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Feira Internacional de Turismo da Amazônia começa no dia 21
Evento traz a Belém empresários e profissionais de turismo.
Na abertura será lançado o Ver-o-Pará, plano estratégico de turismo.
Do G1 PA

Será aberta na próxima quinta-feira (21) a Feira Internacional de Turismo da Amazônia
(Fita), o maior evento de promoção e comercialização dos produtos turísticos do Pará.
O evento segue até domingo (24), no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da
Amazônia, em Belém .
O evento traz a Belém empresários, profissionais, autoridades do setor do turismo,
operadores e agentes de viagens para conhecer as “Oportunidades de turismo na
Amazônia”, tema da feira. Natureza, cultura, sol e praia, e eventos e negócios são os
segmentos prioritários a serem colocados nas prateleiras das principais operadores de
turismo e agentes de viagens, durante a Fita.
Para conseguir bons resultados, o governo do Estado lançou o Ver-o-Pará - Plano
Estratégico de Turismo, que dá diretrizes ao Sistema Estadual de Gestão do Turismo
(Segetur), composto pela Setur, Paratur e Fórum de Desenvolvimento Turístico do
Pará (Fomentur).
Atrações
Na Fita 2012, os espaços vão ser temáticos, com exposição e comercialização
inspiradas nas características de cada segmento turístico do Pará. A programação vai
envolver palestras, workshops, mesa redonda e o lançamento de projetos e produtos,
entre outras atividades. Cerca de 600 participantes, a maioria agentes e operadores
de turismo, são esperados no evento.
A abertura oficial será marcada pela palestra “Mega eventos – A promoção e as
oportunidades de negócios na atividade turística”, que a presidente do Conselho de
Turismo e Negócios da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomércio), Jeanine
Pires, apresenta dia 22, de 9h30 ao meio-dia. No mesmo dia, de 15h15 às 16h45,
haverá a palestra “A importância do turismo de negócios e eventos”, ministrada pelo
diretor da Próxima Estação Consultoria e Pesquisa, Eduardo Sanovicz.
Também dia 22, de 17 às 18h, haverá a mesa redonda “Ética, cidadania e
sustentabilidade no turismo”, com a participação de Antonio João Monteiro de
Azevedo, entre outros. Na programação do dia 23, será ministrado o workshop
“Prodetur: polos Belém, Marajó e Tapajós”, de 9h30 ao meio-dia, contando com
secretários municipais de turismo, presidentes dos fóruns regionais, instituições
federais e estaduais, entidades civis, agencias de turismo, hoteleiros e demais
agências que integram o grupo de trabalho Prodetur.

No mesmo dia, a programação terá o “I Workshop dos polos turísticos: Federação das
Associações de Municípios do Pará”, de 15 às 18h, com a presença de associações
de municípios, consórcios municipais, prefeituras, representantes dos polos, entidades
civis e demais parceiros. Uma das maiores expectativas é em torno da Bolsa de
Negócios, espaço destinado à comercialização dos produtos turísticos dos 143
municípios do Pará, que acontece dia 23, de 9h ao meio-dia e de 14h30 às 18h.

