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ART. A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais          

informações em “ART e Acervo Técnico". 

SECRETÁRIO DA SETUR DIZ ESTAR OTIMISTA COM O TURISMO APESAR DA  

CRISE FINANCEIRA DO ESTADO 

 

O secretário da Secretária de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (SeTur), Nilo Sérgio Felix 
foi à Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos (SEAERJ) para ministrar sua palestra – Panorama do 
Turismo no Estado do RJ. Ele apresentou dados oficiais sobre o Turismo na cidade e mesmo afirman-
do que o governo passa por “momentos de dificuldade”, demonstrou-se otimista apesar de não existir 
projetos de grandes eventos para atrair turistas. A Setur atualmente está promovendo o turismo des-
centralizado para captar mais turistas nas regiões vizinhas da capital fluminense. O encontro realiza-
do na última terça-feira (23/05) em sua sede e foi mediado pelo presidente da SEAERJ, Nilo Ovídio. 

De acordo com os dados do IPEA 2014, o segmento turístico brasileiro abrange atividades co-
mo gastronomia, meios de hospedagem, parques temáticos, agentes de viagens, operadoras e guias 
de turismo e gera mais de 1,3 milhão de empregos em todo país. Só no Estado do Rio de Janeiro são 
mais de 200 mil postos ocupados, sendo o segundo maior Estado em representatividade com cerca 
de 14,5% de participação nacional. 

O secretário da SeTur informou que a evolução de turistas estrangeiros no Brasil aumentou 
quase 24% de 2000 a 2016. Foram mais de 6,6 milhões de turistas comprovando que o Brasil está 
muito atrás de países como a França que atrai cerca de 85 milhões de turistas por ano. Os países do 
Mercosul como a Argentina e o Chile também captam quantidades próximas de turistas mesmo sendo 
menores territorialmente com mais de 6 milhões e 5,6 milhões de turistas respectivamente. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), cerca de 80 % do turismo internacional é 
realizado entre países próximos. Um exemplo disso, é a França, que tem 80% do seu turismo vindo 
de quem está a menos de quatro horas de viagem. 

Baseado nos dados da OMT, a Setur está participando do Programa de Regionalização do Tu-
rismo a fim de apoiar a gestão, estruturação e promoção do turismo no país, de forma regionalizada e 
descentralizada. Nilo Felix apontou que tem aumentado a oferta por seis áreas turísticas – Metropoli-
tana, Costa Verde, Costa do Sol, Serra Verde Imperial, Vale do Café e Agulhas Negras. Estas áreas 
contemplam 23 municípios com uma receita acima dos 611 milhões de reais. Os turistas podem se 
deslocar por estas regiões num raio de até três horas da capital fluminense.  

Um dos segmentos que movimenta muitos turistas dentro desse arco metropolitano é o turismo 
religioso. De acordo os dados do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, de 
2014, informa que cerca de 17,7 milhões de brasileiros viajaram pelo país motivados pela fé, movi-
mentando 15 bilhões de reais por ano. 

— O turismo religioso movimenta mais de 700 milhões de pessoas só no Estado do Rio de Ja-
neiro, detalhou Nilo Felix. 

O turismo de negócios é outro segmento muito importante para o país gerando quase 7 bilhões 
de reais em 2015. O Rio de Janeiro é o segundo maior receptor com 24,5%, atrás somente de São 
Paulo.  

  

 
 
 

Próximos Eventos 

Carlos Drummond de Andrade 

CHAPA 1 – MOVIMENTO E AÇÃO 
PRESIDENTE - HAROLDO MATTOS DE LEMOS 
VICE-PRESIDENTE - ALBERTO BALASSIANO 

ELEIÇÕES PARA DIRETORES PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E CONSELHO DIRETOR DA SEAERJ 
PARA O BIÊNIO 2017/2019. 

Aos Sócios da SEAERJ 

Cumprido o Calendário Eleitoral aprovado pelo Conselho Diretor foram homolo-
gadas as candidaturas a seguir para Presidente, Vice-Presidente e para o Conselho 
Diretor que nortearão as ações da nossa Sociedade durante o Biênio 2017/2019. 

Para a Presidência e Vice-Presidência apresentou-se uma chapa. 
Para Conselho Diretor, foram apresentadas as candidaturas abaixo, com o nú-

mero correspondente, entre as quais cada eleitor indicará no máximo 21 (vinte e 
um) nomes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lembramos que as eleições serão realizadas na sede da SEAERJ, situada à Rua 

do Russel, nº 1 – Glória – RJ, no dia 07 de junho de 2017 das 9:00 às 19:00 ho-
ras. Para que a SEAERJ preserve o seu prestígio junto as Administrações Estadual 
e Municipais é importante sua participação neste pleito. 
Esclarecemos que utilizaremos o sistema eletrônico (computador) para agilizar o 
sistema de votação e apuração, subsidiariamente os votos serão impressos pelo 
sistema e serão colocados nas respectivas urnas pelo eleitor.                     
                                                                          

       Rio de Janeiro, 18/05/2017           A Comissão Eleitoral 
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