
Marconi anuncia 10 medidas para 
estimular o turismo em Goiás 

REPRODUÇÃO 

Q
total de dez medidas volta-
das para o desenvolvimen-
to doTurismo em Goiás foi 

anunciado pelo governador Mar-
com Perfilo na tarde de ontem, em 
solenidade que reuniu represen-
tantes do Trade Turístico goiano, 
no Palácio das Esmeraldas.Aexpec-
tativa do governo estadual é atrair 
mais dei milhão de novos visitan-
tes para o Estado e garantir retorno 
de R$ 1 bilhão na economia goiana 
já em 2017. 

"Os investimentos no turismo 
promovem um significativo efeito 
multiplicador da economia Trata-
-se de uma área cuja resposta do 
mercado é muito rápida Gera gran-
de volume de emprego, direta e in-
diretamente, além de atrair novas. 
E nós no Brasil precisamos tratar  

do emprego mais do que nunca. 
A economia mais voltar a crescer", 
afirmou Marconi. O conjunto de 
ações objetiva fortalecer a cadeia 
produtiva do turismo no Estado eao 
mesmo tempo incrementar a gera-
ção de empregos e de renda, através 
dacapacitação profissional. As dez 
novas medidas, capitaneadas pelo 
governo de Goiás, serão desenvol-
vidas em parceria com entidades 
do Trade Turístico de Goiás, prefei-
turas dos municípios goianos, Mi-
nistério doTunsmo, Sebrae, Senac, 
UEG, Icmbio e Dnit. 

Destinos como Caldas Novas e 
Rio Quente, Pirenópolis e Cidade 
de Goiás, Chapada dos Veadeiros, 
Goiânia e Trindade, dentre outros 
destinos turísticos no Estado, serão 
alvo de investimentos para amelho-
ria dos resultados econômicos do 
setor no ano de 2Õ17. Atualmente  

o turismo representa 3,7% do P113 
do Estado de Goiás. "O turismo em 
Goiás tem crescido fortemente. Esse 
desenvolvimento implica em cres-
cimento e maior competitividade 
econômica, mais pessoas emprega-
das, bem como o aumento da ren-
dae da arrecadação tributária. Nós 
estamos ililando aqui em investirR$ 
4,1 milhão para arrecadarmos mais 
de R$ 1 bilhão e atrairmos mais 1 
milhão de visitantes aqui para o 
Estado' explicou Marconi. 

Os R$ 4,1 milhões anuncia-
dos por Marconi são referen-
tes ao primeiro item do conjun-
to das dez medidas. Trata-se de 
convênio com o Trade Turístico, 
que envolverá parceria com cin-
co entidades responsáveis pela 
realização dos serviços que obje-
tivam a promoção de Goiás e de 
Goiânia como destinos turísticos. 

Conjunto de ações visa 
	

Estimativa é garantir 
atrair mais de 1 milhão 	retorno de R$ 1 bilhão 

de novos turistas ao 	para a economia 
Estado 	 goiana em 2017 

Trade Turístico de Goiás: 
• O convênio com o Trade Turístico de Goiás 

terá investimento do Governo Estadual no valor 
de R$ 4,1 milhões e envolverá parceria com cinco 
entidades responsáveis pela realização dos serviços 
que objetivam a promoção de Goiás e de Goiânia 
como destinos turísticos. 
Plano de Marketing: 

• Serão destinados R$ 11,5 milhões de reais 
para a promoção da campanha 'Goiás Lindo 
Demais", com veiculação do conteúdo pela 
internet, TV, rádio e mídias impressas. 

Parques de Goiás: 
• Investimento de R$ 1 milhão em projetos 

e melhorias nas unidades de conservação, 
incentivando a usabilidade dos equipamentos 
turísticos naturais do Estado. 

lnfraestrutura: 
• Investimento inicial de R$ 3,2 milhões em  

plataformas flutuantes, com o objetivo de melhorar 
o acesso ao Rio Araguaia por meio das cidades de 
Aruanã e São Miguel do Araguaia. O montante 
também será utilizado para a implantação da casa 
do turismo em Goiânia. 
Circuitos Turísticos: 

• Com investimento de R$ 9,7 milhões vai 
fortalecer os circuitos turísticos de Goiás como: 
festival gastronômico, cavalhadas, circuito cultural, 
celebrar, criativo, vivências ao ar livre, sertanejo 
Goiás, circuito empresarial, do conhecimento e o 
circuito da fé e dos romeiros. 
Missões Internacionais: 

• Participação em feiras, promoção dos destinos 
prioritários e captação de investimentos para o 
setor. 
Cooperações Técnicas: 

• Com foco no aumento da competitividade 
dos destinos e produtos turísticos de Goiás serão 
desenvolvidos pretos compartilhados entre a 

Agetop, Sedma, UEG, Segplan, Sefaz, SED e Seduce. 
Pesquisas e monitoramento: 

o Com o objetivo de consolidar melhores 
resultados do turismo em Goiás, intensificaremos 
a monitoria dos dados turísticos no estado para 
melhor nortearmos; o planejamento estratégico das 
ações neste setor. 
Centro de Tecnologia do Turismo 

• O objetivo da implantação deste centro 
é o desenvolvimento de aplicativos, sites e 
recursos audiovisuais, a serem disponibilizados 
para os municípios, com o intuito de aumentar a 
competitividade dos destinos turísticos em Goiás. 
Sistema Estadual de Turismo 
(SET) 

• A implantação deste sistema tem como 
objetivo promover o fortalecimento das instâncias 
de govemanças regionais e colegiados locais, 
através da sistematização das políticas públicas 
ligadas ao turismo. 
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Conheiça as medidas que visam * 
desenvolvimento do turismo em 
Goiás 
Expectativa é garantir reorrio de R 1 bilhão para a economia goiana 
ainda este ano 
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Destinos turísticos como Caldas Novas, Rio Quente, Pirenópotis, Goiás, Chapada 

dos Veadeiros, Goiânia e Trindade serão alvo de investimentos para a melhoria 

das resultados econômicds do setor este ano. O conjunto de ações que objetiva 

fortalecer a cadeia produtiva do turismo no Estado e ao mesmo tempo 

incrementar a geração de empregos e de renda, através da capacitação 

profissional, foram anunciadas na tarde desta segunda-feira pelo governador 

Marconi Peritio, em solenidade no Palácio das Esmeraldas. 

