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ED
ITO

RI
AL Em um ano atípico e repleto de dificuldades, finalmente começamos a sair 

do casulo e retomar a nova normalidade. Um dos setores mais importantes 
para a economia do país após seu quase óbito por conta da Covid-19 volta 
a pulsar e prepara-se para a retomada. Nesse sentido, temos a honra de 
anunciar a primeira feira do Brasil na era da Covid, justamente uma feira de 
fomento ao turismo: o FESTURIS, que acontecerá entre os próximos dias 
5 e 8 de novembro, e busca ser um agente transformador para acelerar 
a recuperação da cadeia do setor. De forma simbólica, a organização 
prepara uma “bênção nas alturas” com um sobrevoo de balão abençoando 
as dependências da feira e a cidade de Gramado, sinal que voaremos alto 
e superaremos qualquer que seja a adversidade. A Meon Turismo apoia 
a 32ª edição do Festuris e estará levando aos seus milhares de leitores 
todas as informações necessárias para a prática do turismo em segurança, 
atendendo as normas biossegurança, e todos os rígidos protocolos sanitários. 
A responsabilidade da retomada do turismo é de todos nós, turistas, 
empresários do setor, autoridades políticas e mídia em todos os níveis de 
atuação. Com esta boa noticia, celebramos a edição de outubro da sua 
companheira de viagem, que traz nesta edição os encantadores lagos da 
RMVale, uma visita a histórica São José do Barreiro; Carambeí, a Holanda 
brasileira no estado do Paraná; e a movimentação política nos órgãos 
competentes para impulsionar nosso trade turístico nacional. Fiquem conosco 
e aproveitem as dicas para suas próximas viagens.

A retomada do turismo começou...
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