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CLIPPING DE NOTÍCIAS  

 
Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2021/08/19/prefeitura-realiza-4o-seminario-
empresarial-de-turismo/ 

 

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoções e Projetos especiais e da 
Secretaria de Turismo, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá 
(Codemar) e a Federação de Convention & Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro 
(FC&VB-RJ) realizará o 4° Seminário Empresarial de Turismo de Maricá.  

O encontro, que reúne empresários locais e de outras cidades, acontece no dia 30 de 
agosto, no Espaço Diamond Eventos (Rua Clarice Lispector, 54A – Itapeba, Maricá), a 
partir das 9h. As inscrições, com vagas limitadas, são feitas no site do evento (veja 
aqui). 

Na 4ª edição, o seminário abordará temas voltados para a retomada do turismo pós-
pandemia, em especial assuntos relacionados ao setor de meios de hospedagem e os 
projetos que serão executados pela Prefeitura de Maricá e a Codemar em 2022. Mais 
informações: https://seminarioempresarial.tur.br/ 
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Serviço: 

4º Seminário Empresarial de Turismo de Maricá 

Local: Espaço Diamond Eventos (Rua Clarice Lispector, 54A – Itapeba) 

Data: 30 de agosto (segunda-feira) 

Horário: 9h 

  

Programação: 

9h – Recepção e Credenciamento 

10h – Cerimônia de abertura 

10h30 – Painel 1 – O setor de hotelaria no Brasil – ações e projetos para a retomada 
dos eventos. 

11h30 – Painel 2 – Novo cenário pós pandemia: Quais as áreas do setor de turismo 
mais promissoras para 2022. 

12h – Intervalo para almoço. 

14h – Painel 3 – Turismo Rural em Maricá – Estratégias para envolver toda a cidade no 
projeto. 

15h – Painel 4 – Projetos e ações em curso para o desenvolvimento social, ambiental, 
econômico, cultural e turístico no município de Maricá. 

Subtema 1 – Projetos na área da cultura. 

Subtema 2 – Projetos na área do desenvolvimento econômico. 

Subtema 3 – Projetos na área da agricultura. 

Subtema 4 – Projetos na área da sustentabilidade. 

Subtema 5 – Projetos na área do turismo e infraestrutura. 

18h – Encerramento 
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Fonte: 
https://www.marica.rj.gov.br/2021/08/30/retomada-do-turismo-apos-pandemia-e-
tema-de-seminario-com-empresarios-de-marica/ 

 

O 4º Seminário Empresarial de Maricá realizado nesta segunda-feira (30/08) discutiu 
os rumos do turismo no pós-pandemia. Durante o encontro, projetos do governo 
municipal para o setor nos próximos meses foram apresentados. Entre eles, a oferta 
de 200 vagas em cursos de capacitação para quem atua no turismo da cidade, através 
de uma plataforma online. 

De acordo com secretário de Promoções e Projetos Especiais de Maricá, José 
Alexandre Almeida, serão 100 vagas para a parte de gastronomia, 60 para meios de 
hospedagem e outras 40 para atrativos turísticos. Em outubro, um novo calendário de 
cursos será divulgado com aulas semipresenciais. 

“Dentro deste processo de reconstrução e retomada do setor turístico, é importante 
capacitar quem trabalha diretamente com esta rotina e estar pronto para receber 
quem nos visita”, ressaltou. 

O secretário de Turismo, Robson Dutra, exaltou o esforço do setor empresarial para o 
reinício pleno das atividades e antecipou que os primeiros grandes eventos em 
formatação são o Natal Iluminado e o Carnaval. 

“Ainda por causa da pandemia, esse ano não realizaremos o desfile de Natal, mas 
teremos a Casa do Papai Noel e o espetáculo teatral na praça, além da iluminação. 
Nossa expectativa é de ter 100% dessas atrações em 2022”, informou o secretário.  
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“Sobre o carnaval, teremos ainda de conversar com a Secretaria de Saúde e ter a real 
condição para o retorno que queremos. Até novembro teremos isso definido. Ver essa 
disponibilidade dos empresários em colaborar já me deixa mais animado e 
esperançoso”, avaliou Robson. 

Para o presidente da Associação Comercial de Maricá, Delfim Moreira, a participação 
efetiva que o governo municipal vem demonstrando nos últimos anos é um estímulo 
aguardado há décadas por todo o setor. 

“Os novos espaços abertos e eventos que vêm sendo criados nos dão a certeza de que 
vamos conseguir superar esse momento, porque há tempos queríamos projetos assim, 
como este seminário”, disse Delfim. 

Marco Antônio Navega, que dirige o Maricá Convention & Visitors Bureau, afirmou que 
esses eventos são necessários para o setor. 

“O que temos aqui é um bate-papo obrigatório para o turismo, pois é preciso tratar 
bem o turista em qualquer circunstância para retornar aos eventos geradores de fluxo 
turístico. Nosso estado vem tendo grande procura por seu interior e, dentro dos 
protocolos de proteção, Maricá se mostra preparada com toda a opção de natureza 
que tem a oferecer. Podemos afirmar que temos uma curva ascendente de retomada”, 
projetou Navega. 

Organizado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e pela 
Secretaria de Turismo com apoio do Maricá Convention & Visitors Bureau, o seminário 
foi realizado no salão de festas Diamond, em Ponta Grossa. 
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 Fonte: https://codemar-sa.com.br/codemar-participa-do-4o-seminario-empresarial-
de-turismo-de-marica/ 
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Fonte: https://riobonito.rj.gov.br/secretarios-de-rio-bonito-participam-do-4o-
seminario-empresarial-de-turismo-de-marica/ 

 

         



 EVENTO: 4º SEMINÁRIO EMPRESARIAL DE TURISMO 
DE MARICÁ 

 

 

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

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CTCnoqAr_tm/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CTLqP0jNiW5/?utm_medium=copy_link 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CSunym_Fl1u/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CTDd33WlnWp/?utm_medium=copy_link 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CTLWh79F0DY/?utm_medium=copy_link 
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Fonte: https://www.facebook.com/177784642304450/posts/4233767470039460/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3094525107538741/
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Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3093185721006013/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/1869805000010764/posts/3084405511884034/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/212601920890259/
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Fonte: https://www.facebook.com/104031155080670/posts/208664574617327/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/177784642304450/posts/4236794243070116/ 

 


