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III CONGRESSO ESTADUAL EMPRESARIAL DE 
TURISMO DO RJ. 

Está chegando o maior Congresso de Turismo do RJ, dias 15 e 16 de dezembro, em 

Búzios. 
Como forma de fomentar o turismo e o comércio no estado do Rio de Janeiro, a 
Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do RJ (FC&VB-RJ) vem 
desenvolvendo diversas atividades e eventos, em parceria com as entidades 
empresariais e o poder público. Além de promover os destinos turísticos, seus 
atrativos, equipamentos e o calendário de eventos, a FC&VB-RJ realiza um trabalho de 
apoio técnico através de seminários empresariais e workshops em vários municípios 
do estado.             
               Nesse sentido estaremos realizando o III CONGRESSO ESTADUAL 

EMPRESARIAL DE TURISMO, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2020 no município de 
Armação dos Búzios. A proposta é de realizar um evento envolvendo todo o setor de 
turismo do estado do RJ através dos Convention & Visitors Bureau, Sindicatos 
Patronais de Hospedagem e Alimentação, Secretarias Municipais de Turismo, 
entidades do setor, empresários e profissionais envolvidos no segmento. 
As inscrições e programação serão disponibilizadas a partir do dia 16 de novembro. O 
evento será presencial, seguindo todos os protocolos e decretos dos Órgãos Oficiais 
de Turismo e de Saúde da Cidade de Búzios, dos Selos de Segurança do Estado do Rio 
de Janeiro (Turismo Consciente) e do Brasil (Turismo Responsável). 

 

https://fcvbrj.org.br/iii-congresso-estadual-empresarial-de-turismo-do-rj/
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Búzios receberá III Congresso Estadual de 
Turismo 

 

 
Congresso reunirá personalidades do turismo estadual e colocará em pauta o 

retorno das atividades em meio à pandemia 

 

Empresários e entusiastas do turismo na Região dos Lagos terão a 
oportunidade de discutir as tendências do setor neste momento de pandemia. 
Nesta terça e quarta-feira (15 e 16), a cidade de Búzios irá receber o III 
Congresso Estadual Empresarial de Turismo, evento que colocará em pauta o 
retorno do verão e a pandemia do Covid-19. 

A programação é organizada pela Federação de Convention & Visitors Bureaux 
(FC&VB) do Estado e em meio à palestras e exposições, contará com a 
presença dos prefeitos eleitos e secretários de turismo de cada município da 
região, o Secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca, entre outras 
personalidades do ramo. 

 

O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita, porém, devido aos 
cuidados com a proliferação do Covid-19, é necessário que os interessados 

https://prensadebabel.com.br/buzios-recebera-iii-congresso-estadual-de-turismo/
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façam inscrição por meio do site. Segundo a organização, para a entrada na 
cidade, os inscritos receberão por e-mail um QR Code que dará acesso ao 
evento. 

Confira abaixo a programação completa do congresso: 

 

 

O Congresso Estadual Empresarial de Turismo irá acontecer no Hotel Atlântico 
Búzios, localizado na Estrada da Usina Velha, R. Morro do Humaitá, 294, 
Búzios. 

 

 

 

 

 

 

https://www.sympla.com.br/iii-congresso-estadual-empresarial-de-turismo---buzios--rio-de-janeiro__1048985
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III CONGRESSO ESTADUAL EMPRESARIAL DE 
TURISMO 
Nos dias 15 e 16 de dezembro, iremos receber no Centro de Convenções do 
Hotel Atlântico Búzios o III CONGRESSO ESTADUAL EMPRESARIAL DE 
TURISMO realizado pela Federação de Convention & Visitors Bureaux do 
Estado do RJ (FC&VB-RJ). 
O evento será presencial, seguindo todos os protocolos e decretos dos Órgãos 
Oficiais de Turismo e de Saúde da Cidade de Búzios, dos Selos de Segurança 
do Estado do Rio de Janeiro (Turismo Consciente) e do Brasil (Turismo 
Responsável). 

O evento envolverá todo o setor de turismo do estado do RJ através dos 
Convention & Visitors Bureau, Sindicatos Patronais de Hospedagem e 
Alimentação, Secretarias Municipais de Turismo, entidades do setor, 
empresários e profissionais envolvidos no segmento. 

As inscrições e programação serão disponibilizadas no 
site https://fcvbrj.org.br/ 
 

 

https://www.atlanticobuzios.com.br/iii-congresso-estadual-empresarial-de-turismo
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Prefeito Fabiano Horta aponta integração 
como caminho para desenvolvimento 
regional  

 

 
 

Em sua participação no 3º Congresso Estadual Empresarial de Turismo, em 

Búzios, na tarde desta terça-feira (15/12), o prefeito de Maricá Fabiano Horta 

apontou como caminho para o desenvolvimento turístico da Costa do Sol a 

integração efetiva entre os governos municipais, buscando soluções para 

problemas comuns – ele deu como exemplo as melhorias necessárias na RJ-

106, importante acesso à região. 

O congresso, que será realizado até esta quarta (16/12), reuniu prefeitos 

eleitos de municípios da chamada Costa do Sol, entre Maricá e Quissamã, com 

https://www.marica.rj.gov.br/2020/12/15/prefeito-fabiano-horta-aponta-integracao-como-caminho-para-desenvolvimento-regional/
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representantes de entidades de apoio ao setor de turismo e o secretário 

estadual de Turismo, Gustavo Tutuca. O secretário municipal de Turismo de 

Maricá, José Alexandre Almeida, e o presidente da Companhia de 

Desenvolvimento de Maricá, José Orlando Dias, também participaram do 

evento, que será encerrado nesta quarta-feira (16/12). 

“Não olhar para nossas individualidades nos fragmentando, mas olhar para 

nossas potências se somando, é um desafio para cada um dos prefeitos que 

está aqui, querendo construir uma realidade. Quero sair daqui desafiado a 

reposicionar Maricá em outros cenários, mesmo com outras questões, como a 

da infraestrutura, que também devo enfrentar”, afirmou Horta. 

A necessidade de união foi novamente citada por Horta como resposta 

também ao enfrentamento da crise sanitária. 

“Este evento aqui traduz o significado do mandato de um prefeito: pensar o 

futuro, no caso o turismo, em tempos de pandemia. Como gestores, nossa 

cabeça vai do limite da morte que tem de ser evitada até o bem-viver que 

queremos construir para nossa região. A sociedade deve unir esforços, a 

pandemia nos ensina isso, e não penso que estou numa ilha. Quero aproveitar 

o momento de Maricá para regionalizar políticas”, encerrou. 

O prefeito também destacou que o setor de turismo tem potencial para 

absorver a mão de obra de pessoas que perdem empregos devido aos 

avanços tecnológicos. Segundo Horta, os desempregados têm tempo ocioso, 

que requer movimento. “A cadeia da atividade turística é a que melhor se 

apossa desse valor que é o tempo. E a nossa região é a que mais atrai, por 

natureza, essa perspectiva”, pontuou. 


