São Joaquim participa da 25ª Feira de Negócios Turísticos - BNT Mercosul
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São Joaquim - A 25ª edição da Feira de Negócios Turísticos BNT Mercosul visa promover e
fortalecer o turismo brasileiro.
Com mais de 5 mil profissionais do setor, entre operadores, agentes de viagens, empresários e
autoridades de 355 cidades e 21 estados do Brasil, o evento acontece hoje (24) e neste
sábado (25), em Balneário Camboriú (SC). Outros países como Argentina, Uruguai, Paraguai,
Chile e Peru também marcam presença em um dos principais eventos na promoção de
destinos, serviços e atrativos turísticos do país.
Seminários, capacitações, rodada de negócios e mais de 300 marcas expositoras fazem parte
da programação do evento que reúne profissionais do turismo do Brasil e da América do Sul.
Participam apenas os agentes de viagens já certificados no Cadastur, o cadastro oficial de
pessoas físicas e jurídicas que atuam no turismo em todo o país, que é criado, mantido e
coordenado pelo Ministério do Turismo.
Para o secretário nacional de Integração Interinstitucional do Ministério do Turismo, Bob
Santos, que estará presente na abertura do evento, o cadastro reforça a qualidade da oferta
turística no país, bem como a qualificação cada vez mais aprimorada dos profissionais do
setor. Segundo o secretário, isso impacta diretamente nos produtos e serviços ofertados no
Brasil, que possui uma das maiores ofertas turísticas do mundo.
O secretário complementa ainda que a feira ocupa um papel fundamental no fomento da
atividade turística brasileira por meio da promoção de destinos, serviços, atrativos turísticos e
empresas do setor. “Como representante do Ministério do Turismo, fico muito feliz em fazer
parte deste momento que vive o turismo brasileiro. Nunca tivemos tantas oportunidades para
nos desenvolver como agora. Espaços como a BNT Mercosul são fundamentais para a troca
de experiências e qualificação de profissionais em uma nova era do turismo brasileiro”, reforça
Santos.
A secretária de turismo de São Joaquim, Adriana Cechinel Schlichting De Martin que participa
da feira destaca a importância da divulgação de São Joaquim e da Serra Catarinense. “A BNT
Mercosul é uma feira que reúne profissionais de turismo para a realização de negócios.
Estamos aqui divulgando São Joaquim e apresentando nosso potencial e atrativos turísticos”,
salienta a secretária.
Segundo o diretor da BNT Mercosul, Genino Goes, o turismo é uma atividade que deve ser
tratada com seriedade tendo profissionais cada vez mais qualificados e credenciados. “A BNT
tem um foco em divulgar o Brasil e garantir negócios de alta qualidade para o trade turístico,
operadoras e agentes de viagens. Nós queremos que o brasileiro e o estrangeiro conheçam
serviços, produtos e atrações do nosso país. Queremos fomentar o turismo nacional,
estimulando os agentes a venderem nossos destinos e assim movimentar vários setores da
economia”, ressalta Goes.
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