
  
 
 

 
 
 
 

CLIPPING - NOTÍCIAS 

Fonte: https://m1newstv.com/seminario-empresarial-de-turismo/ 

 

Seminário Empresarial de Turismo de 

Maricá 
 Maricá, 29 de maio de 2018 

1º Seminário Empresarial de 

Turismo: geração de novas 

oportunidades de negócios 
Antes de mais nada, a Prefeitura Municipal de Maricá, a CODEMAR e a Federação de 

Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro (FC&VB-RJ) promovem o 

1º. Seminário Empresarial de Turismo de Maricá. De fato, o encontro será realizado 

hoje, dia 29/05, de 9h às 17h, no Cine Teatro Municipal Henfil, na Rua Domício da 

Gama, 291, Centro, em Maricá. 

https://m1newstv.com/seminario-empresarial-de-turismo/
https://m1newstv.com/seminario-empresarial-de-turismo/


  
 
 

 
 
 
 

 

Com efeito, o intuito é atualizar o setor empresarial do município. Além disso, a 

disseminaçao de informação aos agentes e prestadores de serviços, a saber; hotéis, 

pousadas, restaurantes, atrativos turísticos, artesãos, taxistas, etc.  

Sem dúvida, o seminário contará com a participação de grandes profissionais que 

atuam na área. De fato, também estará presente o Prefeito Fabiano Horta, o 

Secretário de Turismo, Robson Dutra, e outros membros da Prefeitura de Maricá. 

Desse modo, os participantes poderão entender o funcionamento da cadeia 

produtiva do turismo do País. E, por certo, gerar novas oportunidades de negócios. 

  

 

Pedra do Elefante – Itaipuaçu, de fato, um lugar maravilhoso! 



  
 
 

 
 
 
 

Entretanto, esse encontro pretende evidenciar também aos setores, públicos e 

privados, como o turismo vem se de desenvolvendo. Por certo que desenvolvimento 

como atividade de ponta na geração de emprego e renda para muitos segmentos 

empresariais envolvidos no setor. 

  

Então, vamos a Programação do 1º 

Seminário Empresarial de Turismo: 
 

9h – Antes de mais nada, a cerimônia de abertura do 

Seminário Empresarial de Turismo 
         –  José Orlando de Azevedo Dias – Presidente da CODEMAR  

         –  Marco Antônio Navega – Presidente da FC&VB-RJ 

         –  Paulo Cesar dos Santos – Presidente da CDL – Maricá 

         –  Jorge Luiz Braga – Presidente da Associação Comercial de Maricá 

         –  Robson Dutra – Secretário de Turismo de Maricá          

         – Aldair Nunes Elias – Presidente da Câmara Municipal de Maricá 

         – José Hamilton Vasconcelos – Vice Presidente da TURISRIO 

         – Deputada Estadual Zeidan – Comissão de Turismo da ALERJ 

         – Fabiano Horta – Prefeito de Maricá 

  

9h40 – A seguir, a palestra de abertura: A importância 

do turismo como agente de desenvolvimento local 
Palestrante: 

Bayard do Coutto Boiteux – Especialista em Turismo – Vice-Presidente Executivo da 

Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, Presidente do Site Consultoria em 

Turismo – Gerente de Turismo do Preservale – além disso, Diretor Geral do Instituto 

de Pesquisas e Estudos do Turismo do RJ e Professor Universitário. 

   



  
 
 

 
 
 
 

10h30 – Logo depois,  Ações de governo – Prefeitura de 

Maricá –  
1º tema –  Secretaria de Trabalho 

•         Projeto de capacitação de mão de obra em Maricá 

•         Balcão SINE – Formas de apoio aos empreendedores locais 

•         Parceria Prefeitura de Maricá / DIEESE – Observatório do trabalho 

   

2º tema –  CODEMAR / Secretaria de Des.  Econômico 

•         Projeto de qualificação empresarial 

•         Instalação da Sala do Empreendedor / Lei Geral das MPEs 

•         Projetos de infraestrutura em curso e previstos 

•         Aeroporto – demandas coorporativas em benefício do turismo 

   
 3º tema – Secretaria de Turismo 

•         Projetos estruturantes – sinalização turística – melhorias de acessos – etc 

•         Planejamento de eventos: Apresentação do calendário oficial 2018/2019 

•         Projeto Turismo de Base Comunitária – Secretaria de Economia Solidária 

  

13h – Após o almoço, o tema será “Desenvolvimento de 

um destino turístico através do trabalho conjunto 

público/privado.” 
 

