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      Em algum 
lugar, alguma 
coisa incrível 
está esperando 
para ser 
conhecida.

Carl Sagan
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Muito prazer, Ivane e Rômulo.

Viajar e trocar a roupa da alma´ .

travel blogger



Em 2016, percebemos que, se morrêssemos, 
teríamos vivido pouco.
Nossa vida foi voltada a trabalhar, estudar, 
constituir família, trabalhar ainda mais e mais.
Amamos tudo que construímos, especialmente 
nossos 8 filhos (os meus, os teus, os nossos), 
mas ...
Numa dada noite sonhei que morria (o que foi 
muito surpreendente, pois nunca havia 
imaginado a possibilidade de sonhar com morte) 
e apareci ‘do outro lado’ e me percebi 
trabalhando. Aí fui reclamar com o ‘superior’, 
uma espécie de anjo e perguntei: “como assim, 
sigo trabalhando?! Que história é essa?? 
Disseram que quando eu morresse eu iria 
descansar...” Ele me olhou (no sonho) e disse: 
“não sabias que ao morrer seguimos fazendo que 
fazíamos em vida?!” Aí acordei e decidi mudar, 
chamei meu ‘amore’ e disse: vou largar o 
emprego, trabalhar com autônoma e vamos 
gastar tudo o que pudermos em viagens.

Assim nasceu o Blog!
Pois é, somos viajantes maduros.
Bem, isso não tem relação direta com nossa 
idade (apesar de já estarmos com 50+ e 
60+). Sempre dizemos que é um perfil 
voltado aos que amadureceram nas viagens e 
já estão maduros para organizar seus 
caminhos.
Já viajamos para a América Latina de carro, 
fazendo 10.000 km, por 4 países. Rodamos 
por 4 países da Europa, de carro, trem, 
ônibus... Vivenciamos diariamente a Serra 
Gaúcha e compartilhamos com vocês. Neste 
ano vamos realizar mais 3 grandes viagens!
Vai ser muito bom aprender e compartilhar 
sobre viagens (e vida) com vocês!
Ah, trabalhamos ainda, ambos como 
autônomos (eu turismóloga e ele advogado), 
mas agora também dedicamos nosso tempo 
a usufruir e compartilhar nossas viagens. 



vinhos, 

gastronomia, 

viagens e pela 

cultura em suas 

diferentes 

expressões. 

Registramos 
nossas 

experiências e 

vivências pelo 

mundo, 

na perspectiva de 

um casal maduro.
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Ivane  Maria  Remus 
Fávero é bacharel em Tu-
rismo pela PUC; Espe-
cialista em Gerencia-
mento do Desenvolvi-
mento Turístico pela 
UCS e em Gestão Pública 
Mu-nicipal pela UFRGS; 
Mestre em Turismo pela 

UCS. Realizou o MBA de 
Planejamento e Marke-
ting do Turismo pela 
George Washington Uni-
versity. Foi Diretora e 
Secretária de Turismo de 
Bento Gonçalves e Secre-
tária de Turismo de Ga-
ribaldi ,  por  5  gestõ-
es,totalizando quase 20 
anos de atuação no setor 

desenvolvimento dos 65 
Destinos Indutores, jun-
tamente com outros con-
sultores, tendo viajado 
para vários estados, para 
a realização de oficinas. 
Também contribuiu com o 
Governo Estadual no sen-
tido de desenvolver os 
Planos Regionais de Tu-
rismo. Foi membro do 
Conselho Nacional de Tu-
rismo e do Conselho Es-
tadual de Turismo, in-
tegrou os Conselhos Mu-
nicipais do Turismo de 
Bento Gonçalves e de Ga-
ribaldi, além de compor a 
diretoria da Atuaserra – 
Associação de Turismo da 
Serra Gaúcha. Também 
integrou o Conselho de 
Políticas Culturais de 
Garibaldi e os Conselhos 
de Patrimônio Histórico e 
Cultural de Bento Gon-
çalves e Garibaldi. Foi 
Presidente da Associação 
Nacional de Dirigentes e 
Secretários de Turismo – 
Anseditur, 2012-2013. 
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público. Foi professora de 
Cursos Superiores de 
Turismo por 12 anos 
(UCS e Fisul). Foi Gestora 
de Turismo do Sebrae 
Serra Gaúcha e Con-
sultora do Sebrae Brasil e 
do Instituto Marca Brasil, 
junto ao Ministério do 
Turismo, quando cons-
truiu a metodologia para o 

