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CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 
Fonte: https://fcvbrj.org.br/i-seminario-estadual-de-turismo-rural-e-de-aventura-e-realizado-
em-marica-pela-fcvb-rj/ 
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Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2021/07/21/seminario-de-turismo-rural-e-de-aventura-
reune-gestores-do-setor-em-marica/ 

 
Maricá sediou nesta quarta-feira (21/7) o 1º Seminário Estadual de Turismo Rural e de Aventura, que teve 
como tema “Tendências e Oportunidades no Pós-Pandemia “, reuniu autoridades e representantes do setor 
vindos de mais de 50 municípios fluminenses e até de estados como Minas Gerais. O evento, uma parceria 
entre a Prefeitura e a Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro (FC&VB-RJ), 
foi realizado na Fazenda Pública Joaquín Piñero (antiga Fazenda Ibiaci), no Espraiado, bairro famoso pelo seu 
turismo rural. 

Na abertura, o prefeito Fabiano Horta pontuou a diversidade turística da cidade, mas lembrou que o 
momento é de se reconectar com a terra, através das áreas rurais. “Aqui somos uma área metropolitana junto 
à costa, que é praiana e rural, e essa última parte é a tendência atual. As pessoas vão buscar um recontato 
com a terra. A diminuição da pandemia gera uma expectativa de superação, e Maricá tem um forte turismo 
rural. Nossa ideia é trocar experiências aqui para expandir essa natureza turística”, avaliou Fabiano. 
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O evento foi transmitido online pelo Facebook e o YouTube da Federação de Convention & Visitors Bureaux e 
também pelas redes sociais da Prefeitura. Pela internet, o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, 
também participou da mesa inicial. Ele apontou que o setor turístico foi um dos que mais sofreu com a 
pandemia e que pode ser um dos últimos a se recuperar. “Por isso, eventos como este em Maricá são tão 
importantes para qualificar gestores e preparar um inventário turístico paras as áreas rurais. Como as viagens 
para fora do país ainda estão restritas, os destinos do interior passam a ser os mais procurados, e precisamos 
estar prontos”, disse Tutuca. 

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto, acredita que seja 
preciso aproveitar ainda melhor o potencial que a cidade oferece no setor de turismo rural. “Temos de 
preparar esses locais, a rede hoteleira e seus trabalhadores para esse pós-pandemia, para ampliar a essa 
procura que já ocorre através de uma agente específica”, disse. 

Para o secretário municipal de Turismo, Robson Dutra, a procura pelas trilhas e áreas abertas da cidade em 
razão da pandemia foi a solução para o setor turístico nos últimos meses. “Dentro das normas de restrição, as 
famílias vêm buscando esse tipo de passeio em locais mais abertos, onde há menos gente aglomerada. Foi a 
alternativa encontrada para o lazer de menor risco. É importante também que quem atua neste setor esteja 
pronto para receber o turista, por isso é bom dividir a experiência e apontar a melhor forma de receber quem 
chega”, ponderou ele, ao projetar a volta de eventos presenciais para novembro. “Já estamos planejando 
Natal e Carnaval”, adiantou. 

José Alexandre Freitas, titular da pasta de Promoção de Projetos Especiais, classificou o dia como sendo 
“muito feliz para a cidade”. “É uma alegria receber aqui gente de municípios até de fora do estado, num 
momento em que o turismo circular se tornou importante e as pessoas estão procurando destinos mais 
próximos”, concluiu. 
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Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2021/07/17/marica-sera-palco-do-i-seminario-de-
turismo-rural-e-de-aventura-do-estado-do-rio/ 

 

No próximo dia 21 de julho, Maricá será palco do I Seminário Estadual de Turismo Rural e Aventura com o 
tema “Tendências e oportunidades no pós-pandemia”. O evento será na Fazendo Pública Joaquim Piñero 
(antiga Fazenda Ibiaci), no Espraiado, de 10h às 18h e acontecerá de forma híbrida, ou seja, presencial e com 
transmissão online. 

As inscrições para participar presencialmente já se encerraram. A transmissão de todo evento será feita pelas 
redes da Federação de Convention & Visitor Bureau do Estado do Rio de Janeiro no Facebook e no Youtube. 

O painel de abertura contará com a presença do Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, do 
presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida, e do presidente do INEA, Phillipe Campello. O tema será: 
Políticas públicas inovadoras e os desafios para a recuperação do setor do turismo no Rio de Janeiro que terá 
a mediação do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto. 

