
A Eixo 4 – Soluções Inteligentes, empresa de consultoria especializada em Turismo,
entendendo a necessidade de sensibilizar os atores da cadeia produtiva do Turismo para
a sua importância como atividade econômica capaz de impulsionar o desenvolvimento
sustentável, está realizando o evento Semana do Turismo em Ilhéus. Aproveitando a
data comemorativa do Dia Mundial do Turismo e do Turismólogo, estipulada pela OMT,
o evento tem como finalidade chamar a atenção do viés econômico do Turismo,
enquanto atividade geradora de emprego e renda, visando a divulgação e valorização
dos patrimônios naturais, históricos e culturais do município.

Com duração de seis dias, a Semana do Turismo em Ilhéus acontecerá de 27 de
setembro ao dia 2 de outubro e terá uma programação com foco na valorização,
promoção e conservação dos atrativos e equipamentos turísticos, levando informações e
gerando conteúdos relevantes acerca da atividade turística, história local,
empreendedorismo e sustentabilidade, através de matérias e entrevistas em TV e Rádio,
postagens e promoções nas redes sociais, oficinas e lives com profissionais das áreas
envolvidas. Os pontos e produtos turísticos contemplados no projeto são: Centro
Histórico; Praias do Sul e do Norte, Cururupe, Olivença, Acuípe, Rio do Engenho, Lagoa
Encantada, Rio do Braço e Fazenda Yrerê. 

O evento visa atingir e envolver o trade turístico, gestão pública, comunidade local e,
como tem ênfase na divulgação e promoção do Destino Ilhéus, igualmente comunica
com os turistas e potenciais viajantes. A programação também contempla o
envolvimento de grupos culturais, evidenciando a interface entre cultura e turismo e
valorizando a identidade cultural do município ilheense.

O projeto já conta com parceiros e apoiadores como: GAP, Band, Gabriela FM, Ilhéus FM,
M21, Coluna de Turismo, Fazenda e Chocolate Yrerê, Sebrae, Instituto Nossa Ilhéus,
Encantos Turismo, Amado Turismo, Comtur Ilhéus, Associação dos Cabaneiros da Praia
do Sul, Associação de Guias e Condutores de Ilhéus, Pousada do Mar, Ecolev, Grupo
Canabrava, Condomínio Praia da Pérola, Village Indaiá e Prefeitura Municipal de Ilhéus.
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