Moderador: Marco Antônio Navega – Presidente da FC&VB-RJ – Presidente da 

Federação de Conventions & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Palestrante: 

Alexandre Sampaio – Empresário – Diretor do Grupo Hoteleiro Copa Sul – Presidente 

do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC – Confederação 

Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo – Presidente da FBHA – Federação 

Brasileira de Hospedagem e Alimentação. 



  
 
 

 
 
 
 

 

14h – A seguir,  “Formatação de produtos e roteiros 

turísticos e o planejamento de ações para a geração de 

negócios e oportunidades para o setor: turismo rural – 

turismo religioso – turismo corporativo – eco turismo – 

turismo gastronômico.” 
 

Moderador: Ézio Tavares – Coordenador de Turismo Rural – Federação de 

Conventions & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro e Presidente do 

COMGETURA – Comitê Gestor de Turismo Rural, de Esportes, de Aventura, Cultural e 

Agro Industrial do Estado do Rio de Janeiro 
 

José Fernandes Franco – Engenheiro Agrônomo pela ESALQ/USP de Piracicaba/SP – 

Especialista em turismo rural – 25 anos operando nos segmentos de (Turismo Rural, 

Educacional, Ecoturismo, Negócios e Eventos, Aventura e Social) –  Vice-presidente da 

ABIH/SP, membro do COMTUR – Socorro e da ABRATURR-SP. 
 

Marco Grillo – Vereador do município de Venda Nova do Imigrante/ES – Graduado em 

Administração com especialização em gestão pública com ênfase em turismo pela 

Univênito e Instituto Federal do Espírito Santo. Ex-Secretário de Turismo de Venda 

Nova do Imigrante/ES –  Fundador do Montanhas Capixabas Convention & Visitors 

Bureaux – Especialista em Turismo Rural. 

 

 

15h – Em seguida, “Calendário fixo de eventos como 

forma de impulsionar fluxo de turistas.” 
 

Moderador: Welton Campello – Sub Secretário de Turismo da Prefeitura Municipal de 

Maricá –   
 

Thaís de Oliveira Lima – Presidente do Juiz de Fora Convention & Visitors Bureaux – 

Minas Gerais – Diretora da Vila Brasil Turismo e Eventos – Turismóloga – Mestrando 

em Turismo pela UFF – Universidade Federal Fluminense – Professora Universitária 

do núcleo de EAD da UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 



  
 
 

 
 
 
 

 

15h45 – Logo após o coffe break:  “Comercialização do 

destino Maricá – Campanha promocional / Formação de 

preços de pacotes e formas de comercialização on-line.” 
 

Moderador: José Alexandre Almeida – Coordenador de Projetos – Federação de 

Conventions & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro   
 

Cícero Ramos  Peralta   – Turismólogo, pós graduado em gerenciamento de micro e 

pequenas empresas, empresário no segmento de meios de hospedagens e 

agenciamento de viagens –  Presidente da Associação Bonitense de Hotelaria – ABH e 

Presidente do COMTUR /  Conselho Municipal de Turismo de Bonito / MS. 
 

Débora Reis – Gerente Comercial da PDX Gestão e Estratégia – Empresa com 24 anos 

no mercado de consultoria de negócios, desenvolvimento de soluções em sistemas 

gerenciais e estratégicos. 

 

17h – Enfim, a cerimônia de encerramento. 

 

Praça do Ferreirinha – Itaipuaçu, acima de tudo, um ponto turístico. 

Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2018/05/29/prefeitura-e-codemar-realizam-1o-seminario-

empresarial-de-turismo-de-marica/ 
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Prefeitura e Codemar realizam 1º Seminário 

Empresarial de Turismo de Maricá 
29 de maio de 2018 

 

 

 

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Turismo, e a Companhia de Desenvolvimento de 

Maricá (Codemar) realizaram nesta terça-feira (29/05), no Cineteatro Henfil, no Centro, o 1º 

Seminário Empresarial de Turismo de Maricá. A iniciativa teve como objetivo a atualização do setor 

empresarial da cidade e a disseminação da informação aos agentes e prestadores de serviços, entre 

eles hotéis, pousadas, restaurantes, atrativos turísticos, artesãos, taxistas e muitos outros. Segundo 

os organizadores mais de 150 pessoas entre empresários, empreendedores e público em geral se 

inscreveram para o evento. 

