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POR QUE SE FILIAR AO PARATY CONVENTION & VISITORS BUREAU?
O filiado ao Paraty Convention & Visitors Bureau tem diversas vantagens: espaço para divulgação do seu negócio no site da
instituição, que já conta com mais de 10 mil visitantes/mês; divulgação em feiras nacionais e internacionais a partir da publicação do
seu negócio na revista do Trade de Paraty; recebimento do Mailling List de todos os visitantes que passaram pelos estandes de Paraty
nas feiras que o Paraty CVB participou; espaço exclusivo no site (mural dos associados) para divulgação promocional; participação nos
roteiros de visitas dos jornalistas, agentes de viagens e operadores (PRESS TRIP e FAM TOUR); representatividade nos Fóruns,
Grupos e Conselho de Turismo de Paraty; divulgação do seu negócio a partir de campanhas de E-mail Marketing; participação em
projetos, como por exemplo, o VISA-CIELO; Cursos de Capacitação para colaboradores e funcionários, dentre outros benefícios.

PALESTRA
CADASTUR

SOBRE

O

A Secretaria de Turismo de Paraty em
parceria com a Secretaria Estadual de
Turismo realizam no dia 03 de maio de
2011, às 15 horas, no Auditório do
CEMBRA, Palestra a ser proferida pelo
Assessor da Presidência da TURISRIO,
Amilton Viana do Nascimento, cujo
tema será a Lei Geral do Turismo.
Outros assuntos abordados: inscrição no
CADASTUR, vantagens oferecidas às
empresas cadastradas e importância da
gestão do negócio em relação às novas
normas do setor turístico.
O CADASTUR é obrigatório aos
prestadores de serviços turísticos, tais
como: Meios de Hospedagem (albergue,
condo-hotel, flat, hotel urbano, hotel de
selva, hotel fazenda, hotel histórico,
pousada,
resort
e
cama
&
café); Agências
de
Turismo; Transportadoras
Turísticas; Organizadoras
de
Eventos; Parques
Temáticos; Acampamentos
Turísticos; Guias de Turismo.
E em caráter opcional, também poderão
se cadastrar: Restaurantes, Cafeterias e
Bares; Centros de Convenções; Parques
Aquáticos; Estruturas de Apoio ao
Turismo
Náutico; Casas
de
Espetáculo; Prestadoras de Serviços de
Infraestrutura para Eventos; Locadoras
de Veículos para Turistas; Prestadoras
Especializadas
em
Segmentos
Turísticos; Bacharéis em Turismo.

MAIS DE DUAS MIL PESSOAS
VISITARAM PARATY NO BRITE

O Paraty Convention & Visitors Bureau e a SECTUR
encerraram, no domingo (17), suas participações no
Brazil International Tourism Exchange, evento de
turismo receptivo que aconteceu no Cais do Porto no
Rio de Janeiro. Segundo o Gerente do Paraty CVB,
Dax Goulart, que trabalhou na promoção do destino
na feira e participou de reuniões com a equipe da
TurisRio, a feira teve um resultado bastante
satisfatório para a divulgação do destino no mercado
internacional. “Fizemos excelentes contatos com os
suppliers and buyers (fornecedores e compradores) da
cadeia internacional de turismo”.
Destaque para o show-case de Paraty, material já
premiado pelo SENAC de Sorocaba-SP na Semana
Nacional de Turismo, disponibilizado aos suppliers
and buyers, além da distribuição de DVDs com o
vídeo “Paraty, Cultura em verde e azul” em três
idiomas, desgutação da famosa cachaça Paratiana e a
entrega de minigarafas da bebida como brindes.

REUNIÃO MENSAL DO PARATY CVB
O Paraty CVB convida todos os associados para
participarem da sua reunião mensal a realizar-se dia 03
de maio de 2011, às 18h. no Espaço de Eventos
Quinta do Tié (Estrada Paraty-Cunha, s/nº. Km 5 –
Ponte Branca).
Ponto de Pauta: REVISTA DO TRADE.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Os
Poderes
Legislativo,
Executivo e Sociedade Civil
Organizada
de
Paraty
convidam os moradores a
participar da AUDIÊNCIA
PÚBLICA sobre a liberação
de todas
as condições
necessárias para início da
recuperação da Rodovia RJ –
165
(Paraty-Cunha)
e
pavimentação do trecho que
corta o Parque Nacional da
Serra da Bocaina, execução de
obras
de
melhorias
e
duplicação do trecho da
rodovia BR-101 (Rio - Santos)
de Paraty/RJ até o município
de Ubatuba/SP, e solução para
a problemática inerente aos
órgãos envolvidos no âmbito
destas questões.
Veja os documentos em:
www.paraty.rj.gov.br/camarap
araty e
www.pmparaty.rj.gov.br.
AUDIÊNCIA
PÚBLICA
Pauta: Discussão com a
comunidade e autoridades
sobre a situação das estradas
Paraty-Cunha e Rio-Santos.
Data: 29 de abril de 2011
Hora:

13

horas

Local: Casa de Cultura de
Paraty
Endereço: Rua Dona Geralda,
nº. 177 - Centro Histórico.