“Este evento estadual contará com a presença de técnicos, operadores, gestores públicos e autoridades do 
setor de turismo rural e de aventura. O momento é muito oportuno para o debate e a estruturação de 
roteiros, visando atender a um grande fluxo, que certamente será gerado após a pandemia”, disse José 
Alexandre de Almeida, secretário de Promoção e Projetos Especiais. 
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Ainda na primeira parte do evento, o painel Turismo Rural no estado do Rio de Janeiro: potencialidades e 
perspectivas. O mercado de turismo de natureza e as estratégias de comunicação no pós-pandemia terá o 
debate entre Valéria Lima, Diretora de Gestão e Desenvolvimento da SETUR/RJ, Fábio Nascimento, Presidente 
da ACTA – Associação Carioca de Turismo de Aventura, Coordenador de Empreendedorismo da Trilha 
TransCarioca, Membro do Conselho Estadual de Turismo e do Conselho Empresarial de Turismo da 
FECOMERCIO, Lincon Pontual, Coordenador Executivo do CIETH e Embaixador de Turismo do Estado do Rio de 
Janeiro e Wangles Silva, professor, guia de turismo credenciado, turismólogo pela UFRRJ e mestre em 
patrimônio cultural pela Fiocruz com mediação de Marco Navega, presidente da FC7VB/RJ. 

Os participantes ainda terão a chance de conhecer os projetos que estão sendo trabalhados por Maricá para 
retomada do setor nesse novo momento. O Projeto de Turismo Rural e Ecoturismo – Vem Viver Maricá que 
engloba uma série de ações nas áreas rurais do município, como Espraiado, Itaocaia Valley e Silvado, será 
debatido entre o presidente do Maricá C&VB, Paulo Santos, a gestora das Unidades de Conservação de 
Maricá, Márcia Freitas, e pelo Secretário de Agricultura Pecuária e Pesca, Júlio Carolino. Os mediadores serão 
Robson Dutra e Thiago Medina, secretário de Turismo e subsecretário de Turismo, respectivamente. 

Fechando a programação, serão apresentados uma série de cases bem sucedidos – Experiências Exitosas de 
Turismo Rural e de Aventura no Estado do Rio de Janeiro que contará com a participação de Julianna Rocha, 
Guia de Turismo e Especialista em Turismo Rural de Experiência, Arnaldo Mattoso, Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Quissamã e Danielle Faya, Turismóloga da Prefeitura de 
Quissamã, Luciana De Lamare, especialista em Hotelaria pela Vatel Business School de Lyon, pós graduada em 
Marketing pela Universidade Católica Portuguesa, e Diretora Executiva do Vale do Café Convention & Visitors 
Bureau e Anna Mostowik, turismóloga e Guia de Turismo Credenciada e Presidente do Madalena Convention 
& Visitors Bureau, além de Akira Taguti, diretor do Sítio Jonosake em Itaguaí e futuro Presidente do Caminho 
dos Jesuítas C&VB. A mediação fica por conta do Secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá, José 
Alexandre de Almeida. 

A realização do evento é da Prefeitura de Maricá e da Codemar com promoção da Federação de Convention 
&Visitor Bureau e apoio da Setur/RJ, TurisRio, Condetur Costa do Sol, Cieth, ACTA e Maricá C&VB. 

A programação completa está no site www.fcvbrj.org.br 
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Fonte: https://www.brasildefato.com.br/2021/07/19/rj-marica-sedia-seminario-de-turismo-
rural-e-de-aventura 

 

O I Seminário Estadual de Turismo Rural e de Aventura ocorrerá na quarta-feira (21), 
no município de Maricá, na região metropolitana do Rio. O encontro, com o tema 
“Tendências e Oportunidades no Pós-Pandemia”, será sediado na Fazenda Pública 
Joquín Piñeiro, no bairro de Espraiado, de forma híbrida, ou seja, presencial e online 
das 10h às 18h. 

As inscrições para participar presencialmente já se encerraram. A transmissão de todo 
evento será feita pelas redes da Federação de Convention & Visitor Bureau do Estado 
do Rio de Janeiro no Facebook e no Youtube. 
 
O painel de abertura contará com a presença do Secretário de Estado de Turismo, 
Gustavo Tutuca, do presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida, e do presidente 
do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Phillipe Campello. O tema será: Políticas 
públicas inovadoras e os desafios para a recuperação do setor do turismo no Rio de 
Janeiro, que terá a mediação do presidente da Companhia de Desenvolvimento de 
Maricá (Codemar), Olavo Noleto. 

