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Fórum Panrotas – Tendências do Turismo 2010  

(Não Assinado)

O Fórun Panrotas 2010 entra em sua oitava edição com mais abrangência e muitas novidades. Considerado o maior 
evento de tendências e debates do mercado brasileiro de turismo, reúne mais de 1,2 mil líderes e profissionais do setor, 
durante dois dias.
Seu formato inovador, onde profissionais de vários setores compartilham seus conhecimentos e experiências, em painéis
e apresentações, mostra a cada ano a pujança e profissionalismo da indústria de viagens brasileira.
O evento é uma realização da PANROTAS – empresa com 35 anos de atuação no ramo de comunicação e conhecimento
para os profissionais de todos os segmentos do setor de viagens: companhias aéreas, hotéis, empresas de cruzeiros, 
locadoras, cartões de assistência, operadoras, agências de viagens, além de representantes de diversos órgãos públicos 
nas esferas municipal, estadual e nacional.
O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o ministro Luiz Barretto, do Turismo, são as duas autoridades 
governamentais que abrem, no dia 15 de março, ao lado do presidente da PANROTAS, Guillermo Alcorta, a 8ª edição 
Fórum.

      O ministro participará de uma conversa diante dos mais de 1,1 mil participantes do evento e Meirelles falará sobre       
“Tendências e Análises Econômicas e dos Desafios para o Brasil em 2010”. 

Ao lado de Barretto e Meirelles, o programa do evento inclui ainda um painel sobre a Nova Classe Média e o Mercado 
de Viagens, que pretende mostrar aos participantes como ampliar os negócios para esse segmento de público.
Participarão do encontro Marcelo Côrtes Neri, coordenador da Fundação Getúlio Vargas e autor de estudo sobre a nova 
classe média, Roland de Bonadona, diretor-geral da Accor Hospitality para a América Latina, Pedro Janot, presidente da
Azul Linhas Aéreas, e Eduardo Bernardes, diretor comercial da Gol. 

Outro destaque do Fórum terá como tema a aviação e como convidados ao debate a presidente da Anac, Solange Vieira, 
e os presidentes da Gol, Constantino de Oliveira Jr., e da Trip Linhas Aéreas, José Mario Caprioli. 

A história de Guilherme Paulus, presidente do Conselho da CVC, será o assunto da entrevista a ser realizada durante o 
evento. 

Serviço:
Data: 15 e 16 de março de 2010 
Horário: das 9h ás 18h30 
Local: Centro Fecomércio de Eventos, que fica na rua Dr. Plinio Barreto, 285, em SP


