
Aracaju(SE), 02 de agosto de 2007.

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Excelentíssimo Governador.

Uma das diretrizes planejadas pela atual administração

do Governo é atrair investidores, negociar com operadores e agentes, captar vôos

charter e turistas europeus para nosso Estado, com a prioridade de gerar emprego e

renda através do turismo. Nos últimos anos o "Turismo Sergipe" passou a realizar

uma série de reuniões de negócios com investidores, feiras turísticas e contato com

a imprensa espanhola com o objetivo de apresentar seus atrativos.

Por conta do breve intróito, vimos por meio desta

convidar a V. Exa para a participação na edição da LlVE & INVEST IN BRAZIL NO

BARCELONA MEETING POINT 2007, que acontecerá no período de 06 (seis) a 11

(onze) de novembro do ano em curso em Barcelona, Espanha.

o Governo do Estado, dentre as realizações que vem

implementando nesta sua nova gestão, entendeu por revigorar SERGIPE como um

novo destino turístico, seja como atrativo de passeio, investimentos imobiliários ou

como o novo pólo de pequenos e médios eventos.

A nossa participação, com um estande é de

extrema importância já que dará continuidade ao processo de promoção e atração

de investidores. É importante ressaltar que os espanhóis consideram o Nordeste do

Brasil um destino turístico prioritário.

Travessa Baltazar Góes, 86 - Edifício Estado de Sergipe - Centro - 3° andar - Aracaju/SE - Telefone:
(79) 3179-1979 - Fax: (79) 3179-1932



iosamente,

•...

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Ademais, a proposta do evento supra citado

inclui a participação de V. Exa. na palestra oficial do Live & Invest in Brazil no

Barcelona Meeting Point 2007, no exclusivo Jantar de Gala de Presidente do

Barcelona Meeting Point, aberto somente aos principais presidentes das empresas

do mercado imobiliário europeu, além da organização de um Bussiness Meeting do

Estado de Sergipe com investidores internacionais para a apresentação de

oportunidades de investimentos no Estado.

Em anexo estamos enviando a proposta

contendo o valor para a nossa participação e maiores informações sobre o

acontecimento em questão.

Aproveitamos o ensejo para desejarmos

protestos de elevada estima e distinta consideração.

Secretári

Ao Excelentíssimo Senhor

MARCELO DÉDA CHAGAS

DO. Governador do Estado de Sergipe

Nesta
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