“Este evento estadual contará com a presença de técnicos, operadores, gestores públicos 
e autoridades do setor de turismo rural e de aventura. O momento é muito oportuno para 
o debate e a estruturação de roteiros, visando atender a um grande fluxo, que certamente 
será gerado após a pandemia”, disse José Alexandre de Almeida, secretário de 
Promoção e Projetos Especiais. 
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Seminário apresentará estratégias para a retomada do turismo no pós-pandemia / Foto: divulgação 

A realização do evento é da Prefeitura de Maricá e da Companhia de Desenvolvimento 
de Maricá (Codemar) com promoção da Federação de Convention &Visitor Bureau e 
apoio da Setur/RJ, TurisRio, Condetur Costa do Sol, Cieth, ACTA e Maricá C&VB. A 
programação completa está no site www.fcvbrj.org.br 
Fazenda 

Com uma área total de 200 hectares, a Fazenda Joaquín Piñero pertence ao 
município de Maricá desde 2018, quando foi desapropriada. De acordo com o 
Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do município, Julio Carolino, os objetivos 
da prefeitura com a desapropriação foram impedir que o local se tornasse mais um 
condomínio fechado e também dar sequência aos projetos de estímulo à retomada da 
produção agrícola na cidade.  
Até o início de março, a fazenda tinha o nome de Ibiaci. O local trocou de nome para 
homenagear o dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), 
Joaquín Piñeiro, morto em 12 de março após uma luta de um ano contra um câncer.  
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Fonte: https://pmspa.rj.gov.br/sao-pedro-da-aldeia-participa-de-1o-seminario-estadual-de-
turismo-rural-e-de-aventura/ 

 

São Pedro da Aldeia marcou presença no 1º Seminário Estadual de Turismo Rural e de Aventura. O evento, realizado em 
Maricá nesta quarta-feira (21), reuniu mais de 50 municípios fluminenses para debater as tendências e oportunidades 
do segmento após o período de pandemia. Com uma área rural extensa, o município aldeense pôde vivenciar e 
compartilhar conhecimentos sobre o mercado de turismo de natureza por meio da conferência.  

O município foi representado pela secretária adjunta de Turismo, Andrea Tinoco. “Pude perceber que São Pedro da 
Aldeia está um passo à frente no fomento da atividade. A nossa área rural conta com excelentes restaurantes, além de 
hotéis e pousadas. Estes empreendimentos turísticos atraem um público em busca de experiências seguras e com um 
apelo muito especial, que é o contato com a natureza”, afirmou a secretária.  

A preocupação com a qualificação do trade da cidade é umas das prioridade da gestão municipal. “A Secretaria 
Municipal Adjunta de Turismo está em busca de parcerias para capacitação e fomento da atividade. Temos um grande 
potencial para o setor do turismo rural. É importante que aqueles que atuem nesta área, estejam prontos para receber 
o turista. Estamos trabalhando para que no pós-pandemia nosso município seja referência no turismo do estado”, 
apontou Andrea Tinoco.  
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Alinhamento estadual 

A Secretaria Adjunta de Turismo segue em alinhamento com as diretrizes estaduais e em parceria com demais 
municípios da região para o fomento do setor. A pasta intensifica a movimentação de conselhos, o cadastro do Cadastur 
e o atendimento técnico ao trade para impulsionar as políticas públicas do setor.  

O novo projeto de integração dos setores de turismo em âmbito estadual é o Rio Craft Tour. Os produtores de bebidas 
artesanais do município estão convocados para cadastro no novo guia estadual. Interessados em participar do roteiro 
devem entrar em contato com a pasta via e-mail até o dia 29 de julho. Podem inscrever-se os produtores de cerveja, 
cachaça, café, gin ou vinho.  

“A secretaria está aberta para atender o nosso trade, esclarecer dúvidas e auxiliar nas inserções e cadastros em 
programas que beneficiem o nosso setor. Além do Rio Craft Tour, é de muita importância as inscrições dos 
estabelecimentos no Cadastur, voltado para todas as pessoas físicas e jurídicas que atuam no turismo. Seguimos com a 
organização e qualificação do setor”, destacou Andrea Tinoco. 
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Fonte: https://www.saquarema.rj.gov.br/saquarema-participa-do-1-seminario-estadual-de-
turismo-rural-e-de-aventura/ 

 
A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, participou do 1º 
Seminário Estadual de Turismo Rural e de Aventura, em Maricá. Alguns dos principais assuntos discutidos no 
encontro, que reuniu diversas autoridades de municípios da Costa do Sol, foram as tendências e 
oportunidades para área turística no período pós-pandemia. 