A cerimonia de abertura contou com a participação doo secretário de Desenvolvimento Econômico, 

Alan Novais; do presidente da Codemar, José Orlando Dias; da deputada estadual e vice-presidente 

da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Rosangela 

Zeidan; do presidente da Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, 



  
 
 

 
 
 
 

Marco Antônio Navega; do subsecretario de Turismo, Welton Campello; do presidente da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Maricá (CDL), Paulo Cesar dos Santos; do secretário de Trabalho, Reginaldo 

Leite; do secretario de Indústria e Portuária, Igor Sardinha; do presidente da Associação Comercial 

de Maricá, Jorge Luiz Braga e do vice-presidente executivo da Associação dos Embaixadores de 

Turismo do Rio de Janeiro, além do consultor e especialista Bayard do Coutto Boiteux, responsável 

pelo primeiro painel do dia sob o tema: “A importância do turismo com agente de desenvolvimento”. 

O secretário Alan Novais falou sobre a importância da atividade. “Neste mês de comemoração pelo 

aniversário de Maricá acho que é importante e fundamental ver o 1º Seminário Empresarial de 

Turismo de Maricá acontecendo dado a importância turística de Maricá no Brasil e principalmente no 

estado do Rio”, avaliou Alan. “Maricá tem demostrado sua pujança e é um ponto fora da curva 

porque aqui existe uma equipe que trabalha, que faz um esforço coletivo e que é preocupada com a 

população”, completou. 

“O turismo é tudo para o estado do Rio. Mas o turismo não acontece se não houver o que nós 

estamos fazendo aqui em Maricá que é a integração de todas as politicas públicas”, destacou a 

deputada Zeidan. “Essa semana, por exemplo, fizemos o lançamento de uma cooperativa de moda 

aqui em Maricá e podemos pensar em propor uma cooperativa de guias turísticos na cidade”, 

sugeriu. “As pessoas precisam estar integradas no plano de desenvolvimento e a economia solidária 

está aí para isso. Não há sentido nós desenvolvermos Maricá com investidores do mundo todo se nós 

não tivermos a nossa população integrada a esse desenvolvimento”, analisou Zeidan. 

“É um prazer poder estar reunido com vocês aqui e poder trazer de alguma forma o que Maricá tem 

feito em prol do turismo, seja ele corporativo ou de lazer”. Afirmou José Orlando. “O trabalho hoje 

da Prefeitura e da Codemar é no sentido de não somente trazer grandes empresários para o 

município, mas também de priorizar a classe de empresários locais de forma que nós possamos 

produzir e alavancar a economia local”, explicou o presidente da Codemar. 

“O passo que a Prefeitura de Maricá está dando em relação ao turismo que está sendo tratado como 

atividade econômica, geradora de emprego e renda a população de Maricá não irá se esquecer disso 

e o passo que Maricá está dando para alcançar o turismo que vocês querem para a cidade de vocês 

é algo sem precedentes se comparamos a varias outras cidades do país”, garantiu Marco Antônio 

Navega. 



  
 
 

 
 
 
 

O subsecretario de Turismo, Welton Campello, destacou a qualidade dos palestrantes convidados. 

“Costumo dizer que eu estou sempre visitando, aprendendo e executando. Nós visitamos, nós 

aprendemos e hoje nós estamos executando juntos com todos vocês”, disse. “Vocês vão conhecer 

com esse seminário muita coisa que está sendo feita e que será desenvolvida com o objetivo de 

mostrar o que Maricá tem de melhor”, completou. “Estamos com os melhores palestrantes do 

turismo aqui hoje e tenho certeza que todos vamos aprender muito”, garantiu o subsecretario de 

Turismo. 

O 1º Seminário Empresarial de Turismo de Maricá foi dividido em seis paneis, entre eles: Ações de 

Governo; Desenvolvimento de destino turístico através do trabalho conjunto público/privado; 

Formação de produtos e roteiros turísticos e o planejamento de ações para geração de negócios e 

oportunidades; Calendário fixo de eventos e Comercialização do destino Maricá. Aproximadamente 

15 palestrantes, renomados nomes do setor de turismo do país, se revezaram para um público 

expressivo com representantes de várias cidades do estado. 

     
  

    
 

 

 

Fonte: http://www.fbha.com.br/noticias/alexandre-sampaio-participa-do-1o-seminario-empresarial-

de-turismo-de-marica 
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Alexandre Sampaio participa do 1º Seminário 
Empresarial de Turismo de Maricá 
 

Alexandre Sampaio e Marco Navega , Presidente da Federação de Conventions do Estado do RJ e Thaís de 
Oliveira Lima , Presidente do Convention de Juiz de Fora. 

