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ED
ITO

RI
AL Cancelamento de voos, fechamento de fronteiras, mudanças nas 

regras de viagens, exigências mais rígidas para entrada em cada 
país, pontos turísticos com restrições, más notícias? Claro, que não! 
Há inúmeras novas oportunidades para o turismo, quer saber de 
uma? A retomada dos destinos regionais. A tecnologia trouxe muita 
facilidade para o consumidor planejar melhor os momentos de lazer 
na prática do turismo. Nós do Grupo Meon de Comunicação estamos 
reformulando nossa plataforma Circuito Turístico da RMVale e 
começaremos a impulsionar os municípios, um a um, na maximização 
de seus melhores destinos e serviços. Nesta edição, um roteiro 
muito especial, o distrito de São Francisco Xavier, em São José dos 
Campos. Integrante da capital nacional da tecnologia aeroespacial, 
um refúgio romântico inserido na Serra da Mantiqueira. Meon 
Turismo traz também o encanto da Costa das Baleias, na Bahia, 
a escolha de duas praias brasileiras no ranking das 25 melhores 
praias do mundo, a arte em velas de veleiros, de Cristina Kuhlmman 
e as cores vibrantes do pintor Celau. Fique conosco e vivencie os 
melhores destinos, com o elegante olhar de nossos colaboradores. 
Viaje, curta e se previna. Turismo só se for com responsabilidade.

Novo começo, turismo regional
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