NEGÓCIOS & POLÍTICAS

CIDADES LATINO-AMERICANAS
UNIDAS PELO

TURISMO

NOVO ORGANISMO,
VINCULADO À OMT, É CRIADO PARA
FOMENTAR O TURISMO NA AMÉRICA LATINA
Da redação
Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo

P

ara promover a reativação
turística de forma
coletiva, nove cidades
consideradas importantes destinos
do turismo mundial, de sete
países da América Latina criaram
a Rede de Destinos Urbanos
Latino-americanos (RDUL).
Bogotá, Buenos Aires, Cidade do
México, Lima, Medellín, Quito, Rio
de Janeiro, Santiago do Chile e
São Paulo se uniram no desafio
de acelerar a recuperação do
turismo que foi abalado pela
Covid-19. Antes da pandemia, a
Organização Mundial de Turismo
(OMT) estimava que um de cada
dez empregos no mundo estava
vinculado ao turismo e que esta
indústria representava 10,4% do
PIB mundial. Entre as iniciativas
da RDUL estão as estratégias
de mercado, acordos bilaterais
e intercâmbio de conhecimento.
Atualmente as fronteiras dos sete
países encontram-se abertas e as
nove cidades declararam que estão
preparadas para receber os turistas
estrangeiros, cumprindo todos os
protocolos de biossegurança. Por
ocasião da assinatura do acordo
entre as cidades, ocorrida em
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30 de novembro, Fábio Zelenski,
diretor do São Paulo Convention
& Visitors Bureau, afirmou: “temos
uma competição entre os destinos,
mas sabemos que um turismo
latino fortalecido, com alianças
comerciais bilaterais, facilidade
de locomoção e uma promoção
massiva dos atrativos, beneficia
a todos. Vamos juntos trabalhar
por uma retomada segura e
promissora a curto, médio e
longo prazo”. Para este novo
momento da história mundial,
todos defendem que respeitar o
distanciamento, usar máscaras
e lavar as mãos constantemente
diminui significativamente as
possibilidades de contágio, e
por meio de políticas públicas
estimulando a prevenção
conseguirão avanços mesmo
durante a Covid-19. “Por isso,
queremos mostrar a riqueza
turística da América Latina
para receber, cada vez mais,
viajantes. Assim contribuímos
com a sobrevivência dos
empreendimentos, os numerosos
empregos e com os grandes
benefícios que traz o turismo para

a economia e o desenvolvimento
dos países”. O ato de criação
deste organismo é a reverberação
necessidade de união pelo
crescimento turístico, atendendo
ao chamado do secretário Geral
da OMT – Organização Mundial
do Turismo, Zurab Pololikashvili
que afirmou ser necessária “uma
coordenação das decisões políticas
além dos limites territoriais para
fazer frente a um desafio que não
entende de fronteiras”. Viva a
cidade Latina (Viva ciudad Latina)
é o lema escolhido para a união
das cidades em fomento a um só
destino, a América Latina. g

ATENÇÃO
IMPORTA

Nunca foi tão difícil para a publicidade
capturar a atenção. Neste quesito,
as revistas são imbatíveis*
Leitores prestam mais atenção ao ler
revistas do que quando se envolvem
com outras mídias

82% dos leitores gostam da
publicidade nas revistas

58% dos leitores disseram que não fazem
mais nada enquanto leem uma revista

43% concordaram que a publicidade em
revistas é relevante

57% concordaram que a publicidade em

revistas faz parte da experiência – mais do
que para qualquer outro canal

*Fonte: Projeto Pay Attention
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LÍDERES DO
DO RIO DE JANEIRO REÚNEM-SE
TURISMO COM O SECRETÁRIO-GERAL DA
OMT NO CRISTO REDENTOR

Foto: Divulgação

Iniciativa contou com a
bênção de padre Omar
Raposo, reitor do Cristo
Redentor do Corcovado

Da Redação

O

s gestores do turismo do
estado do Rio de Janeiro
receberam o secretáriogeral da Organização Mundial
do Turismo, Zurab Pololikashvili,
em sua primeira visita ao Rio
de Janeiro. Adriana Homem de
Carvalho, secretária de estado
de Turismo, ao lado de líderes
do setor, acompanhou a visita
de Zurab ao Cristo Redentor, o
cartão postal da Capital. A vinda
do secretário-geral ao Brasil tem
como objetivo supervisionar
a instalação de um escritório
regional da Organização Mundial
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do Turismo no País. A secretária
carioca ressaltou a importância
do encontro dos dirigentes do
turismo do Rio de Janeiro com
Zurab e a base da OMT no Brasil.
“Foi uma oportunidade
única para discutirmos
temas fundamentais para o
desenvolvimento do turismo no
nosso Estado. Zurab é um exímio
conhecedor do setor a nível
mundial. Tenho certeza de que
essa aproximação trará retornos
importantes para o turismo do
RJ. A instalação do primeiro
escritório da OMT no Brasil já é

um sinal do reconhecimento do
turismo nacional”, afirmou.
O encontro contou ainda
com a participação do reitor do
Santuário do Cristo Redentor do
Corcovado, Padre Omar Raposo.
Aos pés do Cristo, Zurab destacou
a importância do Brasil para o
Turismo e defendeu que o País
pode ser um exemplo para o mundo
da retomada com segurança,
retomando a geração de empregos
e os negócios. O secretário-geral
ressaltou, ainda, a potencialidade do
Rio de Janeiro como destino para
os turistas estrangeiros. g
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