
RIO DE JANEIRO 

RIOgaleão e Rio CVB recebem grupo de profissionais do turismo da China para 

Famtour no Rio de Janeiro 

 

Abertura oficial da viagem aconteceu ontem (21), no Bondinho Pão de Açúcar, e 
reuniu representantes de órgãos de turismo do Rio de Janeiro e do Consulado da 
China na cidade 

O RIOgaleão e o Rio CVB iniciaram, no fim de outubro, uma série de ações com foco 
no público chinês e no desenvolvimento do turismo desses cidadãos no Brasil. 
Dando continuidade ao projeto, foi realizado um Famtour com nove profissionais 
do turismo da China no Rio de Janeiro. O objetivo foi apresentar todas as maravilhas 
que o Rio tem e que podem ser exploradas pelos viajantes da China, além das 
facilidades do aeroporto e da conectividade com outras cidades dentro do país. 
 
A jornada começou no Rio e terminou em Foz, com o apoio da EMBRATUR, do Rio 
Convention & Visitors Bureau e do Iguassu Convention (Visit Iguassu), no período 
de 21 a 27 de novembro de 2018. Esse foi o segundo passo da estratégia para 
atração de chineses ao Brasil. O terceiro passo será a ativação com a CTRIP, em 
uma campanha conjunta de promoção e vendas de pacotes de viagens, para 
estimular o aumento de turistas da China nesses dois destinos brasileiros. 

FLORIANÓPOLIS 

Florianópolis é escolhida para ser a capa da melhor revista de bordo da 

Europa 
 

Entre os dias 12 e 18 novembro a cidade de Florianópolis recepcionou os jornalistas 
portugueses da revista UP – Ouse sonhar mais alto. O objetivo da estadia em solo manezinho 
era a produção uma reportagem sobre a história da cidade, os melhores hotéis, as principais 
atrações turísticas e tudo que a cidade pode oferecer de melhor. Desde 2015 a revista é 
premiada como a melhor infligth magazine de toda Europa, segundo a World Travel Awards. A 
premiação é considerada o Oscar do turismo internacional. 
 

O roteiro para a ação foi desenvolvida pelo Floripa Convention em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis. De norte a sul os jornalistas conheceram os lugares mais 

marcantes e simbólicos da cidade, desde o centro histórico a tradicionais praias. 
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CAMPINAS 

Campinas: capital brasileira da ciência e tecnologia 
 

A primeira etapa do Projeto Sirius, laboratório de luz síncrotron de 4ª geração que 
compõe a maior estrutura científica do Brasil, foi inaugurada em Campinas em 
novembro. O investimento total é de R$ 1,8 bilhão. 
 
Atualmente há apenas um laboratório da 4ª geração operando na Suécia. O Sirius 
terá o maior brilho do mundo entre as fontes com sua faixa de energia e, quando 
em atividade, substituindo a atual fonte de luz usada no Laboratório Nacional de 
Luz Síncrotron, estima-se que uma pesquisa que hoje é feita em 10 horas nos 
equipamentos mais avançados do mundo poderá ser concluída em 10 segundos. 

Famtour Mercado Chinês, Embratur, Emirates e RioCVB 

Floripa Convention, Secretaria de Turismo e Jornalistas Revista Up e 

Equipe Floripa CVB 

Laboratório Sirius – Última geração de Luz Sincroton, que coloca a cidade na 

vanguarda da pesquisa científica mundial do setor 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2018/11/13/sirius-1a-etapa-da-maior-estrutura-cientifica-do-pais-sera-inaugurada-nesta-quarta-veja-numeros.ghtml


COSTA DOS CORAIS 
Assembleia Geral Extraordinária 

 
No último dia 04.12.2018 o Costa dos Corais CVB realizou no Salinas Maragogi 
Assembleia Geral Extraordinária para aprovação de alterações de textos no estatuto 
e planejamento e previsão orçamentaria 2019 que foi apresentada pela Presidente 
Executiva Sra. Ana Maria Carvalho. 
 
O Presidente do CCCVB Sr. Luiz Claudio de Melo palestrou sobre a importância da 
governança para o destino. E Toni Sando presidente da Unedestinos foi o palestrante 
convidado, que apresentou a palestra Turismo – oportunidade para os destinos. 
 
Na ocasião foi apresentada a marca promocional do CCCVB - VISITE COSTA DOS 
CORAIS ALAGOAS. 
 