A expectativa é atrair mais de 1 milhão de novos visitantes para o Estado e 

garantir retorno de RS 1 bilhão na economia goiana ainda este ano. Atualmente, 

segundo o governo, o turismo representa 3,7% do P18 de Goiás. Em discurso, o 

governador citou que estudos indicam nas dimensões "atrativos turísticos" e 

marketing de promoção dos destinos", Goiânia se encontra abaixo da média 

nacional em termos de competitividade turistica, embora tenha amplo 
vnri Aser desenvolvido e incentivado. 
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1 - Trade Turístico de Goáis 

O convênio cor- o Traoe Turistico de Goíás terá investimento do governo 

estadual no valor de R$ 41 milhões e envolverá parceria com cinco entidades 

responsáveis peta realização dos serviços que objetivam a promoção de Goiás e 

de Goiânia como destinos turísticos. 

2- Plano de Marketing 

Serão destinados R$ 11,5 mthões de reais paral a promoção da campanha 

Goiás Lindo Demais", com veicutação do conteúdo pela interne*,, TV, rádio e 

mídias impressas. 

3- Parques d.Goàâs 

nvestmento de R$ 1 milhão em projetos e melhorias nas unidades de 

conservação, incentivando a usabilidade dos equipamentos tu risticos naturais 

do Estado. 

4- Infraestrutura 

Investimento inicial de R$ 3,2 milhões em plataformas flutuantes, corno objetivo 

de melhorar o acesso ao Rio Araguaia por meio das cidades de Aruanã e São 

Miguel do Araguaia. O montante também será utilizado para a implantação da 

casa do turismo em Goiânia. 

5 - Circuitos Turísticos 

Com investimento de R$ 9,7 milhões vai fortalecer os circuitos turísticos de Goiás 

como: festival gastronômico, cavalhadas, circuito çuttural, celebrar, criativo, 

vivências ao ar livre, sertanejo Goiás, circuito empresarial, do conhecimento e o 

circuito da fé e dos romeiros. 

6 - Missões Internacionais 

Participação em feiras, promoção dos destinos prioritários e captação de 

investimentos para o setor. 

7 - Cooperações Técnicas 

Com foco no aumento da competitividade dos destinos e produtos turísticos de 

Goiás serão desenvolvidos projetos compartilhados entre a Agetop, Secima, 

UEC-, Segplan, Sefaz, SED e Seduce. 



06/02/2017 

AQAGENCIA GOIANA 
DE TRANSPORTES E OBRAS 

CLIPPING WEB 

Veículo: O Popular 

Portal 730 AM 

Jornal Opção 

Blog Cleuber Carlos 

Diário da Manhã 

Goiás Agora 

Goiás 247 

Imprensa Já 

Pauta Goiás 

9 - Centro d€ TecnoLogia do Turismo 

O objetivo Ga implantaçãodeste céntro é o desenvolvimento de apiicativos, 

stes e recursos audiovisuais, a serem dísponiblizados para os municípios, com 

o intuito de aumentara competitividade dos destinos turísticos em Gciás 

10- Sistema Estadual de Turismo (SET) 

A implantação deste sistema tem como objetivo proover o fortalecimento das 

instàndas de gevernanças regionais e cotegiados 1oais, através da 

sistematização das polfticas públicas ligadas ao turimo. 
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Divulgada lista de convocação para cargo de engenheiro 
na Agetop 

a n- a a 12 o [o 
Foi divulgada nesta segunda-feira (30), a 

listagem dos convocados para assumirem cargo 

de gestor de Engenharia, para integrar os 

quadros da Agência Goiânia de Transporte e 

Obras (Agetop) com remuneração mensal de R$ 

4.100,00. Na última semana, já havia sido 

publicada no Diário Oficial a listagem dos 

aprovados e classificados em Processo Seletivo 

Simplificado. 

No total foram classificadas 36 pessoas. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado na 

edição desta segunda-feira (6). A lista está nas páginas 27 e 28. Os candidatos têm até 3() dias 

para tomar posse do cargos. O prazo começou a ser contado a partir de 30 dejarleiro. 

o departamento juridico da Agtop preparou a notificação da empresa, que 

poderá refutar alegações nos próximos dias- Se o contrato chegara ser rompido, 

não haverá cobrança de estacionamento rio Serra Dourada ate que a Agetop 

faça uma nova licitação. 

Para a partida de abertura do Campeonato Goiano, riete sábado (28 entre 

Atlético e Vila Nova, a cobrança continuará sendo feita. O valor será d5 reais, 

como informou a Expark. Depois disso, o próximo jogo no Serra Dour4da será no 

dia  de fevereiro, oclâssico entre Goiás eAtl&ico. partida na qual aira não é 

possível dizer se haverá cobrança ou não. 


