Divulgação

Divulgação

Em meio as estatísticas na aviação apontando que acidentes de aproximação e pouso são responsáveis por 55% dos casos de danos irreversíveis à aeronave e morte de ocupantes, evento
promovido pela Gol teve como objetivo se aventurar em debates sobre possíveis soluções terminativas para acidentes aéreos como os do Boeing 737 da Pegasus Airlines da foto, caído em
um barranco à beira mar após sair da pista do aeroporto da cidade turca de Trabzon. PÁGINA 2

Confira na PÁGINA 3 dicas sobre alguns dos 28 roteiros de trens de passageiros, entre regulares
e turísticos, autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), existentes
atualmente no Brasil, entre eles o da Estrada de Ferro Vitória a Minas (foto), que liga as capitais
capixaba e mineira (Belo Horizonte) desde 1907, levando um milhão de passageiros por ano.

A vantagem de ser inteligente é que podemos fingir que somos
imbecis, enquanto o contrario é completamente impossível. (Woody Allen)
Marília, domingo, 15 de abril de 2018

E-mail: jmcad2@terra.com.br

"SÓ FELICIDADE"

Fundo de Quintal comemora seus
40 anos de carreira no SESI Marília

No próximo dia 20 (sexta-feira),
às 20h, com entrada gratuita, o
SESI Marília recebe o show "Só
Felicidade", do Fundo de Quintal.
Comemorando 40 anos de carreira
como um dos grupos de samba
mais respeitados do Brasil, os
músicos trazem um repertório
cheio de seus clássicos como A
Batucada dos nossos Tantãs e
Só Pra Contrariar. Os ingressos
gratuitos podem ser reservados
pelo Meu SESI (www.sesisp.prg.
br/meu-sesi).
Relembrando os tempos de
ouro do grupo, berço de grandes
nomes como Jorge Aragão e Arlindo Cruz, o show levará o público
para viajar por dentro do samba,
um ritmo boêmio e carnavalesco,
tipicamente brasileiro.
Donos de uma receita simples
de sucesso, a banda é reconhecida
pela inconfundível combinação
da batida do tantã, do repique

de mão e do pandeiro, somados
a uma boa dose de generosidade
musical e energia.
Mais do que nostalgia entoada
com grandes clássicos, o Fundo de
Quintal traz experiência e ousadia.
Com o trabalho, os sambistas
conquistaram quatro discos de
platina e o Grammy Latino, de
2015, na categoria de melhor grupo
de samba.
Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: Livre. Entrada
gratuita - reservas antecipadas
pelo Meu SESI (www.sesisp.org.
br/meu-sesi). Os ingressos serão
distribuídos 01 hora antes do início
do espetáculo.
Com capacidade para 1500
lugares (10 para cadeirantes), o
Ginásio de Esportes do SESI Marília
está localizado na Avenida João
Ramalho, 1306. Mais informações:
tel. 3401-1500.

Léo Queiroz

Comemorando 40 anos de carreira como um dos grupos de samba mais respeitados do Brasil, o
Fundo de Quintal é atração no Ginasio de Esportes do SESI Marília na próxima sexta, com entrada gratuita
Roberto Castro/ MTur

Ex-presidente da Embratur,
catarinense Vinicius
Lummertz é o novo
ministro do Turismo

Turismo tem novo ministro
Vinicius Lummertz é o
novo ministro do Turismo.
A nomeação foi publicada
na última terça-feira (10) no
Diário Oficial da União (DOU).
Natural de Santa Catarina,
Lummertz tem 57 anos e é
formado em Ciências Políticas
pela Universidade Americana
de Paris, com cursos de gestão na Kennedy School, da
Harvard University; no IMD
de Lausanne, Suíça, e possui
MBA-Executivo na Amana Key,
em São Paulo. À frente do Instituto Brasileiro de Turismo
(Embratur), desde junho de
2015, o executivo já atuou
como secretário Nacional de
Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, de setembro
de 2012 a maio de 2015. Ainda
no setor turístico, Vinicius
Lummertz foi secretário de
Turismo, Esporte e Cultura de
Florianópolis e Secretário de
Estado de Articulação Internacional do Governo de Santa

Catarina de janeiro de 2007 a
dezembro de 2010.
Como presidente da Embratur, o novo ministro
participou ativamente de
um dos marcos para o turismo nacional: os Jogos Rio
2016. Também atuou junto
ao ministro Aloysio Nunes,
das Relações Exteriores, e ao
então ministro do Turismo,
Marx Beltrão, na implementação do visto eletrônico para
turistas norte-americanos,
canadenses, japoneses e
australianos.
Em seu primeiro compromisso oficial como ministro
do Turismo, Vinicius Lummertz participou na última
quarta-feira (11) de reunião
com lideranças do setor na
Confederação Nacional do
Comércio (CNC). No encontro,
durante agenda do Conselho
Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur), Lummertz
falou sobre as prioridades à

frente da Pasta.
“Meu grande esforço neste
primeiro momento será trabalhar na sensibilização dos
parlamentares para aprovarmos o projeto de lei que está
em tramitação no Congresso
Nacional e reúne pautas importantes para o setor, como
a transformação da Embratur
em agência, a modernização
da Lei Geral do Turismo e a
abertura de capital estrangeiro das companhias aéreas”,
afirmou Lummertz. Na sequência, segundo o ministro,
a ideia é lançar o Brasil +
Turismo 2, com propostas
para avançar, ainda mais,
na melhoria do ambiente de
negócios do setor. Vinicius
Lummertz reforçou, ainda,
a importância do Prodetur +
Turismo e as possibilidades
de investimentos que podem
ser feitas com os recursos
previstos pelo programa: R$
5 bilhões.