No evento foi lançado o troféu Prêmio Destaque Costa dos Corais que todo ano 
homenageará empresários e autoridades que trabalham em prol da região Costa 
dos Corais, no final houve uma happy hour de confraternização com os presentes. 

Joinville CVB realiza 1º Prêmio Juarez Machado de Turismo 
 

O Prêmio Juarez Machado de Turismo, promovido pelo Joinville e Região Convention & Visitors Bureau, 
consagrou, no dia 22 de novembro, personalidades e representantes do setor de turismo, negócios e eventos, 
que mais contribuíram e que projetaram a cidade para o Brasil e o mundo nos últimos anos. A cerimônia de 
entrega foi realizada no Instituto Internacional Juarez Machado em Joinville.  
 
Ao todo, foram sete os premiados: a Festa das Flores, o Festival de Dança, a Exposuper, a Expogestão, a Messe 
Brasil, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e o Pianíssimo.  
 
Na oportunidade, o artista Juarez Machado também foi homenageado por dar nome ao prêmio e por ter 
desenvolvido a peça que foi o troféu entregue aos associados. 
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PORTO DE GALINHAS 
PORTO DE GALINHAS HOMENAGEIA TRADE TURÍSTICO 

 
O balneário pernambucano de Porto de Galinhas, homenageou, no último fim de 
semana, 48 empresas do trade turístico. A celebração reuniu 350 convidados no 
Hotel Village Porto de Galinhas, no último sábado, dia 24. Os parceiros foram 
premiados em seis categorias (Operador Nacional, Operador Internacional, 
Incomingm, Brokers, OTAs e Clube de Turismo). 
  
“O SOU Porto de Galinhas chega a sua segunda edição consolidando-se como 
uma importante ação de relacionamento com o trade", comemora Eduardo 
Tiburtius, presidente do conselho do Porto de Galinhas CVB. 
 
Para marcar o encontro e estimular a interatividade com o destino, foi proposta 
uma programação, entre os dias 23 e 25 (sexta-feira à sábado). O cronograma 
contemplou almoços e jantares de relacionamento e um tour pelas principais 
atrações da região. 
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RECIFE 

Recife capacitou 656 profissionais durante Road Show  

 

O Road Show visitou 07 cidades que contam com voo direto para Recife, além de 02 
com voo com conexão. A ação foi uma iniciativa público-privada com patrocínio da 
Prefeitura do Recife em parceria com o Recife CVB e ABIH-PE. Na avaliação geral, 88% 
dos participantes declararam ter ido além das expectativas. Segundo a presidente do 
Recife CVB, Marta Freitas, o Road Show foi um sucesso. "Conseguimos atingir um 
público qualificado nas cidades visitadas, e nos rendeu bons contatos, ampliando a 
rede de relacionamento, e novos negócios", analisa. 

JOINVILLE 

Vanessa Falk – Presidente do Joinville 

Convention & Visitors Bureau e o artista e 

pintor Juarez Machado 

Premiados SOU Porto de Galinhas 

Diretoria e Associados do Visite Costa dos Corais Alagoas 

Refice CVB – Road Show Campinas | Foto: Rogério Capela 

https://www.portodegalinhas.org.br/
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Uberlândia CVB – Há 18 anos promovendo o turismo de eventos  

O Uberlândia CVB, trabalhou com garra no ano de 2018, captou e apoiou mais de 130 
eventos em vários segmentos. Ainda destacamos os 10 eventos internacionais que a 
cidade recebeu em 2018 e irá receber nos próximos dois anos. Neste mesmo ano foi 
lançado o projeto Hospedagem Solidária, uma ação social que visa oferecer ao turista 
a oportunidade de contribuir diretamente com o Hospital do Câncer na cidade. Com 
intuito de promover a cidade e gerar parcerias o Uberlândia CVB participou da 30ª Feira 
Internacional de Turismo – Festuris. Foram realizadas pela Fundação 75 reuniões de 
apoio a eventos, 93 propostas de novos associados e 13 rodadas de negócios. 

