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Oficio Circular n°110/2009 – CGSG/DEAOT/SNPTur/MTur  

 

Brasília, 05 de outubro de 2009.  

 

À Coordenadora de Relações Institucionais da Associação Casa Azul - ACA  

 

Assunto:  

Seminário de Multiplicação “Projeto Destinos Referência em Segmentos  

Turísticos”  

 

Prezada Senhora,  

 

1. Em continuidade às ações do “Projeto Destinos Referência em Segmentos  

Turísticos”, informo que o Ministério do Turismo realizará multiplicação dos resultados 

no  

referido Projeto, por meio da realização de Seminário.  

2. Como é de seu conhecimento, o Projeto trabalhou ações estruturantes em 10  

destinos brasileiros a partir dos segmentos priorizados para o mercado nacional e 

internacional  

e dos princípios e estratégias do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros 

do Brasil.  



Nos destinos contemplados pelo projeto, foram realizadas parcerias com entidades 

que  

representam os segmentos turísticos trabalhados, executando de forma participativa 

um plano  

de ação, por meio da organização do trade  

local na perspectiva do segmento em questão.  

Entre seus resultados, obteve-se a consolidação de modelos referenciais que poderão 

servir de  

base para outros destinos com a mesma vocação turística. Agora, suas experiências e 

práticas  

exitosas devem ser apresentadas e multiplicadas para outros destinos e roteiros que 

integram  

as regiões turísticas do País.  

3. Para tanto, o Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Casa Brasil de  

Cultura -ICBC e apoio das entidades executoras do projeto realizarão, nos destinos  

contemplados pelo projeto, um Seminário de Multiplicação com o objetivo de 

apresentar e  

disseminar os resultados obtidos. Espera-se, com isso, consolidar um modelo de 

multiplicação  

das experiências propiciadas pelo projeto, utilizando-se da estratégia da segmentação 

turística.  

4. Diante do exposto, informo que no Estado do Rio de Janeiro será realizado  

Seminário no município de Parati, que foi o Destino Referência em Turismo Cultural, 

com  

previsão para realização no mês de novembro de 2009.  

5. Encaminho, em anexo, o Documento de Referência para a realização do  

Seminário, no qual solicitamos o apoio da Associação Casa Azul na organização do 

referido  

seminário. O documento apresenta as informações técnicas referentes à realização 

desta  

ação.  

  



6. Esperando contar com costumeiro o apoio dessa Associação, coloco a equipe  

desta Coordenação à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, por meio dos 

contatos:  

Wilken Souto – Coordenador Técnico  

Telefone: (61) 2023-8190  

E-mail: wilken.souto@turismo.gov.br  

 

Fabiana Oliveira – Técnica de acompanhamento do projeto  

Telefone: (61) 2023-8178  

E-mail: fabiana.oliveira@turismo.gov.br  

 

Atenciosamente,  

 

 

SÁSKIA FREIRE LIMA  

 

Coordenadora-Geral de Segmentação 


