
Brasil e Tunísia assinarão acordo turístico  

O embaixador da Tunísia em Brasília, Seifeddine Cherif, declarou que o acordo deve facilitar o 
turismo mútuo. Ele falou durante homenagem ao país árabe nesta quinta-feira 5/11 em São 
Paulo. 

Brasil e Tunísia deverão assinar um acordo de cooperação turística que aumentará o fluxo de 
turistas entre os dois países. Isto deve ocorrer entre o final deste ano e o início de 2010, de 
acordo com o embaixador da Tunísia em Brasília, Seifeddine Cherif. 

Cherif compareceu na última quinta-feira (5) a um jantar de celebração do "Dia da Mudança", 
que comemora o início do governo do atual presidente da Tunísia, Zeine Al Abidine Bin Ali, em 
7 de novembro de 1987. A cerimônia também serviu para que a Tunísia fosse apresentada 
como destino turístico para diversos profissionais brasileiros do setor. 

O embaixador destacou que o acordo deverá promover também uma troca de experiências 
entre os dois países na área de turismo, especialmente na comercialização e na preparação 
dos profissionais. A parceria deverá proporcionar ainda uma cooperação entre os profissionais 
que trabalham na organização do setor turístico. 

"Os brasileiros podem conhecer o exotismo e um país de clima ameno, com uma cultura de 
mais de três mil anos", declarou Cherif. 

Outro ponto lembrado pelo embaixador foi a isenção de visto entre os dois países. Em 2004, 
Brasil e Tunísia promulgaram um acordo mútuo que isenta turistas e pessoas a negócios da 
necessidade de obter vistos de entrada, permanência ou trânsito por 90 dias, renováveis desde 
que a estadia não ultrapasse 180 dias no ano. 

Hannun: Relação forte entre os dois paísesRubens Hannun, cônsul-honorário da Tunísia em 
São Paulo, também presente ao evento, destacou que o turismo deveria ser uma prioridade 
entre os dois países. Ele mencionou ainda o trabalho da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, 
que montou um comitê de Turismo, para promover a atividade entre o Brasil e os países 
árabes. "As relações entre Brasil e Tunísia têm crescido de uma forma muito forte", ressaltou. 
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