
suor e a baixa velocidade. Para
os amantes do cicloturismo, a
bicicleta é tão indispensável
quanto o guia de viagens. Em
2009, a diretora de marketing
Nuria Casadevall passou seis
dias pedalando pela Toscana,
em um grupo de oito pessoas
organizado por uma agência de
turismo.“Apaisagemnãopodia
ser melhor. A sensação é que
alguém ia pintando o cenário
para você passar”, diz Nuria.
Mas nem tudo são flores na pri-
mavera toscana. É preciso pre-
paro físico para aguentar as co-
linas da região.

Uma comodidade oferecida
pelas agências é o transporte
das bagagens de uma cidade à
outra. Para a escritora Luciana
Pinsky, o respeito que os mo-
toristas europeus têm pelos ci-
clistas oferece segurança aos es-
portistas. Ela conheceu a Tos-
cana de bicicleta em 2008. “O
bom é ir devagar, entrar nas
pequenas vilas”, recomenda.

O site www.biketoursadven-
ture.com traz uma lista com
agências especializadas. Já no
site www.ondepedalar.com é
possível participar de fóruns e
encontrar opções de roteiros fei-
tosporciclistasnaToscana.Uma
comodidade: é possível fazer o
download para aparelhos GPS.

Difícil achar quem nunca viu nos filmes (ou calendários de parede) sua típica paisagem rural, com vinhedos a perder de vista

Conhecido milenarmente, o mármore de Carrara é da Toscana Os bons vinhos do noroeste italiano pedem bons queijos

DICAS PARA QUEM VAI
PEDALAR PELA TOSCANA

Preparo Quem já passou
pela experiência de pedalar
na região garante: é preciso
treinar antes. A paisagem é
cheia de colinas e exige
preparo físico

Atenção Apesar de os
europeus respeitarem mais os
ciclistas, é importante estar
atento aos carros, sobretudo
nas estradas asfaltadas

Vinhos Deixe para provar os
ótimos vinhos da região à
noite. Pedalar sob efeito do
álcool é muito perigoso

Alimentação Mantenha uma
dieta leve e evite massas com
molhos mais pesados, como
aqueles com gorgonzola,
típico queijo italiano

Ritmo O mais interessante
de conhecer um local sobre
duas rodas é a maior
facilidade de parar em várias
localidades. Aproveite para
conhecer pequeninas vilas
medievais fora do circuito


