
Turismo 
Pelo menos 35 parlamen

tares — senadores e depu
tados de todos os partidos e 
de várias regiões do Pais — 
vâo trabalhar na Consti
tuinte pelos ideais da Em
presa Brasileira de Turis
mo (Embratur). Essa afir
mação é de seu presidente, 
João Dória Júnior, que re
velou ter sido montado um 
programa de lobby com es
ses parlamentares, que 
"assumiram o compromis
so de defender o turismo". 

De acordo com João Dó
ria, os projetos nesse senti
do dizem respeito a recur
sos para o Norte e o Nor
deste, fundos de incentivos 
para o Sul. Sudeste e 
Centro-Oeste, instituição 
do dólar-turismo e garantia 
de acesso ao lazer por todos 
os brasileiros, incluindo 
menores, minorias étnicas, 
deficientes fisicos e idosos. 

O presidente da Embra
tur considerou, ontem, "de
mocrático o fim do mono
pólio no transporte aéreo 
brasileiro, porque não pre
judicou ninguém e ainda dá 
oportunidade a que a 
Transbrasil e a Vasp parti
cipem de rotas regulares 
não atendidas pela Varig, 
permitindo um maior inter
câmbio de turismo". Dória 
entende que a competição 
de mercado é um instru
mento saudável do regime 
capitalista. 

Ê provável que a partir 
do- próximo mês a Trans
brasil e a Vasp já iniciem 
os voos regulares interna
cionais, graças à ajuda da 

faz lobby 

Dória Júnior 

Embratur nesse sentido, 
afirmou João Dória. A de
cisão quanto à época do 
inicio dos voos está sendo 
tomada pelo órgão compe
tente do Ministério da Ae
ronáutica. 

Já em função dessa me
dida que será adotada em 
breve, a Embratur está so
licitando a conclusão do 
projeto do Aeroporto do 
Galeão, no Rio de Janeiro, 
o que significa a duplicação 
de sua atual capacidade de 
atendimento, incompatvel 
com o grande movimento 
de turistas naquele termi
nal aéreo. 

Na audiência de ontem 
com o ministro dos Trans
portes, José Reinaldo Ta
vares, o presidente da Em
bratur teve oportunidade 
de levar algumas reivindi-' 
cações para o setor, tais co
mo melhorias turísticas 
nas estradas, sinalização 
das principais rodovias e 
estimulo ao uso do trans
porte fluvial. 