O evento contou com a presença de diversas autoridades da área, como o Secretário do Estado de Turismo do 
Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, o Presidente do INEA – Instituto Estadual do Ambiento do Rio de Janeiro, 
Phillipe Campello, além do Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael da Costa 
Castro. 

Em um dos painéis de discussão foi abordado o tema “políticas públicas inovadoras e os desafios para a 
recuperação do setor de turismo no Rio de Janeiro”, onde os palestrantes puderam compartilhar experiências 
e projetos para a retomada do setor. “Saquarema, assim como os outros municípios da Costa do Sol sofreu e 
ainda sofre bastante, por conta da pandemia de Covid-19. Diversos projetos de expansão do turismo 
precisaram ser interrompidos o que nos gerou um prejuízo incalculável. Com o avanço da vacinação e essa 
possibilidade de retomada, é fundamental que discutamos juntos estratégias de desenvolvimento para a 
nossa região”, explicou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael da Costa 
Castro. 
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O turismo rural e de aventura foram destaque durante a realização do seminário. O fomento da vivência nas 
atividades campestres, esportivas através das trilhas, e a qualificação técnica de seus colaboradores foram 
assuntos discutidos em um dos painéis. 

“O INEA está com um programa muito interessante de qualificação para condutores de trilhas. São oficinas 
direcionas as pessoas nativas de uma determinada região, que possuem um conhecimento da área onde 
moram e atuam, e que por questões de integração, podem se tornar bons condutores de visitantes a trilhas e 
a áreas rurais pouco exploradas”, conta o Presidente do INEA, Phillipe Campello. 

 

 

Fonte: https://www.ofluminense.com.br/cidades/2021/07/1201627-seminario-de-turismo-em-
marica.html 
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Fonte: https://maricacvb.com.br/caderno-noticias/1-seminario-estadual-de-turismo-rural-e-
de-aventura 
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Fonte: http://www.rj.gov.br/secretaria/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=15417&pl=setur-rj-e-
turisrio-participam-de-semin%C3%A1rio-de-turismo-rural-e-aventura 

 
A Secretaria de Estado de Turismo e a TurisRio participaram, nesta quarta-feira (21/07), do I Seminário 
Estadual de Turismo Rural e de Aventura, que aconteceu em Maricá, na região da Costa do Sol. O encontro, 
com o tema “Tendências e Oportunidades no Pós-Pandemia”, aconteceu de forma híbrida, presencial e 
online, e contou com representantes do turismo de diversos municípios do Estado e da iniciativa privada. 

Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo do Rio de Janeiro, participou do painel de abertura e 
destacou a importância do atual momento do planejamento da retomada do turismo e o mérito de eventos 
como o seminário, que debatem o turismo ao ar livre, que vem despontando como a nova vocação do Estado. 

 - Nós estamos conversando com os municípios e desenvolvendo uma ação importante direcionada ao 
turismo rural. Trata-se de uma parceria de cooperação técnica entre a Setur-RJ, a TurisRio, a Secretaria de 
Agricultura e o Instituto de Geografia da Uerj. Já percorremos vinte municípios, fazendo o inventário turístico 
do turismo rural. O nosso objetivo é percorrer as doze regiões e, ao final, lançar um portal de turismo rural. 
Isso faz parte do trabalho da secretaria de fortalecimento dos destinos para a retomada. O turismo foi a 
primeira atividade a paralisar as atividades e, provavelmente, será o último a retomar com plenitude no pós-
pandemia. Por conta disso, estamos planejando um trabalho forte de promoção dos destinos do estado do 
Rio em outros estados. Nesse primeiro momento, vamos captar o turista nacional e acredito que o Rio de 
Janeiro vai ser protagonista para esses turistas, não só pra capital, mas para o interior. 
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Pablo Kling, diretor de Marketing da TurisRio, destacou a importância do turismo rural e os benefícios que ele 
traz para a comunidade.  

- O turismo rural neste momento pós-pandemia tem sido um dos segmentos mais procurados e 
provavelmente um dos que mais vão crescer, justamente por conta das suas características: lugares abertos, 
contato com a natureza e a valorização do modo de vida rural. O estado do Rio de Janeiro tem potencialidade 
para esse segmento nos seus 92 municípios. É preciso valorizar e reconhecer cada uma delas. 

 Valéria Lima, diretora de Gestão e Desenvolvimento da Setur-RJ, fez uma apresentação técnica sobre o 
turismo rural, em que destacou que o segmento, apesar de ter grande potencialidade no Estado, ainda não 
conseguiu se fortalecer no RJ. 

