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ED
ITO

RI
AL Chegamos ao final de 2020, um ano de grande dificuldade para o 

setor, mas de grandes iniciativas no planejamento para a retomada 
e na conceitualização de novas propostas para a prática do turismo 
mundial. Começaremos o ano com um novo ministro. Gilson Machado 
Neto assume o Ministério do Turismo após uma bem sucedida gestão 
à frente da Embratur e a transformação do órgão em uma agência de 
fomento a promoção internacional do turismo em nosso país. A Meon 
Turismo, após 11 edições neste ano, permanece como fonte para o 
diálogo constante entre o trade turístico e os governos na condição 
de plataforma para a divulgação de roteiros, destinos, circuitos, 
rotas e caminhos para o fortalecimento do turismo como fonte de 
desenvolvimento econômico e social para nosso país. Estaremos 
ainda este mês promovendo nosso primeiro seminário presencial 
sobre a prática do turismo em tempo de pandemia e continuaremos 
firmes no propósito de apresentar as belezas e encantos da RMVale 
para as belezas e encantos do Brasil. Nesta edição, os tesouros da 
Mata Atlântica e a idílica Paraibuna, as praias e parques de Vitória, 
no Espírito Santo, a arte contemporânea de Paula Klien, uma peróla 
na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e o novo segredo do Jeep 
Wrangler. Feliz Natal e um 2021 recheado de aventuras, com a nossa 
Meon Turismo como companhia antes, durante e depois de suas 
viagens.

Que venha 2021 - e seja o Ano do Turismo

Regina Laranjeira Baumann
Diretora-Executiva
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