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BEM VINDO AO CBGTUR 2018!

No período de 16 a 20 de Maio de 2018 ocorrerá na “Terra das Cataratas” o XXXVIII CONGRESSO BRASILEIRO E VI CONGRESSO LATINO
AMERICANO DE GUIAS DE TURISMO. Uma promoção da Federação Nacional dos Guias de Turismo do Brasil (FENAGTUR) e organização
do Sindicato dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu (SINGTUR - FOZ). O congresso acontecerá no Convention Center do Hotel Golden
Park, localizado no centro da cidade e será palco de grandes oportunidades de aprendizado e integração.
Além de oferecer palestras e oficinas com temas amplamente discutidos entre os conselheiros da FENAGTUR, os congressistas terão a
oportunidade de conhecer os grandes atrativos e novidades das três fronteiras do Brasil, Argentina e Paraguai, com valores especiais de
pacote de traslados com ingressos inclusos (TRANSFLIX).

PARANÁ

FOZ DO IGUAÇU

Foz do Iguaçu está localizada no extremo oeste do Paraná, na divisa do Brasil com o Paraguai e a Argentina. A cidade é centro turístico e
econômico do oeste do Paraná. Com cerca de 260 mil habitantes, a cidade é caracterizada por sua diversidade cultural. São
aproximadamente 80 nacionalidades, sendo as mais representativas oriundas do Líbano, China, Paraguai e Argentina. Acrescente a toda
essa riqueza cultural uma das 7 Novas Maravilhas da Natureza: as Cataratas do Iguaçu. E assim, você tem um dos mais importantes
destinos turísticos brasileiros. Porém, a cidade não se restringe às belíssimas Cataratas, muito pelo contrário. Foz do Iguaçu abriga
inúmeras atrações, para os mais diferentes perfis de visitantes. Desde o turismo ecológico, passando pelas compras, cultural, chegando ao
turismo de negócios. Entre as principais atrações estão: a Hidrelétrica de Itaipu, o Parque das Aves, o passeio de compras ao Paraguai e o
Marco das Três Fronteiras.

PRINCIPAIS ATRATIVOS

CATARATAS DO IGUAÇU
As Cataratas do Iguaçu são uma das mais belas paisagens do mundo e são
visitadas por mais de um milhão de turistas todos os anos. São 275 saltos, por
onde escoam em torno de um trilhão de litros de água por segundo.
Independente do clima, essa maravilha da natureza desperta as mais diversas
sensações em quem a contempla. O passeio pode ser feito tanto do lado
brasileiro como do lado argentino. Uma vez que as quedas são compartilhadas
pelos dois países. E, o ideal é conhecer ambos os lados, para se ter uma visão
mais completa dessa maravilha da natureza!

MACUCO SAFARI
Um dos passeios mais procurados pelos turistas que viajam até Foz do Iguaçu é o
Macuco Safari. Realizado no interior do Parque Nacional do Iguaçu, a excursão leva
os visitantes a uma aventura sob as quedas das Cataratas do Iguaçu. Após um
trajeto feito por veículo elétrico pelo meio do Parque Nacional, o passeio de barco
é a cereja do bolo. Uma aventura pelo Rio Iguaçu, onde o banho nas quedas é o
ponto alto do passeio.

PARQUE DAS AVES

O Parque das aves é um parque particular que conta com mais de 200 espécies de
animais. Cerca de 50% das aves foram resgatadas de situações de maus tratos e
tráfico e o principal trabalho do Parque é ser um santuário para elas. O Parque
também abriga o maior viveiro de araras da América do Sul. Sendo esse apenas
um dos espaços em que o visitante pode entrar e apreciar as aves de perto e em
liberdade. Ainda é possível admirar répteis de várias espécies, como as cobras,
lagartos, jacarés, além do Borboletário, que também é uma atração que desperta
diversas emoções.

HIDRELÉTRICA DE ITAIPU
A Usina Hidrelétrica de Itaipu é um dos mais ambiciosos projetos de engenharia do
mundo. Ela fornece 16,4% da energia consumida no Brasil e abastece 71,3% do
consumo paraguaio. Construída para reter o curso do Rio Paraná, a barragem é
uma imensa estrutura de concreto de oito quilômetros de comprimento por 167
metros de altura, que contorna o reservatório da usina e sobre a qual estão
instalados os dutos e as unidades geradoras de energia elétrica.
Dentro de Itaipu existem diversas opções de passeios, como a Visita Panorâmica, o
Circuito Especial, o Polo Astronômico, a Iluminação da Barragem, entre outros.

COMPRAS EM CIUDAD DEL ESTE - PY
Visitar o centro de Ciudad del Este é visto por muitos como uma das maiores
alegrias de quem vem para a região. Isso por que o local concentra um grande
número de lojas e shopping centers de produtos importados dos mais variados
valores. Encontra-se desde artigos esportivos, perfumaria, brinquedos,
eletrônicos até roupas e acessórios das mais luxuosas marcas do mundo.
Recomenda-se sempre fazer o passeio em veículo de turismo, acompanhado de
guia. Este poderá orientar sobre os melhores lugares para compras com
tranquilidade e segurança.

PUERTO IGUAZÚ - AR
Nesta visita à pitoresca cidade de Puerto Iguazú, na Argentina, você poderá
conhecer um pouco sobre a história e a cultura local, além de passear pelas
famosas vinotecas e lojas locais, repletas de produtos de couro e lã. No passeio
ainda é possível fazer uma parada na feirinha local, onde pode-se comprar
azeitonas, queijos, salames, alfajores e demais produtos típicos argentinos.

MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS
Somente em Foz do Iguaçu você obtém a visão ímpar de um belíssimo pôr-dosol entre três países diferentes. O Marco das Três Fronteiras, um obelisco feito
de pedra, pintado com as cores do Brasil, está localizado em um cenário
impressionante, onde se juntam as águas dos rios Iguaçu e Paraná. Essa cena
emociona o turista, que pode ver Brasil, Argentina e Paraguai tão próximos um
do outro.
O marco da Argentina situa-se à margem do Rio Iguaçu e o marco do Paraguai
fica à margem direita do rio Paraná. Os três formam um triângulo equilátero que
fixa o limite territorial e a soberania dos três países. Os pontos são abertos a visitas. O Marco de Foz do Iguaçu foi recentemente
revitalizado e possui loja de artesanatos, playground, lanchonete, estacionamento, além do mirante de observação.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO
16/05/2018
08:00 às 17:00 – Credenciamento e Entrega de materiais
09:00 – City Tour
14:00 – City Tour
19:00 – Cerimonial de Abertura e Coquetel

17/05/2018
08:00 – Abertura da Feira de Turismo e Negócios
09:00 – Abertura dos trabalhos
09:30 – Palestra “Como Ser Um Facilitador de Sonhos”
11:00 – Feedback com o palestrante
11:30 – Visita aos Estandes da Feira de Turismo e almoço
13:30 – Mesa Redonda “Integrando Nações” - Trabalhado as
diferenças culturais
15:00 – Coffee Break;
15:30 – Mesa Redonda “Panorama da Atividade do Guia de
Turismo na América Latina” (Formação e Legislação)
17:00 – Apresentações na Feira de Turismo
18:00 – Encerramento das atividades do dia e noite livre

18/05/2018
08:00 – Abertura da Feira de Turismo e Negócios
09:30 – Oficinas e grupos de trabalho:
- Bate Papo: Legislação Turística e Trabalhista
- Oficina: Mídias Sociais
- Oficina: Conhecendo o Seu Cliente
- Oficina: Acessibilidade
11:00 – Visita aos estandes da Feira de Turismo e Negócios e
almoço
13:30 – Oficinas e grupos de trabalho
- Bate Papo: Legislação Turística e Trabalhista
- Oficina: Mídias Sociais
- Oficina: Conhecendo o Seu Cliente
- Oficina: Acessibilidade
15:00 – Coffee Break
15:30 – Oficinas e grupos de trabalho;
- Bate Papo: Legislação Turística e Trabalhista
- Oficina: Mídias Sociais
- Oficina: Conhecendo o Seu Cliente
- Oficina: Acessibilidade.
17h00min – Apresentações Culturais na Feira de Turismo e
Negócios;
18h00min – Encerramento das atividades do dia e noite livre.

PROGRAMAÇÃO
19/05/2018
08:00 – Visitas Técnicas*

20/05/2018
08:00 – Visitas técnicas*
20:00 – Cerimônia de Encerramento e noite da Bahia

ORÇAMENTO

RECEITAS
R$ 450.000,00

Patrocínios

R$ 200.000,00

Subvenções

R$ 160.000,00

Inscrições

R$ 95.000,00

Exposições

Recursos Próprios

R$ 60.000,00
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DESPESAS
R$ 212.000,00

Alimentos e Bebidas

R$ 141.000,00

Espaço

R$ 129.000,00

Jantar de Encerramento

R$ 90.000,00

Equipamentos

R$ 65.000,00

Material Promocional

R$ 60.000,00

Agência de Eventos
Coquetel de Abertura

R$ 55.000,00

Diversos

R$ 52.000,00
R$ 40.000,00

Palestrantes

Impostos R$ 32.000,00
Comunicação R$ 24.000,00
SecretariaR$ 16.000,00
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PATROCÍNIO

COTAS DE PATROCÍNIO

ESTANDE
Stand de 09m², inclui:
Paredes: Divisórias em painéis TS, com estrutura em
alumínio no sistema modular octanorme;
Iluminação: 01 ponto de luz a cada 3 m²;
Tomada: 01 ponto de energia de 110 v;
Identificação: 01 Placa indicativa de 0,98m x 0,46m
com logomarca aplicada;
Piso: Revestido com forração grafite fixada no piso
com fita dupla face;
Mobiliário: 01 mesa redonda com tampo de vidro, 03
cadeiras estofadas, 01 lixeira;

PLANTA BAIXA EVENTO

POR QUE PATROCINAR O CBGTUR 2018

Poucas são as formas tão belas de trazer o progresso para uma região como o turismo. O turismo exige preservação histórica, enaltece
cuidado com o espaço público e demanda respeito à natureza. O turismo é fonte de renda para as mais diversas classes profissionais.
Beneficia o setor hoteleiro, guias, transporte, gastronomia local, além de ser um grande incentivador cultural.
O retorno, em termos de visibilidade, aos patrocinadores é indiscutível. Afinal, são milhares de exposições diretas e indiretas em mídia
impressa e digital, além das redes sociais, reconhecimento junto ao Governo do Estado, menção em diversas mídias de alcance nacional e
internacional e associação de sua marca a um congresso com quase 04 décadas de sucesso.

REALIZAÇÃO:

ORGANIZAÇÃO:
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