Extraído de: Prefeitura de Campinas - 01 de Setembro de 2011

Fórum de Jornalistas apresenta Campinas como destino turístico
A historiadora do Programa Municipal de Estruturação do Turismo de Campinas, Mirza Pellicciotta, da Secretaria de
Comércio, Indústria, Serviços e Turismo (SMCIST), participará da abertura do 1º Fórum Campinas de Jornalistas de
Turismo, marcado para estas sexta e sábado, dias 2 e 3 de setembro.
Mirza também será uma das palestrantes do evento, promovido pela Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo
(Abrajet), seccional São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Campinas e com o portal de turismo e cultura da cidade,
www.campinas.com.br .
Segundo os organizadores do evento, a proposta é reunir os jornalistas especializados no setor para apresentar as
potencialidades de turismo da região de Campinas. As palestras e debates mostrarão como a maior cidade do interior do
país, com um PIB que ultrapassa o de alguns países da América Latina, em torno de R$ 29 bilhões, está se estruturando
para o crescimento da demanda turística. Os temas abrangerão os segmentos da hotelaria, do transporte aéreo, do
turismo receptivo e a remodelação do Aeroporto de Viracopos, entre outros.
A programação também abordará os preparativos necessários para adequar a cidade a ser uma das subsedes da Copa
de 2014 e receber uma das seleções participantes do campeonato. Uma possibilidade que, se concretizada, vai atrair a
atenção de turistas e da imprensa mundial, destacam os representantes da Abrajet.
Para tratar dos temas, já estão confirmadas as presenças de representantes da Secretaria de Comércio, Indústria,
Serviços e Turismo de Campinas e da Infraero/Aeroporto de Viracopos; do empresário, vice-presidente da Associação
Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH) e atual presidente do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau , Antonio
Dias; da presidente do Centro de Negócios e Informacao de Campinas (CENIC Trade Point ), Alexandra Caprioli; do
presidente da Azul Linhas Aéreas, Pedro Janot, do presidente da TRIP Linhas Aéreas, José Mario Caprioli, entre outros
convidados.
Além dos debates, os jornalistas também terão a oportunidade de visitar os pontos turísticos da cidade durante um city
tour , fazer o passeio de Maria Fumaça, cenário de diversas novelas globais, além de conhecer o maior circuito de
aventuras de Campinas, localizado dentro do Hotel Solar das Andorinhas, que também é o único hotel fazenda da cidade.
O evento é aberto para jornalistas e veículos de comunicação interessados na cobertura do Fórum e entrevistas com os
convidados. O credenciamento será recebido no início do evento. Informações pelo telefone 19-2511-3738.
Programação
Dia: 2 de Setembro de 2011 (sexta-feira)
1º Fórum Campinas de Jornalistas de Turismo, das 10h às 18h
Manhã: 9h Recepção dos convidados e credenciamento Local: Hotel Solar das Andorinhas
10h Painel: Campinas como destino turístico Potencialidades, preparação e o turismo regional
Convidados:
Abertura com o presidente da Abrajet-SP Claudio Oliva
Boas vindas da proprietária do Hotel Solar das Andorinhas, o (único Hotel Fazenda da cidade), Suze Frizzi
Recepção e breve apresentação sobre a cidade pelo representante da Secretaria de Comércio, Indústria, Serviços e
Turismo de Campinas
Apresentação do atual presidente do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau , com Antonio Dias (vicepresidente da ABIH-SP e empresário). Expansão Hoteleira de Campinas, potenciais da região, vocação de negócios,
eventos e festas regionais.
Case Expoflora Maior evento turístico da região de Campinas
Mediação: Alexandra Caprioli, presidente do CENIC Tradepoint (Centro de Negócios e Informacao de Campinas) e
secretária do Conselho Deliberativo no CRC&VB - Campinas e Região Convention & Visitors Bureau e acionista e
membro do Conselho de Administração na TRIP Linhas Aéreas S/A.
Abertura para perguntas dos jornalistas
Almoço no Hotel Solar das Andorinhas
Período da Tarde

Local: Vila Antiga R. Araçandiva, 401 - atrás do Alphaville Campinas
1 5h Tour pelo projeto Vila Antiga e recepção pelo fundador: Carlos Andriani
A partir das 15h30 - Painel: Estruturação do turismo receptivo e informação turística
Convidados :
Apresentação do Conheça Campinas programa municipal de estruturação do turismo de Campinas, com a historiadora
Mirza
Pellicciotta.
Apresentação do Circuito de Turismo de Ciência e Tecnologia - CT2, do qual Campinas faz parte, com Marcela Moro,
gestora técnica, apresenta os roteiros autoguiados de Campinas.
Apresentação do presidente da Aviesp, William Perico, sobre turismo receptivo.
Case - Portal: Campinas.com.br Breve apresentação sobre o papel da informação no turismo. Portal de turismo local,
iniciativa de duas jornalistas da cidade, projeto autoral e independente.
16h30 - Abertura para perguntas dos jornalistas
16h45 - Coffee-break
A partir das 17h Painel: Aeroporto de Viracopos: expansão e investimentos
Convidados:
José Mário Caprioli (Case Trip), Pedro Janot (Case Azul)
Apresentação da INFRAERO por representante de Viracopos
Mediação: Vera Marcelino, jornalista, assessora de imprensa da Aviesp e Campinas e Região Convention & Visitors
Bureau . Proprietária da Griffo Assessoria, especializada na Assessoria de Imprensa e Consultoria para a formatação e
divulgação de produtos turísticos

17h45 Abertura para perguntas dos jornalistas
18h - Lanche de encerramento na Vila Antiga
19h - Observação da Lua e estrelas no Estelarium Durval Ribeiro, que também conta com sala de astronomia e um
mirante. Em setembro inaugura o Planetário, de última geração, o primeiro com LEDs e projeção digital do Brasil.
Apresentação do astrônomo Julio Lobo.
Dia: 3 de Setembro de 2011 (sábado)
Passeio de Maria Fumaça Estação Anhumas Saída às 9h do Solar das Andorinhas e retorno previsto às 12h30
Almoço no Solar das Andorinhas
Tarde City Tour pela cidade, embarque no hotel às 15h Programa Conheça Campinas Departamento de Turismo da SCIST.
Noite
Confraternização na boate do Solar das Andorinhas

