Paraná Turismo firma convênio para projeto de retomada do setor
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A Paraná Turismo firmou um convênio de R$ 500 mil junto ao Ministério do Turismo (MTur), que tem foco
a promoção de destinos internos e a retomada das atividades turísticas a partir de viagens de curta distância,
seguindo tendências mundiais.
Para a obtenção do recurso, a Paraná Turismo, com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e
do Turismo, cadastrou uma proposta de promoção de destinos junto ao MTur.
Depois de uma análise e aprovação pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do
Turismo, o contrato foi firmado no final de dezembro.
Está prevista contrapartida de R$ 12 mil por parte da Paraná Turismo. “Queremos conciliar a economia,
lazer e saúde dos paranaenses”, ressalta o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio
Nunes. “É também um estímulo para as pessoas conhecerem o que o Paraná tem de melhor, pertinho delas”.
O presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, destacou a assinatura do convênio e disse que se trata de
um momento histórico para o setor no Estado. De acordo com ele, o projeto de recuperação do turismo conta
com o empenho do governo estadual e governo federal.
“Nós, da Paraná Turismo, estamos desde o início de pandemia nos preparando
para a reabertura do setor, com ações de planejamento e formatação de protocolos, qualificação e o
treinamento para receber bem o turista no Estado.
De acordo com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, o maior objetivo do convênio é a promoção
do turismo interno no País, já que foram destinados R$ 8 milhões em recursos para outros 16 estados nesse
mesmo pacote no qual está incluído o Paraná.
“Queremos que o setor, tão impactado pela pandemia, possa se recuperar, seguindo todas as regras de
biossegurança que garantam a proteção de turistas e trabalhadores da área”, destacou. “O objetivo é
promover o turismo interno, ou seja, o Paraná para os próprios paranaenses e assim também nos demais
Estados do país, demonstrando que é possível redescobrir os nossos destinos turísticos com responsabilidade
e segurança”.

Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em:
http:///www.facebook.com/governoparana e http://www.parana.pr.gov.br/
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