Autora do Livro Políticas 
do Turismo – Planeja-
mento na Região Uva e 
Vinho – EDUCS, 2006, 
entre outros artigos e ca-
pítulos publicados no Bra-
sil e no exterior. Realizou 
palestras em vários paí-
ses, além do Brasil, como 
Portugal, Itália, Espa-
nha, Argentina e Uru-
guay. Especialista em 
Enoturismo. Foi Pre-
sidente (2017-2019) e 
fundadora da Associação 
Internacional de Eno-
turismo - Aenotur. Atua 
c o m o  p a l e s t r a n t e  e 
consultora na área do 
turismo.
O Rômulo de Jesus Die-
guez de Freitas, meu 
amor, vai me acompanhar 
(sempre que possível), ele 
é advogado tributarista e 
contador, além de pro-
fessor, o que vai ser muito 
importante para bem ge-
renciar economicamente 
nossa nova proposta de 
vida. Tornar-se-á um nô-
made digital, em deter-
minados momentos tra-

lugar, mantendo seu es-
critório ativo. E vai ser 
fundamental ter seu olhar 
e sensibilidade sobre o 
que experienciarmos, 
além, é claro, do crivo no 
bom português escrito.
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sobre o blog

converse  conosco: contato@viajantemaduro.com.br se interessou ?

leitores/acessos do Blog, Estamos na primeira página de 
busca do Google em muitos dos 
nossos posts/destinos. Isso é o que 
nos deixa mais satisfeitos. Sabemos 
que um post nas mídias sociais 
influencia na escolha de um destino, 
mas é no blog que ajudamos a 
consolidar, efetivamente, as viagens 
de nossos seguidores.

200.000 Mais de 

 E esse número 
continua crescendo! 
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Nossos leitores estão 
à procura de seu 
próximo destino. São 
viajantes que 
buscam experiências 
autênticas e 
qualificadas.



América Latina

Europa

Serra Gaúcha

Enoturismo



viajante maduro na rede

Eles têm oito filhos, seis netos e um bisneto. 
Rômulo de Jesus Dieguez de Freitas, 65 anos, 
advogado, brinca que sua mulher, a turismóloga 
Ivane Fávero, 47 anos, dorme com um bisavô. 
Em Garibaldi (RS), levam uma vida profissional 
intensa. Mas neste ano tiraram o pé do 
acelerador e se permitiram passar dois meses 
na Europa.

Viagens e Lazer 04/09/2017

Em Viajante Maduro, casal conta suas 
aventuras e revela erros e acertos em 
viagens
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Além de nossos relatos sobre viagens, 

oferecemos dicas aos viajantes.
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to Profissional em Turismo

Muito antes de ser blogueira eu já era uma profissional 
do turismo. Como viram no currículo, sou turismóloga, 
especialista em Marketing Turístico e Desenvolvimento 
de Territórios e, ainda, Mestre em Turismo. Já atuei como 
gestora público do turismo e como professora 
universitária. Agora sou professora de pós-graduação, 
consultora em turismo e palestrante. Assim, meu olhar 
sobre os destinos é de uma profissional do turismo. Com 
isso busco contribuir mais para os seguidores do Viajante 
Maduro e, também, para os locais visitados.



viajantemaduro.com.br 

contato@viajantemaduro.com.br

@viajantemaduro

@viajantemaduro

CONTATO

John Steinbeck

,

é

As pessoas nao fazem as viagens 
as viagens e que fazem as pessoas

~

.
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