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     O ano de 2020 certamente será 

melhor, mas isso também depende 

de nós. Vamos fazer nossa parte e 

que tenhamos um excelente ano.

    2020 será marcado por muitos 

f e r i a d o s  e  p o r t a n t o ,  c o m 

oportunidades de incremento do 

fluxo turístico para diversas regiões 

d o  p a í s .  É  t a m b é m ,  a n o  d e 

Olimpíadas e sobretudo um ano 

eleitoral, na qual elegeremos nossos 

representantes municipais. E neste 

sentido, é preciso que os atores 

l o c a i s  t e n h a m  u m  d i s c u r s o 

alinhado, para que juntos, possam 

pleitear as demandas necessárias 

para que o turismo possa conquistar 

o destaque que merece junto aos 

planos de governo. 

     Iniciamos mais um ano com 

energias renovadas e com o desejo 

de que este possa ser um ano com 

r e s u l t a d o s  e  c o n q u i s t a s 

importantes para cada um de nossos 

destinos. 

CARNAVAL DE MARCHINHAS E BONECÕES
22 à 25 de Fevereiro - Atibaia - SP

Centro Histórico e Centro de Convenções 

14 à 16 de Fevereiro - Curitiba-PR

Estádio Athletico Paranaense

#AMO ESPORTES FAIR 2K20 

ESTAÇÃO VINDIMA

Giordani Turismo e Eventos Bento 

17 de Janeiro à 23 de Março - Gonçalves-RS

VITÓRIA STONE FAIR

Parque de Exposição Floriano - Varejão 

Pavilhão de Carapina

11 à 14 de Fevereiro - Espírito Santo-ES

13 à 15 de Fevereiro - Gramado-RS

11º EXPONEGÓCIOS - EVENTO 

CORPORATIVO DA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA

Serra Park  

DIA DO BEM - ANIVERSÁRIO MARINGÁ 

FM 

9 de Fevereiro - Maringá-PR
Parque Internacional de Exposições Francisco 

3º CAFÉ, TURISMO E NEGÓCIOS

30 de Janeiro - Poços de Caldas-MG
Jóia Hotel 

RioCentro

RIO MATSURI 2020 - FESTIVAL DA 

CULTURA JAPONESA

17 de Janeiro - Rio de Janeiro-RJ

CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

29 de Janeiro à 2 de Fevereiro - São Paulo-

SP
Expo Center Norte

AS VIAGENS A 

NEGÓCIOS 

AVANÇARAM 

registram
EMPRESAS ÁREAS 

em volume de vendas no 

terceiro trimestre de 2019.

4,1% 

91,6%  
de pontualidade 
nos vôos da 
alta temporada 

Fonte: ABEAR / DECEA

Fonte: Panrotas -

Especial Estatísticas 2019

Fonte: Instituto Locomotiva / 

Fórum Panrotas 2019

Fonte: Instituto Locomotiva / 

Fórum Panrotas 2019

dos BRASILEIROS 

afirmam ter interesse em viajar.

94%   

Brasil possui 

137 milhões
de internautas

BRASIL FOI O 3º PAÍS 

QUE MAIS BAIXOU APPS 

no 3º trimestre de 2019

25% 
utilizam 
somente 
Wi-fi

Fonte Abracorp

unedestinos

União Nacional de CVBs e Entidades de Destinos

®



 A UNEDESTINOS, União Nacional de CVBs e Entidades 

de Destinos, é uma organização não governamental de 

direito privado formada por entidades mista, pública e 

privada, especializada na promoção de destinos, 

pesquisas, geração de conteúdo, programas de 

capacitação, apoio e captação de eventos em geral.

 QUEM SOMOS
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ATIBAIA

BRASíLIA

BENTO GONçALVES

Nova Gestora Executiva no 
Atibaia e Região C&VB

TROCA DA BANDEIRA LEVA MILHARES DE 
PESSOAS À PRAÇA DOS TRÊS PODERES

Cerimônia foi a primeira realizada em 
comemoração aos 60 anos de Brasília

Bento Convention Bureau 
realiza ações de captações para 2021
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     Em dezembro aconteceu a Assembléia que atualizou cargos 
vagos em nossa diretoria.  A nova diretoria conta com 
empresários e gestores competentes e engajados e priorizará a 
promoção do destino, contribuindo com o fortalecimento do 
turismo regional. 
     Mônica Rúbia Fontes deixou de fazer parte da diretoria para 
assumir a Gestão Executiva e de Relacionamento do Atibaia e 
Região C&VB para contribuir mais ativamente com 
desenvolvimento da entidade. 

