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O Turismo é a atividade do setor terciário que mais cresce no Brasil e 
no mundo, e a diversidade das oportunidades de formatos, como turismo 
ecológico, de aventura, cruzeiros, expedições, não para de aumentar 
movimentando, direta ou indiretamente mais de US$ 9 trilhões (expectativa 
2020), criando também, direta ou indiretamente, 350 milhões de postos de 
trabalho.

Na RMVale, cidades pequenas, que são desprovidas de um próprio centro 
financeiro, precisam de meios para o crescimento de sua economia e de seu 
desenvolvimento. Baseadas em performances de sucesso de municípios que 
promoveram-se como destinos turísticos têm contribuído para a consolidação 
de nossa região metropolitana como importante destino turístico paulista.  

É o caso de Bananal, por exemplo, que traz seu rico passado como fonte 
inesgotável de conhecimento para as próximas gerações. Nossa reportagem 
visitou a cidade e traz para os leitores um roteiro incrível com belíssimas 
fazendas recheadas de memórias. A Meon Turismo este mês traz também um 
roteiro com oásis urbanos, parques, bosques e praças à disposição dos cidadãos 
em suas cidades e atrativos para turistas que visitam a região. A rota do ‘Ônibus 
da Fé’, que conecta os pontos turísticos entre os santuários de Aparecida e Frei 
Galvão, está retratada nesta edição.

Aproveitem o conteúdo e divulguem nossas rotas e circuitos para muito 
além de nossas fronteiras territoriais. A Meon Turismo, definitivamente, é a sua 
plataforma para interação com os múltiplos vales, montanhas e ‘mares’ que 
compõem a RMVale. 
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