EDITORIAL

Turismo vacinado contra a pandemia
2021 chegou e, com o novo ano, a vacina da esperança começa a ser real
e o mundo começara em breve a respirar menos fundo em face ao novo
coronavírus. Existem algumas projeções de setores especializados ligados
ao turismo que mostram uma melhora em 2021, em relação a 2020, com a
vacinação estabelecida no primeiro trimestre. De acordo com informações
difundidas, o turismo no Brasil deve voltar ao nível normal entre setembro e
dezembro de 2021. As viagens comercializadas após a pandemia já apontavam
para o último trimestre deste ano. Apesar da crise imposta pela pandemia, a
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo já aponta uma considerável
concentração dos embarques no decorrer do ano que se inicia, tendo como os
locais mais procurados Salvador, Porto de Galinhas, Fortaleza, São Paulo, Rio
de Janeiro e Gramado. O turismo internacional começa a acenar continuidade,
em destinos com Maldivas, Cancún, Orlando, Sri Lanka e Índia. Agora, sem
nenhuma dúvida, o setor que mais irá florescer é o do turismo regional.
Pensando nas estratégias de ação e politicas de incentivo a regionalização da
atividade, o Grupo Meon de Comunicação, realizou em dezembro, o fórum:
Diálogos e Estratégias: Turismo, unindo a região metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte, onde fisicamente a sede do grupo está localizada,
para auxiliar prefeitos e dirigentes do setor no poder público a começarem
o ano com as plataformas necessárias para o fomento do turismo em seus
municípios, mesmo face a pandemia. Retomada gradual e com biossegurança
é o caminho imediato. Na Meon Turismo de janeiro, mês que começa com a
boa nova da ciência, os “points” exclusivos do Circuito do Litoral Norte paulista,
o destino predileto dos ecoturistas brasileiros, Bonito no Mato Grosso do Sul
e um paraíso cearence, o Zorah Beach, além de informações sobre o trade
turístico nacional. Boa leitura e boa viagem.
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