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Samuel Strazzer

A diretora Eexecutiva 
do Grupo Meon de 
Comunicação, Regina 

Laranjeira Baumann, foi eleita 
presidente do ComTur (Conselho 
Municipal de Turismo) de São José 
dos Campos na manhã do dia 
14 de julho. A eleição aconteceu 
durante a reunião de posse dos 
novos membros do Conselho. 
Ao todo, 60 pessoas, dois terços 
delas da sociedade civil, foram 
nomeadas conselheiras.

“Nós fizemos uma reformulação 
no ComTur para atender a uma 
legislação do Governo do Estado. 
Nós temos o objetivo de, na 
próxima abertura do Estado, 
entrar na lista de MIT (Município 
de Interesse Turístico)”, disse 
Aline Arantes, diretora de 
Turismo de São José.

Após a nomeação, houve 
o processo eleitoral onde a 
diretora executiva do Meon foi 
escolhida para ser presidente 
do ComTur pelos próximos dois 
anos. Ela escolheu Aline Arantes 
para ser secretária executiva e 
Nádia Csoknyai Del Monte Kojio, 
coordenadora do arquivo público 

de São José, para ser secretária 
adjunta do conselho. 

Regina Laranjeira Baumann é 
fundadora do Grupo Meon de 
Comunicação e idealizadora das 
revistas da Metrópole Magazine 
e Meon Turismo.

“É muito bom estar ao lado 
de pessoas que querem realizar. 
Agradeço essa oportunidade, 
quero realmente fazer a diferença, 
contem comigo. Podem ter certeza 
que estarei 100% à disposição do 
ComTur”, disse Regina.

A advogada e empresária é 
uma grande entusiasta do turismo 
como plataforma para geração 
de emprego e renda na RMVale. 
Em dezembro de 2020, realizou 
o primeiro seminário ‘Diálogos & 
Estratégias – Turismo’, onde reuniu 
autoridades municipais, estaduais 
e nacionais em uma reflexão 
sobre a retomada do turismo na 
região como ponto crucial para 
o desenvolvimento econômico e 
social. O secretário de Inovação 
e Desenvolvimento Econômico, 
Alberto Alves Marques Filho, 
parabenizou a nova presidente e 
os novos conselheiros. Destacou 

também que São José pode 
se tornar o centro de eventos 
da RMVale por conta de 
diversos projetos importantes. 
A expectativa para o segundo 
semestre de 2021 é muito boa.

“É um setor muito importante 
de geração de renda, de emprego 
pra nossa população. Ninguém 
pode afrouxar os cuidados, 
estamos aqui conversando nesse 
auditório com distanciamento 
e máscara, mas a gente vê 
que diversos setores já tão 
bombando. O setor de turismo, 
por exemplo, na malha aérea, que 
chegou a ter 10% de movimento, 
já está com 70%. Os setores 
já estão retomados, já estão 
aquecidos. O prefeito falou muito 
bem, nós já teremos o segundo 
semestre muito aquecido. Eu 
não acho que nós vamos ter que 
esperar até o final do ano”, disse 
Alberto.

De acordo com o secretário, a 
previsão é que a concessão da 
Arena de Esportes aconteça nos 
próximos 30 dias. Já a concessão 
do aeroporto de São José deve ser 
concluída até o início de 2022. g
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