Vem Conhecer Atibaia e Região!
Site: atibaiaeregiao.com.br / Instagram: visiteatibaiaeregião 

     O ponto de partida se deu com a Troca da Bandeira, em 5 de 
janeiro. “O turismo cívico é um dos pontos mais fortes da nossa 
cidade e vamos trabalhar para que a solenidade faça parte da 
agenda dos moradores da cidade e de turistas”.  A próxima 
cerimônia da Troca da Bandeira ocorre no dia 2 de fevereiro 
com várias atrações.

     2020 vai ser repleto de comemorações para celebrar os 60 
anos de Brasília, celebrado em 21 de abril. A população e 
turistas poderão usufruir de um calendário comemorativo que 
irá embalar a cidade durante todos os meses. A secretária de 
Turismo, Vanessa Mendonça, já deu início às tratativas para 
impulsionar as ações. Em 2019, a Setur-DF se reuniu com o 
trade turístico, entre outras entidades e órgãos do governo, para 
debater o desenvolvimento do setor com foco nas celebrações. 

     Um trabalho em conjunto do Bento Convention 
Bureau (BCB) e Fundaparque confirmou a realização de 
dois importantes eventos em Bento Gonçalves.  O 72º 
Congresso Brasileiro de Botânica e a XXXIV 
Conferência Interamericana de Contabilidade, em 
setembro e outubro de 2021, respectivamente.  
     A infraestrutura de receptivo, meios de hospedagem, 
gastronomia, somando-se aos atrativos turísticos, foram 
elementos que somaram positivamente para as 
confirmações.  Este é o propósito do BCB que tem na 
gestão da presidente Gabrielle Signor Rodrigues o 
intuito de fortalecimento das captações.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Bento Convention Bureau

     O incremento turístico e econômico no período em 
que o Destino sedia atividades deste porte culmina ainda 
com orientação e suporte aos organizadores por parte do 
Bento Convention Bureau, de apresentação de portfólio 
de associados e oportunidades de negócios.



CURITIBA

ESPIRíTO SANTO

GRAMADO

Curitiba CVB 
premia os Embaixadores 
de Curitiba 2019

ENTIDADES E ACADEMIA UNEM FORÇA 
COM O ESCVB PARA AMPLIAR CAPTAÇÕES

GRAMADO E CANELA 
CONVENTION BUREAU 
comemora 20 anos de atuação
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     O 4º Prêmio Embaixadores de Curitiba (21/11), reconheceu os  
promotores de eventos que acreditaram que Curitiba seria uma boa escolha 
para a realização de seus eventos.  Em 2019, foram mais de 241 eventos, com 
mais de 333 mil turistas e movimentando cerca de R$ 150 milhões. Foram 
premiadas as categorias: Feira de Negócios, Religioso, Corporativo, Cultural 
e Técnico-científico. Uma comissão elegeu 19 eventos que foram 
representativos para a cidade, levando em consideração o apoio oferecido 
pelo Curitiba CVB; ações inovadoras com interatividade com a comunidade 
e o número de participantes de outras regiões.

E por fim, o “Embaixadores do Turismo - Happy Bureau” reuniu cerca de 
20 representantes de entidades de classe que abraçaram a causa e já 
ajudam na indicação e prospecção de novos eventos para o Espírito Santo. 

O IFES foi o primeiro a receber um encontro de sensibilização para a 
importância da atração de novos eventos, que contou com a participação 
de coordenadores e professores do instituto. 
No caso da UFES, houve um série de encontros nos quatro campus da 
universidade, que resultaram em mais de 180 participantes. 

 A UFES, IFES e entidades de classe se uniram ao Espírito Santo 
Convention Bureau para buscar mais eventos para o Espírito Santo. 

Ex-presidentes da entidade, conselheiros, 
autoridades, associados e convidados 
participaram do evento, que contou com 
homenagens, atrações culturais e jantar.Nesses 
20 anos de história, o Convention soma mais 
800 apoios a entidades para captação de eventos, 
atraindo mais de 657 mil pessoas para região, 
ocasionando um incremento na economia local 
de mais de 590 milhões de reais. Resultados 
possíveis com apoio do poder público e de 
empresas associadas.

Uma noite festiva marcou a comemoração dos 
20 anos de atuação do Gramado, Canela 
Convention & Visitors Bureau, no dia 12 de 
novembro, na Sociedade Recreio Gramadense.



GUARULHOS

ITAJAÍ

JOINVILLE

GUARULHOS LANÇA MARCA TURÍSTICA

A TEMPORADA DE NAVIOS INICIOU 

NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019.
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A companhia de cruzeiros MSC faz embarque e 
desembarque de passageiros em Itajaí. Serão 3 escalas, 
todos os sábados, que iniciaram em dezembro e 
terminarão em março de 2020.

Mais informações no site www.itajai.sc.gov.br/noticias

A MSC também fará escalas em mais duas cidades 
catarinenses. 

