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 A tarde desta quarta-feira (5) rendeu um importante debate sobre Turismo e a importância 

de trabalhar esse segmento para gerar negócios e renda nas cidades. Presidida pelo Presidente da 

UNEDESTINOS, Toni Sando, a mesa foi composta por: Fernando Cunha, Prefeito de Olímpia, Luis 

Carlos Fernandes da Cruz, Presidente da Câmara de São Carlos, Potiguara do Lago, Secretário de 

Turismo de Ubatuba, Thais Medeiros, Coordenadora Geral de Eventos de Turismo do Ministério do 

Turismo, Antônio Claret de Oliveira, Superintendente do DAESP, Walcinyr Bragatto, Secretário 

Municipal de Emprego, Trabalho & Renda, Deputado Federal Herculano Passos, Coordenador da 

Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, e o vereador de São Carlos, Moises Lazarine.

 Durante o painel, todos os participantes abordaram o tema com foco no fortalecimento do 

Estado de São Paulo e suas cidades como destino turístico, atraindo assim grandes eventos e 

gerando desenvolvimento.

 “Quando falamos em turismo estamos falando em dinheiro de fora para dentro. 

Desenvolvimento, renda e sustentabilidade. Nossa proposta, aqui hoje, é alertar o quanto o turismo 

pode gerar negócios e o quanto isso está impactando, na prática, na economia dos municípios”, 

afirmou Toni Sando.

 Já o Deputado Federal Herculano Passos explanou sobre o que já vem sendo feito no estado, 

com a frente parlamentar que discute toda a pauta do turismo no Congresso. 

 “Aprovamos na Câmara a Lei Geral do Turismo, que normatiza o segmento e atualiza suas 

diretrizes. Além disso, aprovamos também a abertura do capital estrangeiro para as companhias 

aéreas. As duas medidas agora tramitam no Senado e devem gerar bons frutos para o setor”, disse 

Passos.

 Em sua fala no programa, o Superintendente do DAESP, Antônio Claret de Oliveira reafirmou 

a importância dos municípios e seus agentes públicos no desenvolvimento do turismo e comentou 

sobre a situação dos aeroportos do país.  

 “As coisas acontecem nos municípios, por isso, nós temos que ter conexão dentro do país. O 

Brasil é um país continental, que depende muito dessa ligação facilitada entre o interior e a capital. 

E por meio disso trazer os turistas de fora. Os aeroportos são nossa porta de entrada e nós 

precisamos nos aproximar da iniciativa privada para a nossa infraestrutura melhorar. Nossa meta é 

desestatizar os aeroportos do Estado, que são 21 no total”, exprimiu.

 Além disso, Claret também expôs a intenção do governo de reforçar o interior paulista. 

“Queremos aumentar o número de viagens e voos pelo interior de São Paulo. Estamos trabalhando 

para implementar voos com pequenas aeronaves. Elas vão aumentar, e muito, a movimentação nas 

cidades do interior”, completou.

 Representando o Ministério do Turismo, a Coordenadora Geral de Eventos de Turismo do 

Ministério do Turismo afirmou: “essa é uma excelente oportunidade para o MTur atuar nesse 

território. É uma ótima hora para conversarmos com os agentes dos municípios e tornar o recurso 

federal mais acessível”.

 Outro destaque importante foi a participação do Secretário Walcinyr Bragatto, que 

corroborou a importância de se debater o turismo regional. 

 “Temos tido a oportunidade de tratar com equipes absolutamente técnicas. Precisamos 

dessa proximidade. Quando a proposta é CONEXIDADES, temos uma responsabilidade muito 

grande. Essa conexão precisa ser tanto com a União, quanto entre nós, municípios. É inconcebível o 

turismo se não for de forma regional. Temos que trabalhar em conjunto com a câmara, com o 

ministério, com as organizações como a UNEDESTINOS e com os municípios. É uma obrigação 

enquanto gestores públicos, que fomentemos essa atividade e suas oportunidades para os 

cidadãos”, declarou.

 Os representantes do executivo também fizeram relevantes apontamentos quanto ao 

desenvolvimento do turismo em suas cidades. Segundo o Prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, o 

setor tem grande impacto no município e representa, hoje, 60% de sua economia. Já o Prefeito de 

São Carlos, Airton Garcia, reforçou a importância dos eventos para a economia da cidade e da 

conclusão das obras nos espaços de eventos, que devem beneficiar a hotelaria e o setor de serviços 

de São Carlos. 

 Entre os debates, o Presidente da Câmara de São Carlos, Luis Carlos Fernandes da Cruz fez, 

ainda, a sugestão da criação de um museu do esporte no município. “Temos grandes atletas que já 

atuaram ou atuam em diversas modalidades e merecemos mais esse ponto turístico”, finalizou.
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