26 DE AGOSTO DE 2011

Abrajet promove o 1° Fórum Campinas de Jornalistas de Turismo
Evento ocorre de 2 a 4 de setembro na cidade
A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet), seccional São Paulo, em parceria com
o www.campinas.com.br, realiza de 2 a 4 de setembro, o 1° Fórum Campinas de Jornalistas de Turismo, que vai
apresentar a cidade como destino turístico e a expansão regional do setor.
A proposta do evento é reunir os jornalistas do segmento para apresentar as potencialidades de turismo da região de
Campinas, ou seja, mostrar como a maior cidade do interior do país, com um PIB maior do que alguns países da América
Latina (em torno de R$ 29 bilhões) está se estruturando para o crescimento da demanda turística, passando pelos
segmentos da hotelaria, do transporte aéreo e Aeroporto de Viracopos, turismo receptivo, entre outros.
Para tratar do tema, participam do evento o secretário e o diretor da Secretaria de Comércio, Indústria, Serviços e
Turismo de Campinas, Rui Rabello e Luiz Antonio Guimarães, respectivamente; o empresário, vice-presidente da
Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH) e atual presidente do Campinas e Região Convention & Visitors
Bureau, Antonio Dias; a presidente do Centro de Negócios e Informação de Campinas (CENIC Tradepoint), Alexandra
Caprioli; a historiadora do programa municipal de estruturação do turismo de Campinas, Mirza Pellicciotta; o presidente
da Azul Linhas Aéreas, Pedro Janot, o presidente da TRIP Linhas Aéreas, José Mario Caprioli; um representante da
Infraero/Aeroporto Internacional de Viracopos, entre outros convidados.
Além dos debates, os jornalistas também terão a oportunidade de visitar pontos turísticos da cidade, fazer o passeio de
Maria Fumaça (cenário de diversas novelas), conhecer a Vila Antiga _ espaço que une educação, cultura e lazer_ e o
Estelarium Durval Ribeiro que funciona no local, além de conferir o maior circuito de aventuras de Campinas, localizado
dentro do Hotel Solar das Andorinhas, o único hotel fazenda da cidade, e que sedia o evento.

