MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

PREFEITURA E EMPREENDEDORES CRIAM CIRCUITO
TURÍSTICO EM IÚNA
INICIATIVA VISA DESENVOLVER O SETOR NO MUNICÍPIO E DESTACAR AS BELEZAS NATURAIS E ATRATIVOS DA
REGIÃO
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Terra de incontáveis belezas naturais, cercada de serras preservadas, com destaque para
cachoeiras de águas claras e propriedades rurais tradicionais, Iúna acaba de ganhar um circuito
turístico. Nesta quarta-feira (09), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo, e empreendedores do setor definiram o Circuito Serras, Águas e Cafezais para
representar os atrativos do município, com o objetivo de desenvolver o segmento e fomentar a
economia local.
Após várias reuniões, o grupo definiu o nome para o circuito e nos próximos dias iniciará um
mapeamento dos principais atrativos da região e o dos empreendimentos de serviços e produtos
que já estão aptos a atender os turistas.
O passo seguinte será o lançamento do circuito e a divulgação a nível regional e estadual.
?Precisamos de uma alavanca para desenvolver o turismo no município, ter uma
organização, por meio de um conselho ou de uma associação. Vamos definir alguns passos
sobre a criação do circuito e, com a parceria dos empreendedores colocaremos esse
planejamento em prática, de forma organizada para beneficiar a todos e gerar renda para o
município?, explicou o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Renaldo Gabriel Martins.
Nesse primeiro momento, sete proprietários de restaurantes, hospedagem rural, locadora de
veículos e comércio de flores e bebidas participam do circuito.
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?Esperamos ver nossos pontos turísticos prontos para receber as pessoas. Estou no ramo de
hotelaria há quatro anos e já percebo que os turistas que passam por aqui se encantam pela
nossa região. Estamos prontos pra recebê-los e atendê-los da melhor forma, com a
hospitalidade do caparaoense?, comentou a empresária do setor hoteleiro, Marilda Florindo.
Os empreendedores do ramo de hospedagem urbana e rural, agências de turismo, organizadores
de eventos, restaurantes, cafeterias e bares, locadoras de veículos, áreas de lazer e
agroindústrias podem participar das reuniões. Mais informações pelo telefone 28 3545-2431.

AUTENTICAÇÃO
5c4b996ba697e0655c5aad57b176b0a1
https://iuna.es.gov.br/noticia/2014/07/prefeitura-e-empreendedores-criam-circuito-turistico-em-iuna.html

Rua Des. Epaminondas do Amaral, n.58, Centro, Iúna/ES, 29.390-000
iuna.es.gov.br | contato@iuna.es.gov.br | (28) 3545-4750 | |

Página 2

