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UMAAÇÃOdiferente movimentou as agências de viagens na
semana passada, que receberam equipes da Be Happy para
divulgar destinos para o segundo semestre. Inovar para con-
quistar foi a proposta dos colaboradores da operadora, que
chegaram às agências de viagens munidos dos catálogos e ca-
misetas da Lusanova e distribuindo o doce mais característico
de Portugal - o pastel de nata. A ação se estendeu ao Diário do
Nordeste, com a mesma finalidade. Para apresentar os desti-
nos portugueses, eles levaram outra novidade: facilidades de
pagamento em até 10 vezes sem juros. Na foto acima, a equipe
no Diário do Nordeste - Reginaldo Lima, Nana Brindeiro e Il-
ton Leitão. Abaixo, visita a uma agência de viagem.

Festivaldedança

GRUPOSDOCEARÁparticipa-
ram do 29º Festival de Dança
de Joinville e garantiram va-
gas em categorias e gêneros
no Grand Prix Brasil, que será
realizado na cidade de Paulí-
nia (SP), de 12 a 16 de outu-
bro. As vagas são resultado
dos primeiros, segundos e
terceiros lugares conquista-
dos em Joinville. O Prix é uma
vitrine para bailarinos, pois
contará com a presença de
grandes coreógrafos e direto-
res que observarão a competi-
ção, com possibilidade de bol-
sas de estudo e contratos em
companhias nacionais e inter-
nacionais de dança.

Vencedores

OSGRUPOSVENCEDORES
são:Jazz - Conjunto - Sênior.
2˚ Lugar - Cia. de Dança Vera
Passos – Insetos. Ballet Clássi-
co de Repertório - Variação
Feminina - Sênior. 3˚ lugar -
Escola de Ballet Goretti Quin-
tela - Noite de Valpurgis. Sapa-
teado - Conjunto – Sênior. 1º
lugar – Cia. de Dança Vera Pas-
sos – Orquestrando. Sapatea-
do - Conjunto – Avançada. 3º
lugar – Cia. de Dança Vera Pas-
sos – Policromia.

FestivaldoTurismo

SERÁREALIZADO,de 23 a 25
de setembro próximo, o Festi-
val do Turismo de João Pes-
soa, capital da Paraíba. O
evento pretende reunir cerca
de seis mil pessoas nas ativi-
dades do 2º WorkShop Classe
A, do 1º Fórum de João Pes-
soa e da 1ª Feira do Turismo.

Participantes

EMTORNODE500 agentes
de viagens, palestrantes, au-
toridades, empresários e exe-
cutivos do segmento turístico
nacional e internacional es-
tão sendo convidados para o
workshop. Haverá uma feira,
aberta ao público, onde serão
divulgados e comercializa-
dos destinos e produtos turís-
ticos. Secretarias, empresas,
executivos e profissionais de
seis dos nove Estados do Nor-
deste confirmaram presença.

CachaçaemParaty

COMEÇAHOJEe prossegue
até o dia 21, em Paraty-RJ, o
“Famoso Festival da Cacha-
ça, Cultura e Sabores”, uma
das maiores festas dedicadas
à aguardente no Brasil. A pin-
ga de cana foi o primeiro pro-
duto colonial brasileiro a des-
bancar similares europeus no
mercado internacional.

Engenhos

EM1600,Paraty já exportava
pinga para a Europa e chegou
a ter, no final do século XVII,
cerca de 160 engenhos de
aguardente em pleno funcio-
namento. A tradição se man-
teve na cidade histórica e ho-
je existem sete engenhos pro-
duzindo aguardente de exce-
lente qualidade e de forma
totalmente artesanal.

Feira livre

FORTALEZAnão parece uma
cidade turística diante da
grande feira instalada nos ar-
redores do Mercado Central.

Ofertadedestinoseuropeus

C turismo@diariodonordeste.com.br

COMENTE

IBOPRESIDENTEdaAdece,ZuzadeOliveira,nomomentoem
queassinouotermodepossedosmembrosdaCSEventos
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A praia de Caponga, localizada
a 58 quilômetros de Fortaleza,
encanta pela sua beleza e pela
hospitalidade dos nativos. A pro-
ximidade da Capital faz do lu-
gar uma boa opção para quem
quer um pouco de sossego e
tranquilidade, sem se isolar da
civilização.

Para receptivo dos visitantes,
a Caponga apresenta uma boa
estrutura hoteleira. Um desta-
que é a Pousada Meu Refúgio.
Com localização privilegiada,
defronte ao mar da Caponga,
dispõe de 19 apartamentos, to-
dos dotados de ar condiciona-
do, TV e frigobar. O equipamen-
to conta, também, com piscina
para adultos e crianças e salão
de jogos.

No café da manhã, incluso na
diária, o hóspede desfruta de
boa variedade de guloseimas pa-
ra ganhar muita energia para
curtir o lugar. Uma excelente
pedida para os visitantes é sabo-

rear as tapiocas recheadas, espe-
cialidade que agrada os palada-
res mais exigentes.

A pousada dispõe de estrutu-
ra de restaurante na praia de
Águas Belas, a três quilômetros
da pousada. É a Barraca Meu

Refúgio, com cardápio regional
rico em frutos do mar. Dentre os
pratos oferecidos, destaque pa-
ra a peixada, o Trio Meu Refú-
gio (lagosta, camarão e file de
peixe), caranguejo e carne do
sol com purê de jerimum.