 - O turismo rural faz parte do Plano Diretor do Estado e é de extrema importância, capaz de gerar centenas 
de empregos e gerar receita para vários municípios. Estamos vivendo um momento de grandes desafios, mas 
também de oportunidades. A natureza, um forte atrativo do nosso Estado, é a nossa fonte de reaquecimento 
neste momento. Precisamos trabalhar com afinco o segmento. 

 O evento foi realizado pela Prefeitura de Maricá e pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá 
(Codemar), com promoção da Federação de Convention &Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro e apoio 
da Secretaria de Estado de Turismo, TurisRio, Condetur Costa do Sol, Cieth, ACTA e Maricá C&VB. 

Fonte: http://gazetaexpressa.com.br/tag/i-seminario-estadual-de-turismo-rural-e-de-
aventura/ 
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Fonte: https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/destinos-destaque/setur-rj-vai-
lanca-portal-de-turismo-rural/ 

 
A Secretaria de Estado de Turismo e a TurisRio participaram, nessa quarta-feira (21), do I Seminário Estadual de Turismo 
Rural e de Aventura, que aconteceu em Maricá. O encontro, com o tema “Tendências e Oportunidades no Pós-
Pandemia” contou com representantes do turismo de diversos municípios do Estado e da iniciativa privada. A ideia do 
secretário de Turismo do RJ, Gustavo Tutuca, é lançar um portal de turismo rural. 

“Nós estamos conversando com os municípios e desenvolvendo uma ação importante direcionada ao turismo rural. 
Trata-se de uma parceria de cooperação técnica entre a Setur-RJ, a TurisRio, a Secretaria de Agricultura e o Instituto de 
Geografia da Uerj. Já percorremos vinte municípios, fazendo o inventário turístico do turismo rural. O nosso objetivo é 
percorrer as doze regiões e, ao final, lançar um portal de turismo rural”, disse Tutuca. 

Pablo Kling, diretor de Marketing da TurisRio, destacou a importância do turismo rural. “Neste momento pós-pandemia 
tem sido um dos segmentos mais procurados e provavelmente um dos que mais vão crescer, justamente por conta das 
suas características: lugares abertos, contato com a natureza e a valorização do modo de vida rural”, disse. 

O evento foi realizado pela Prefeitura de Maricá e pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), com 
promoção da Federação de Convention &Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro e apoio da Secretaria de Estado de 
Turismo, TurisRio, Condetur Costa do Sol, Cieth, ACTA e Maricá C&VB. 
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Fonte: 
https://www.quissama.rj.gov.br/site/noticia/quissama_participa_do_i_seminario_estadual_d
e_turismo_rural_e_de_aventura_/3718 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CRpGzdwDRwk/?utm_medium=copy_link 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/CRmfwe3J-1A/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CRmfv51DkEe/?utm_medium=copy_link 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/CRgmgTHjbFq/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CRgyF1_jh91/?utm_medium=copy_link 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/CRg1SHbjKMP/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CRm2_WPj8X7/?utm_medium=copy_link 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/CRcb29-jQBk/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/tv/CRhbknCDt6K/?utm_medium=copy_link 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/CRjCt4Aj5yA/?utm_medium=copy_link 

 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CRkBDnVjlNT/?utm_medium=copy_link 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/CRtWUw2j9kB/?utm_medium=copy_link 

 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CRjSAn6h3WX/?utm_medium=copy_link 

 
Fonte: https://www.instagram.com/tv/CRjpMV8BHbx/?utm_medium=copy_link 

 
 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CRjps0nBvFV/?utm_medium=copy_link 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/CRoo1wCLBS1/?utm_medium=copy_link

 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3059293031061949/ 

 

 

 

 

 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3059298031061449/ 

 

 

 

 

 

 

 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3061999364124649/

 

 
 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.facebook.com/177784642304450/posts/4114985341917674/ 

 

 

 

 

 

 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.facebook.com/prefeiturademarica/videos/1944192075758164/ 

 

 

 

 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/186228760194242/ 

 
Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/184967370320381/ 

 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/183772130439905/ 

 
 

 

 

 

 

 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/183501277133657/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/183111140506004/ 

 
Fonte: https://www.facebook.com/208247662977515/posts/1212019969266941/ 

 



 EVENTO: 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO 
RURAL E DE AVENTURA 

 

Fonte: https://www.facebook.com/208247662977515/posts/1212143175921287/ 

 

 