  

GUARULHOS 

Com o apoio do GRU Convention o Conselho Municipal de Turismo de 

Guarulhos premia as melhores práticas no Turismo 

 

Como forma de reconhecer as pessoas e organizações que fazem a diferença no Turismo, o 
Conselho Municipal de Turismo de Guarulhos (COMTUR) anunciou oficialmente os vencedores 
que receberam o Prêmio Luis Figueira de Quental. Os eleitos pela maioria de membros da 
entidade foram: a empresa Bauducco pela ação de comunicação realizada no Bosque Maia em 
2017 durante o Natal (categoria Comunicação); Ivonete Alves das Chagas, mais conhecida como 
Chef Neguinha (categoria Personalidade) e o proprietário dos bares Vila Velha, Marechal e 
Carijó, Ciro Testa (categoria Empreendedorismo).  
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Fórum de Executivos de Turismo reúne trade do Destino Iguassu 

O Fórum de Executivos de Turismo do Iguassu é um programa criado pelo Visit Iguassu com a 
proposta de fortalecer e preparar os líderes locais ligados à cadeia do turismo do Destino 
Iguassu. 

A iniciativa propõe um ambiente para compartilhamento de informações e experiências. Ao 
longo de 2018, 170 pessoas de 93 empresas diferentes participaram das atividades do Fórum. 
Foram realizados quatro cursos ministrados pela ESPM que abordaram, entre outros temas, o 
marketing estratégico para o turismo, além de três ações de networking que reuniram 
profissionais do turismo fora do ambiente corporativo em discussões ligadas ao setor. 

FOZ DO IGUAÇU 

UBERLÂNDIA 

Convention comemora os resultados obtidos em 2018 

  

O Convention Bureau de Gramado e Canela encerra o ano de 2018 satisfeito com os 
resultados obtidos. A equipe foi desafiada a romper a barreira de eventos captados em 2017 
e, até o momento, foram captados 47 eventos, que somados aos 12 apoiados, trouxeram 
aproximadamente 38.000 pessoas para Gramado e Canela, promovendo 145 pernoites e 
impacto de 94 milhões de reais na economia. Além disso, o Convention é responsável por 
quase 20% dos eventos captados no Brasil, o que coloca a entidade em posição de destaque 
entre os principais Conventions do país, sendo considerada referência por outros CVB’s. 

GRAMADO 

Foto: Laureados Ciro Testa (Vila Velha, Marechal e Carijó), Chef 
Neguinha (N2 e Neliu's Grill) e Janaína (Bauducco) 

Visit Iguassu promove Fórum de Executivos e reúne trade turístico 

do Destino. Foto: Jean Pavão 

Foto: Equipe do Convention Bureau - Vivian Paim Ecker (captadora de 
eventos), Bárbara Dias (relacionamento com associados), Bibiana 
Bertoja Moreira (captadora de eventos), Régis Stuani (captador de 
eventos), Ticiana Ramm Geffer (financeiro), Luciano Gonçalves (gerente 
executivo) e Eduardo Zorzanello (presidente). 
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ASSOCIADOS: 
AmazonasTur, Angra e Ilha Grande CVB, Atibaia e Região CVB, Balneário Camboriú CVB, Belotur, Bento Gonçalves CVB, Bertioga CVB, Blumenau e Vale do 
Europeu CVB, Bonito CVB, Brasília e Região CVB, Búzios CVB, Campos do Jordão e Região CVB, Campo Grande Destination, Costa da Mata Atlântica CVB, 
Costa dos Corais CVB, Costa Leste CVB, Curitiba CVB, Espírito Santo CVB, Floripa CVB, Foz do Iguassu, Gramado e Canela CVB, Guarujá CVB, Guarulhos CVB, 
Itajaí CVB, Joinville CVB, Goiânia CVB, Londrina CVB, Maceió CVB, Maringá CVB, Natal CVB, Paraty CVB, Petrópolis CVB, Poços de Caldas CVB, Porto de Galinhas 
CVB, Recife CVB, Rio de Janeiro CVB, Salvador Destination, Visite Campinas, Visite Ceará, Visite Porto Alegre, Visite São Paulo, Ubatuba CVB, Uberlândia CVB. 

Expediente: 
****************************************************************************************************************************** 
Publicação Eletrônica da UNEDESTINOS | www.unedestinos.com.br  
Presidente: Toni Sando de Oliveira 
Conteúdo e Fotos: Fornecido pelos associados da UNEDESTINOS 
Coordenação e Diagramação: Keila Moreira 

ASSOCIADOS UNEDESTINOS MARCAM PRESENÇA NO FESTURIS GRAMDO – 30ª EDIÇÃO 

COSTA DA MATA ATLÂNTICA CVB CAMPOS DOS JORDÃO CVB VISITE SÃO PAULO 

RIO DE JANEIRO CVB GRAMADO E CANELA CVB ESPÍRITO SANTO CVB 
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