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O Salão do Turismo — que é realizado de hoje a seis de junho no Expo Center Norte — tem o 
objetivo de promover a comercialização dos roteiros turísticos do País, com reforço a 
artesanato, gastronomia e manifestações artísticas. O público é estimado em 30 mil pessoas, 
que terão a oportunidade de conhecer mais de 100 regiões do País, todas empenhadas na 
promoção de 87 novos roteiros turísticos com potencial para concorrer no mercado 
internacional.  
 
No evento, estarão à venda pacotes turísticos com preços diferenciados aos praticados pelo 
mercado. O espaço, batizado de Balcão de Comercialização, terá 695 roteiros, cadastrados por 
14 operadoras inscritas. Os produtos contemplam mais de 120 destinos diferentes.  
 
Promovido pelo Ministério do Turismo, o Salão foi criado para apresentar as ações 
desenvolvidas pelo Programa de Regionalização do Turismo, Roteiros do Brasil, com o 
propósito de ampliar e divulgar os produtos turísticos nacionais. “O Salão é uma excelente 
oportunidade de se conhecer as diferentes facetas do País. A interiorização dará o tom do 
evento, com roteiros com mais de sete opções de diferentes práticas de turismo”, afirma Tânia 
Brizolla, coordenadora-geral do Salão do Turismo.  
 
Além das opções diferenciadas, empresas participantes do Salão do Turismo oferecem 
promoções e descontos atraentes. A Vai Brasil lança no evento um projeto para aumentar no 
mínimo 10% nas vendas de roteiros turísticos nacionais nos períodos de baixa ocupação. 
Segundo a empresa, isso se deve ao fato de que esses roteiros serão oferecidos por preços 
30% menores do que os praticados na baixa temporada e de 55% a 60% mais baixos do que 
preços na alta estação.  
 
Segundo a assessoria da empresa, estarão disponíveis, por mês, 600 mil leitos em hotéis e 
1.250 veículos para locação. Cerca de 300 pacotes diferentes já foram inseridos no sistema da 
empresa, que diz ter como parceiros 320 meios de hospedagem, 400 agências de viagens, oito 
companhias aéreas, 70 agências de receptivo, duas instituições financeiras, 10 locadoras de 
automóveis e 19 operadoras de turismo ( Ambiental , CI — Central de Intercâmbio , CVC , 
Intercontinental , Intravel , Leiser , Luxtravel , Monark , PNX , RCA , Sanchat, Selltop , Visão e 
Visual . Para mais informações, o site é www.vaibrasil.com.br. 
 
Preocupações do setor 
 
Levantamento feito em maio pelo DCI com mais de 10 secretarias de turismo participantes do 
Salão deste ano, aponta como as principais preocupações do setor a ampliação da infra-
estrutura das cidades e a profissionalização no segmento de serviços.  
 
No caso do Centro-Oeste, o secretário da Agência de Turismo do Estado de Goiás (Agetur), 
Marcelo Safedi, explica que o objetivo é incrementar o número de 7,5 milhões de turistas na 
região. Para isso, os principais investimentos neste ano por parte do governo local serão 
voltados à restauração de aeroportos e à recuperação de obras do patrimônio histórico. “A 
previsão é elevar em 12% o turismo em 2006”, declarou. 
 
No Amapá, a secretária de Turismo do estado, Aime Morais Savacho, explica que o governo 
local está investindo principalmente em festivais e promoção da região. Sem abrir números, 
ela acredita no potencial de cidades como Pororoca e Meio do Mundo, consideradas 
importantes pólos de visitação, como opções exóticas para o público.  
 
Na Amazônia, as preocupações são as mesmas. Ainda assim, a Paratur e o Ministério do 
Turismo pretendem apresentar ao público cidades como Santarém e o município de Belterra, 
onde se destaca a vila de Fordlândia, área que foi construída pelo americano Henri Ford. 
 
No Pará, os investimentos na estruturação hoteleira seguem aquecidos, mas é o interior do 
estado que deverá chamar mais a atenção do público visitante do Salão do Turismo. A idéia do 

http://www.vaibrasil.com.br/


governo local é promover o Pólo Araguaia-Tocantins, a rota do agronegócio, da qual fazem 
parte os municípios de Pau D’arco, Xinguara e Redenção. Eles buscam explorar a vertente do 
turismo rural mostrado através da cultura da pecuária e da agricultura, com eventos como 
vaquejadas, leilões, e também as etapas de industrialização incluindo os frigoríficos, os 
curtumes e os produtos oriundos destes negócios.  
 
Requinte e conforto 
 
Apesar de não fazer parte dos roteiros turísticos mais badalados das praias do Nordeste ou do 
Rio de Janeiro, o Estado do Paraná ainda parece deixar os turistas de queixo caído por suas 
características européias em termos climáticos, arquitetônicos e culturais.  
 
Curitiba mantém o forte apelo de lazer e negócios, com cada vez mais feiras e eventos 
nacionais e internacionais sendo realizados, segundo o Curitiba Convention & Visitors Bureau 
(CCVB).  
 
Com a iniciativa de divulgar municípios próximos da capital paranaense, o Convention busca 
meios de aumentar a permanência dos visitantes nas cidades próximas. “A intenção é 
incentivar a formatação de um maior número de roteiros turísticos integrados”, diz a diretora 
do CCVB, Cristiane Santos. A executiva ressalta que no ano passado foi conquistada a 
captação de 45 novos eventos para a cidade de Curitiba. Eles acontecerão até 2011.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 2 jun. 2006, Feiras & Eventos, p. B4. 


