EDITORIAL

Retomar o turismo é nossa missão
Completamos seis meses da pandemia da Covid-19, desde o começo
um dos setores mais impactados foi o de turismo. O Grupo Meon de
Comunicação por meio da Meon Turismo manteve o diálogo com toda
a cadeia produtiva e maximizou por meio de suas publicações as ações
afirmativas tomadas pelo poder público e sociedade civil para manter a
infraestrutura turística do país.
E o que esperar do turismo pós-pandemia?
A expectativa do setor é de que haja aumento na procura por viagens a
partir dos próximos meses, especialmente para os destinos nacionais. No
turismo pós-pandemia, a procura por destinos nacionais estará em alta, por
vontade ou necessidade, os viajantes vão se voltar para o mercado interno.
Para dar conta dessa potencial demanda, as empresas estão se preparando.
Pesquisas recentes afirmam que o Nordeste está na preferência de viagens
dos brasileiros na retomada do turismo. Nesse sentido, por meio de ações do
Ministério do Turismo, que tem orientado fortemente o setor, hotéis e espaços
turísticos, além de reforçar a higienização dos ambientes e incentivar que os
hóspedes e frequentadores de bares, cafeterias e restaurantes façam a sua
parte, estão operando com capacidade bem reduzida.
Na Meon Turismo deste mês as nascentes do Rio Paraíba do Sul, os
encantos de São Sebastião e o caminho das canyons no Brasil.
Fique conosco e tenha uma excelente leitura e uma boa viagem.
Regina Laranjeira Baumann
Diretora-Executiva
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