06 de Setembro de 2011
Fórum de jornalistas discute a expansão do turismo em Campinas
Eventos e negócios movimentam hotéis e Viracopos é segundo aeroporto que mais
cresceu no mundo em 2010
O 1º Fórum Campinas de Jornalistas de Turismo, realizado de 2 a 4 de setembro na cidade,
promovido pela Associação Brasileira de Jornalistas e Turismo (Abrajet), em parceria com o
www.campinas.com.br, discutiu a expansão do turismo local. Com a proposta de apresentar as
potencialidades do segmento e como a maior cidade do interior do país se organiza para
receber turistas nos próximos anos, quando serão realizados dois eventos internacionais no
Brasil, a Copa 2014 e as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016, foram abordados temas como
transporte aéreo e o crescimento do Aeroporto de Viracopos, turismo receptivo, o setor de
hotelaria, roteiros e eventos regionais, como a Expoflora, entre outros assuntos.
Participaram do Fórum o empresário, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis (ABIH-SP) e atual presidente do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau,
Antonio Dias; a proprietária do Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, Suze Frizzi; 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;
a gestora técnica do Circuito Turístico de Ciência e Tecnologia (CT²), Marcela Moro; o diretor
de relações institucionais da Azul Linhas Aéreas, Adalberto Febeliano; o presidente da TRIP
Linhas Aéreas, José Mario Caprioli; o gerente de Marketing e Comunicação Social de
Viracopos, Cleber Rodrigues; o coordenador de Comunicação da Expoflora, Paulo Fernandes;
a assessora de imprensa do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau, Grupo
Ancoradouro e correspondente da Panrotas no interior do Estado de SP, Vera Marcelino, além
do presidente da Abrajet nacional, Hélcio Estrella, e o presidente da Abrajet São Paulo, Claudio
Oliva.
O evento foi realizado no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas e na Vila Antiga, local que reúne
educação, lazer e cultura, inaugurado no começo deste ano em Campinas. Os jornalistas ainda
puderam degustar vinho na Adega Mazziero, que funciona na Vila, e conheceram o Estelarium
Durval Ribeiro, além de participarem da atividade de observação da lua, sob a orientação do
astrônomo Júlio Lobo.
No fim de semana, o Fórum incluiu passeio de Maria Fumaça, City Tour pelos principais pontos
turísticos de Campinas, esportes de aventura no Solar das Andorinhas e visita à Expoflora, em
Holambra.
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