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Da Assessoria

As obras da nova sede do 
Centro de Informações Turís-
ticas de Castro estão finaliza-
das e a Diretoria Municipal de 
Indústria, Comércio, Turismo 
e Cultura está fazendo a mon-
tagem dos móveis, instalação 
do monumento do tropeiro 
em frente ao prédio, simbo-
lizando as boas-vindas aos 
visitantes e turistas, além de 
serviços de paisagismo.

No novo espaço será 
feita a gestão do turismo em 
Castro e oferecidos serviços 
como planejamento turístico, 
assessoria gastronômica a 
hotéis, restaurantes e pousa-
das, cursos de atendimento 
comercial, entre outros, vol-
tados ao fortalecimento da 
estrutura turística do muni-
cípio.

O diretor de Indústria, 
Comércio, Turismo e Cul-
tura, Guto Beck, destaca que 

Castro terá um novo conceito 
de atendimento turístico que 
envolve qualificação profissio-
nal, assessoria para empresá-
rios do ramo e do comércio, 
além de fomentar a economia 
local. "O novo centro é impor-
tante porque desenvolverá o 
setor de forma profissional, 
divulgando amplamente o 
potencial histórico, turístico 
e cultural de Castro que é 

muito rico", disse.

 Sede
A sede nova é uma réplica 

da antiga prefeitura de Cas-
tro até a década de 80. O 
prédio foi construído com 
acessibilidade e contará com 
salas de recepção, vídeo e 
atendimento especializado, 
cozinha e banheiro, além de 
paisagismo. O valor investido 

na obra é de R$ 169 mil com 
recursos próprios.

A segunda etapa das obras 
inclui a reforma da casa ao 
lado do Centro que será utili-
zada para venda do artesanato 
castrense e no galpão serão 
oferecidas oficinas voltadas 
aos artesãos e à comunidade.

A entrega do novo Cen-
tro de Informações Turísticas 
está prevista para setembro.

Valor investido na obra foi de R$ 169 mil

'Centro' é 
uma réplica 
da antiga 
prefeitura
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Sede nova será entregue em setembro
CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

A Prefeitura de Castro, por 
meio da Diretoria Municipal de 
Indústria, Comércio, Turismo e Cul-
tura, promove no dia 27 de agosto, 
às 19 horas, no Teatro Bento Mos-
surunga, palestra motivacional com 
Daniel Godri. A entrada é gratuita.

Com o tema "Os vencedores do 
amanhã", Godri vai abordar ques-
tões como atitudes, atendimento, 
trabalho em equipe, qualidade total 
por meio de pessoas, entre outras.

O evento faz parte da segunda 
etapa do programa Castro Cidade 
da Oportunidade que tem como 
objetivo levar qualificação profis-
sional aos munícipes e é dirigido 
a pessoas que participaram dos 
cursos de qualificação, usuários 
da Casa do Castrense Empreen-
dedor, Agência do Trabalhador, 
comerciantes, empreendedores e 
alunos do ensino médio que estão 
em busca de uma colocação no 
mercado de trabalho. "O objetivo é 
proporcionar aos munícipes acesso 
a conteúdos de qualidade para sua 
formação profissional, tendo em 
vista a competitividade do mercado 
de trabalho. Nosso foco, com os 
cursos de qualificação e palestras é 

elevar a qualidade da mão de obra 
daqueles que buscam uma opor-
tunidade de trabalho ou abrir seu 
próprio negócio", disse.

Palestrante
Daniel Godri é ex-professor de 

Marketing da Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná; ex-coor-
denador de Marketing do curso de 
Pós-graduação da Business School 
FAE (Faculdade Católica de Admi-
nistração e Economia). Foi eleito 
o segundo melhor palestrante no 
ranking brasileiro das estrelas que 
mais brilham no palco no mercado 
de palestras, segundo Revista Veja.

Godri fará em Castro 
palestra motivacional
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