Em sua palestra, presidente da FBHA falou sobre expectativas do setor em relação às eleições. 

O presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio, 
participou na última terça-feira (29.05), do 1º Seminário Empresarial de Turismo de Maricá, no estado 
do Rio de Janeiro. Promovido pela Prefeitura Municipal e pela Companhia de Desenvolvimento de 
Maricá (Codemar), o evento teve como objetivo a atualização do setor empresarial da cidade e a 
disseminação da informação aos agentes e prestadores de serviços, entre eles hotéis, pousadas, bares e 
restaurantes. 

Sampaio, participou do painel “Desenvolvimento do Destino Turístico através do trabalho conjunto 
público/privado”. Em sua palestra, o presidente das FBHA discorreu sobre o atual estágio do setor 
turístico no país, suas perspectivas de crescimento, entraves para um desenvolvimento mais acelerado 
e as expectativas do empresariado do setor em relação aos próximos governantes e parlamentares que 
serão eleitos no fim do ano. 



  
 
 

 
 
 
 

 

Ao todo, foram seis painéis com palestrantes renomados do setor do turismo no país. A realização do 
seminário em Maricá se deve ao acelerado estágio de transformação do município, localizado próximo 
à capital do Rio de Janeiro e ao lado do município de Niterói, onde acaba de ser instalado um aeroporto 
para operações da bacia de Campos para atender as empresas de off shore, mas que também terá 
potencial para receber turistas em aviação regional ou charters. 

O município tem grande beleza natural, com inúmeros atrativos, como lagoas e praias paradisíacas, já 
tendo bons e modernos hotéis e empreendimentos planejados de resorts. Maricá também vai receber 
um porto privado, possui boas estradas de acesso e vias vicinais e internas com ótima mobilidade, 
além de boa infraestrutura de serviços públicos e privados e está em vias de constituir um sindicato 
patronal da categoria de hospedagem e alimentação e um convention bureau municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 
 
 

 

Link: https://redeot.colivre.net/observatorio-do-trabalho-de-marica/blog/observatorio-de-marica-

participa-de-1o-seminario-empresarial-de-turismo-na-cidade 

 

Observatório de Maricá participa de 1º 

Seminário Empresarial de Turismo na cidade 
5 de Junho de 2018, 22:18 , 

A Prefeitura de Maricá, através de sua Secretaria de Turismo, e a Companhia de Desenvolvimento de Maricá 

(Codemar) realizaram, no dia 29 de maio, o 1º Seminário Empresarial de Turismo de Maricá, que contou com 

15 palestrantes, incluindo especialistas de diferentes lugares do país. O objetivo da iniciativa foi atualizar os 

agentes empresariais locais a respeito das iniciativas do poder público voltadas à cadeia produtiva do turismo 

(hotéis, pousadas, restaurantes, lazer, transportes, etc.) e propor estratégias de promoção do destino 

turístico e, dessa maneira, gerar emprego e renda. Segundo os organizadores, mais de 150 pessoas se 

inscreveram para o evento. 

O Observatório do Trabalho de Maricá, à convite da Secretaria de Trabalho, apresentou na ocasião 

informações a respeito do mercado de trabalho formal nas atividades econômicas envolvidas na cadeia 

produtiva do turismo no município, especificamente a evolução do estoque de empregos formais e da 

remuneração média. Para tal levantamento, foram cruzadas a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE 2.0) e a classificação de Atividades Características do Turismo (ACT) de estudos do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), conforme recomendações da Organização Mundial do Turismo. 

Segundo dados levantados na Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho (Rais/MTb), as 

Atividades Características do Turismo (ACT) reuníam, em Maricá, 622 empregos formais, em dezembro de 

2016. Em relação a 2006, quando reuníam 254 empregos formais, trata-se de um crescimento médio de 9,4% 

ao ano. A maior parte desses empregos formais está localizada nas atividades de Restaurantes e similares 

(316 empregos em 2016). A remuneração média real (em valores de março de 2018 segundo INPC/IBGE) do 

conjunto dessas atividades evoluiu de R$ 918,24 para R$ 1.384,31 no mesmo período. 

 

https://redeot.colivre.net/observatorio-do-trabalho-de-marica/blog/observatorio-de-marica-participa-de-1o-seminario-empresarial-de-turismo-na-cidade
https://redeot.colivre.net/observatorio-do-trabalho-de-marica/blog/observatorio-de-marica-participa-de-1o-seminario-empresarial-de-turismo-na-cidade

