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Congresso reúne vários segmentos do turismo religioso
Começou nesta quarta feira (10), e vai até sexta feira (12), o XV Congresso Internacional de
Turismo Religioso e Sustentável em Guarapuava. A Paraná Turismo representa o Governo do
Estado neste importante evento que visa unir parcerias para divulgar as atrações e o potencial
turístico da região. &rdquo;É mais um evento do segmento muito importante para o Paraná, uma
região rica, e um potencial enorme a ser explorado, estamos seguindo as diretrizes do nosso
governador Ratinho Junior, que é de valorizar as nossas belezas e fortalecer o Turismo
Regional&rdquo;, ressaltou o secretário de desenvolvimento sustentável e de turismo Marcio Nunes.
O presidente da Paraná Turismo Jacob Mehl enfatizou o momento de crescimento do segmento no
Paraná."São momentos como esse aqui em Guarapuava, que mostram o quanto o Paraná esta
procurando unir forças para desenvolver o turismo em todas as áreas", disse Jacob. O XV
Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável terá como atrações nos três dias,
roteiros planejados que passarão pela gastronomia, pelo ecoturismo e pelo turismo religioso
incentivando ainda mais os turistas a conhecerem a capital paranaense da cevada e do malte, além
de roteiros pelo Caminho da Fé, Caminho do Malte, Caminho do São Francisco e passeio
Inter-religioso. Fechando o Congresso na sexta feira (12), o Inverno Gastronômico, a Feira da
Agroindústria e o Festival da Cerveja. Fortalecer o conhecimento do guarapuavano por sua própria
cidade, é o que queremos&rdquo;, destacou o vice-prefeito, secretário de Turismo e de Obras, Itacir
Vezzaro. Fundador e organizador do Congresso Internacional do Turismo Religioso, Ruben Moyano
ressaltou que, &ldquo;Guarapuava tem uma boa estrutura para receber turistas em eventos diversos
que serão vistos por todos como rotas turísticas que passam pela, eco aventura e pelos caminhos
da fé, consolidando assim a cidade como sede brasileira do evento&rdquo;, finalizou Moyano.
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