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Julho chegou e o tradicional mês de férias encontra-se com 
a pandemia da COVID-19. Remarcar ou manter a viagem já 
que começou a flexibilização em diversas cidades? Será que 
ainda temos chance de viajar? Já é seguro arrumar as malas 
neste período? Ainda é muito cedo para prevermos o que vai 
acontecer com a infraestrutura para o turismo em nosso país, o 
que vemos é um empenho significativo do Ministério do Turismo 
em tentar manter os avanços já conquistados para garantir 
qualidade na retomada. No entanto, é impossível prever em 
qual mês isso acontecerá e, claro, os estados e cidades vão se 
ajustando aos poucos. Este mês, as viagens de férias ainda vão 
ter que esperar! Mas na Meon Turismo você pode preparar suas 
próximas férias conhecendo toda riqueza do circuito da cultura 
caipira que traz a gênese, a essência do paulista. Cruzeiro, 
cidade do Vale Histórico da RMVale, também aparece em nossos 
roteiros, assim como um passeio irresistível ao Parque Nacional 
da Chapada dos Veadeiros. Fique conosco e planeje novos 
roteiros em nossa companhia.

Julho chegou. E agora?
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