Os navios de cruzeiros atracarão no Porto de Itajaí, no 
berço 4 e está previsto para a operação de embarque e 
desembarque o Complexo do Píer, e os passageiros que 
farão apenas a opção de trânsito utilizarão da estrutura 
do Centreventos. 

“Esperamos posicionar a cidade de uma maneira assertiva e inteligente, além 
de trazer resultados não só ao turismo de negócios, mas quanto à imagem 
positiva do município”, cita Giselle Soeiro, presidente do GRU Convention.

O projeto de um ano fora desenvolvido em parceria com a agência Inspira 
Design. As próximas ações do projeto marca serão a construção de um portal 
e esculturas letras-caixa espalhadas por pontos turísticos de Guarulhos. 

Mais de 200 convidados prestigiaram a premier da marca turística da cidade 
de Guarulhos, coordenada pelo GRU Convention,  no icônico São Paulo 
Airport Marriott Hotel.  

Ø 16º Congresso Brasileiro do Sono (“Evento Nacional 
2017); 

Em sua segunda edição, a premiação foi destinada a cinco 
categorias e teve como vencedores: 

Ø 22º Congresso Brasileiro de Apicultura e 
Meliponicultura-CONBRAPI (Evento Indicação do 
Associado); 

Ø 47ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Bioquímica e Biologia Molecular-SBBQ (Evento 
Nacional 2018); e 

Ø 15ª Conferência Internacional da Associação Mundial 
de Fabricantes de Ferramentais-ISTMA 2017 (Evento 
Internacional); 

Ø Palova Santos Balzer (Embaixadora Destaque).

Eventos e personalidades foram homenageados no Prêmio 
Juarez Machado de Turismo 2019, realizado pelo Joinville e 
Região Convention & Visitors Bureau, no último mês de 
novembro.

JOINVILLE CONVENTION
homenageia destaques 

com Prêmio Juarez
Machado de Turismo



MARINGÁ

PORTO DE GALINHAS 

POÇOS DE CALDAS

A influenciadora digital Dani Jacinto incluiu 

Maringá na sua rota de viagens pelo Sul do Brasil.

PORTO DE GALINHAS REALIZA

1º EDIÇÃO DO VISIT.PERNAMBUCO
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     O evento, que agora passa a fazer parte do calendário do trade, fez com 
que o encontro fosse uma ótima oportunidade de estimular o 
desenvolvimento turístico da região. Idealizado pelo Porto de Galinhas 
CVB e Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, o Visit.Pernambuco 
foi realizado no Centro de Convenções do Hotel Armação e contou com 
patrocínio do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de 
Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco e a Empresa de Turismo de 
Pernambuco (Empetur), Prefeitura do Ipojuca, Sebrae, Trade Turístico de 
Porto de Galinhas e as companhias aéreas Gol, TAP e Copa Airlines.

      De 24 a 27 de novembro, Porto de Galinhas sediou a primeira edição 
do Visit.Pernambuco – Travel Show. O evento contou a presença de mais 
de 300 profissionais, entre buyers e suppliers, e mais de 90 operadoras 
nacionais e de 23 países, o que resultou na geração de mais de R$ 80 
milhões em negócios. 

     Mãe do pequeno Cauê, e com quase 60 mil seguidores no Instagram, Dani 
comanda o blog Mãe de Mochileirinho, divulgando os lugares por onde passa com 
seu filho, inspirando as mamães e dando dicas importantes para quem quer encarar 
aventuras com crianças. 
     O Maringá e Região Convention & Visitors Bureau ofereceu todo o suporte na 
visita da influenciadora, agindo como um facilitador e planejando uma sugestão de 
roteiro, para que Dani e Cauê conhecessem o melhor de Maringá. 
    O Convention teve contato com Dani durante a ABAV Expo 2019, após o 
Match Media com influenciadores digitais. 

“Me surpreendi com a estrutura e beleza da cidade, fui muito bem recebida”, 
afirmou Dani.

 O último mês do ano também foi marcado pela 
eleição da nova Diretoria Executiva e do novo 
Conselho Fiscal (gestão 2019/2021). A empresária 
Siomara Bonafé foi eleita presidente da Diretoria 
Executiva, a primeira mulher a assumir a função. A 
vice-presidência será ocupada por Juliano Silva. 

Em dezembro de 2019, o Poços de CALDAS 
CONVENTION & VISITORS BUREAU lançou o 
projeto turístico-cultural 'Saberes e Sabores da Culinária 
de Poços de Caldas', iniciativa que tem o objetivo de 
fomentar o potencial gastronômico do destino. 
 A principal ação é um documentário com a participação 
de 19 personagens que compartilharam as mais 
diferentes memórias e experiências que marcaram e 
ainda marcam a história da cidade. O vídeo pode ser 
conferido em www.paravoce.descubrapocos.com.br. 