A estrutura à beira-mar inclui
um salão em pedra cariri e um
quiosque erguido em madeira e
palha de carnaúba, dotado de
redes, onde os clientes podem
relaxar com a brisa do mar e
curtir vista deslumbrante de
uma das praias mais belas do
litoral Leste cearense.

A Pousada Meu Refúgio dis-
ponibiliza passeios para os hós-
pedes, como um roteiro de bu-
ggy pelas belezas da região.
Também é possível fazer um
agradável passeio de catamarã
pelas águas tranquilas do Rio
Mal Cozinhado, conhecendo a
fauna e flora daquela parte do
litoral cearense. o

O
turismo de eventos
no Ceará ganha um
novo impulso com
a instalação da Câ-
maraSetorialdaCa-

deia Produtiva de Eventos (CS
Eventos). O órgão colegiado tem
a finalidade de propor, apoiar e
acompanhar projetos e ações vi-
sando o desenvolvimento susten-
tável do setor de eventos. Com-
posto, inicialmente, por 20 insti-
tuições locais, representadas por
um titular e um suplente de cada,
o fórum pretende identificar gar-
galos e buscar soluções para as
demandas da área, que vive um
momento de expansão.

A instalação da CS Eventos
aconteceu na última sexta-feira,
12,pelamanhã,durantesolenida-
de no auditório do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comercial
(Senac/CE),noCentrodeFortale-
za. No espaço tomado por repre-
sentantes de instituições da ca-
deia produtiva do turismo, foi fei-
ta a leitura da portaria que insti-

tuiu a câmara setorial. Posterior-
mente, ocorreu a assinatura do
termo de posse pelo presidente
da Agência de Desenvolvimento
doEstadodoCeará(Adece),Fran-
cisco Zuza de Oliveira.

Falando aos presentes, Zuza
de Oliveira fez um resumo das
competências da CS Eventos. Ele
destacou, em especial, a tarefa do
órgão de fornecer subsídios ao
governo do Estado para a formu-
laçãodepolíticaseaçõesvoltadas

para o desenvolvimento do setor
deeventos,emtodasasmodalida-
des. Os nomes que ocuparão a
presidência, a secretaria executi-
va e demais cargos da estrutura
organizacional da Câmara Seto-
rial serão definidos por ocasião
da primeira reunião mensal do
colegiado, prevista para até o fi-
nal de setembro próximo.

A presidente do Sindicato das
Empresas Organizadoras de
EventoseAfinsdoEstado(Sindie-

ventos), Circe Jane Teles da Pon-
te,cotadaparaocuparapresidên-
ciadaCSEventos,falouemsegui-
da e enumerou os impactos gera-
dos pelos eventos bem planeja-
dos. Circe ressaltou o momento
de expansão do turismo de even-
tos no Ceará, bem como as boas
perspectivas para o futuro, a par-
tir da operação do Expo Ceará.

Circe Jane Teles aproveitou a
oportunidade para apontar algu-
masdas demandas da cadeia pro-
dutiva de eventos no Estado, a
exemplo da pesquisasistematiza-
da de oportunidades, a priorida-
de na contratação de empresas
locais para eventos, a redução da
carga tributária, a isenção do
ICMS para bens de capital comer-
cializados em feiras no Estado e
um espaço destinado à CS Even-
tos no Expo Ceará. “Vamos co-
brar ações e acompanhar os im-
pactos decorrentes das medidas
tomadas no âmbito do setor de
eventos”, apontou.

Sãoasseguintes asinstituições
que compõem a CS Eventos:
Abav/CE, ABBTur, ABIH/CE,
Aceter, Adece, Abrasel/CE,
Abeoc/CE, ABBMar, BNB, BPW,
FC&VB,Setfor,Setur/CE,Sebrae/
CE, Senac/CE, Sindetur, Sindie-
ventos, Sindegtur, Skal Interna-
cional de Fortaleza e Universida-
de de Fortaleza (Unifor). A Asso-
ciação Brasileira dos Jornalistas
de Turismo (Abrajet-CE) foi con-
vidadaaintegrar-seaocolegiado.

Encontur

Em paralelo à instituição da CS
Eventos, a solenidade envolveu
também o lançamento da 8ª edi-
ção do Encontro de Secretários
Municipais de Turismo do Ceará
(Encontur 2011), iniciativa do
Sindieventos.O eventoserá reali-
zado em Fortaleza, no período de
28 a 30 de setembro próximo. A
aberturaaindanãotemlocaldefi-
nido, mas, as discussões, mesas-
redondas, palestras e debates se-
rão desenvolvidos no Banco do
Nordeste Passaré.

Por ocasião do encontro, que
deverá contar com a participação
de governantes, técnicos do Mi-
nistério do Turismo (MTur), do
Senac, Sebrae e outros órgãos li-
gadosaoturismonoPaís,osgesto-
res dos destinos e equipamentos
turísticos do Estado terão um am-
biente favorável para discutir e
viabilizar projetos voltados para
assuntos que possam fazer a dife-
rença no cenário turístico. Ao fi-
nal do Encontur, as deliberações
serão apresentadas na Carta de
Fortaleza. o

DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL

MEUREFÚGIO

C PousadaMeuRefúgio
RuaCândidoRodrigues,840,Caponga,
Cascavel-CE-Fone: (85)3334.8188
www.pousadameurefugio.com.br
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MAIS INFORMAÇÕES

ACSEventos é
compostapor
membrosde
entidadesprivadas
envolvidas como
setor, deONGsede
órgãospúblicos

SetordeeventosdoCeará

instalaCâmaraSetorial

Aconchegoe lazernapraiadaCaponga