POÇOS DE CALDAS CVB 
ENCERRA 2019 
COM LANÇAMENTO DE PROJETO 
E ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA



RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

SALVADOR

RIOCVB investe em 
qualificação de olho na 
captação de eventos

O VISITE SÃO PAULO realiza a

2ª Corrida e Caminhada 

Empreendedoras em Ação
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     O VISITE SÃO PAULO, em parceria com a HZ Eventos, 
promoveu a 2ª Corrida e Caminhada Empreendedoras em 
Ação, que ocupou as ruas do Centro Histórico de São Paulo 
na manhã do dia 27 de outubro de 2019.
     O evento contou com 1,5 mil mulheres que correram em 
prol da saúde da mulher, tema abordado pelo Outubro 
Rosa, e tiveram a chance de explorar o Centro Histórico da 
cidade, pois a corrida percorreu o Triângulo SP, projeto da 
Secretaria de Turismo do Cidade de São Paulo onde se 
encontram os principais atrativos turísticos da capital.

    O Rio CVB vem investindo em ações que visam aprimorar os 
conhecimentos de funcionários e mantenedores, como forma de 
qualificar e aumentar a captação de eventos. Dentro deste projeto, 
foi realizado, com apoio da ABEOC-RJ, uma palestra com o 
especialista mexicano Eduardo Chaillo, Diretor Regional da 
Maritz Global Events - America Latina. Chaillo falou sobre os 
desafios de se adaptar às novas expectativas do mercado, 
ressaltando a necessidade de investimento em marketing com 
focos diferenciados, analisando particularmente cada demanda.

 A Salvador Destination fechou o ano com um seleto grupo de 
jornalistas dos mais prestigiados veículos de comunicação do 
país. 
Os convidados ficaram hospedados no Pestana Convento do 
Carmo, um pitoresco hotel instalado num antigo convento 
carmelita, fundado em 1586, bem no coração do Pelourinho, e 
fizeram parte do programa Salvador Nice To Meet You, onde 
puderam conhecer um pouco mais da cultura, gastronomia, 
história e equipamentos da capital baiana. 
Além disso, começamos o novo ano com força total 
comemorando a inauguração, dia 26/01, do nosso tão 
aguardado Centro de Convenções de Salvador.

 SALVADOR ENCERRA ANO
 COM VISITA DE JORNALISTAS



CAMPINAS
Campinas:  a cidade mais inteligente 
e conectada do Brasil em 2019
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A Unedestinos (União Nacional de CVB’s e Entidades de 
Destinos) durante a FESTURIS em Novembro, promoveu 
uma competição entre os CVBs e Entidades de Destinos 
para premiar os cases que demonstraram as melhores 
práticas no segmento. O reconhecimento do prêmio foi 
realizado com o intuito de fortalecer a conexão entre os 
membros, gerando conteúdo e inspirando novas iniciativas 
para o futuro.

O estudo é realizado desde 2015 e esta é a primeira vez que uma 
cidade do interior é eleita como referência em desenvolvimento. 
Campinas se destacou nas áreas de economia, tecnologia e 
inovação, empreendedorismo, governança e mobilidade.

A cidade de Campinas foi eleita, pelo Ranking Connected Smart 
Cities (CSC), como a cidade mais inteligente e conectada do 
Brasil em 2019. O objetivo do CSC é promover a discussão, a 
troca de informações e a difusão de ideias entre governo, 
entidades e empresas visando que as cidades brasileiras possam 
tornar-se mais inteligentes e conectadas. 

3º  Impacto Econômico do Turismo de Eventos (Visite Ceará)

Confira a lista de vencedores da Unedestinos

Relacionamento com Associados
1º  Rodada de Negócios (Visite Joinville/SC)
2º  Uma Noite de Boteco (Visite Ceará)
3º  Convenção de Associados (Gramado, Canela e Região das Hortênsias 
Convention & Visitors Bureau/RS)

Categoria: Gestão e Marketing de Destinos
1º  Acessibilidade do Conteúdo (Visite São Paulo)
2º  Prêmio Juarez Machado de Turismo (Visite Joinville/SC)

3º - XXIX Congresso Brasileiro de Neurologia (Gramado, Canela e Região 
das Hortênsias Convention & Visitors Bureau/RS)

Categoria: Visitors 
Menções honrosas: Balneário Camboriú (SC), Recife e Fortaleza

1º - 57th International Congress Of Americanists (Visit Iguassu/PR)
Categoria: Captação de Eventos

2º - XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (Visite São Paulo)

PRÊMIO UNEDESTINOS
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