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San Marino Hotel homenageia Guias de
Turismo da AGTURB no seu dia
10 de Maio - Dia Nacional do Guia de Turismo
Antônio Galdino
Foto: Grayceanny Kelly
Antonio Galdino, Eduardo Robson, José Mauro, Jean Sales, Genildo, Pedro, Francisco e José
Mauro Neto
((editar)) ((excluir))
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Antonio Galdino, Eduardo, Antônio Vitório,
Robson, José Mauro, Jean Sales,
Genildo, Pedro, Francisco e José Mauro
Neto

10 de Maio é o Dia Nacional do Guia de Turismo é o
diretor proprietário do San Marino Hotel, José Mauro de
Oliveira, resolveu fazer uma homenagem aos guias de
turismo de Paulo Afonso oferecendo um jantar.
O evento aconteceu no restaurante deste hotel, na noite
do dia 10 de Maio e ali estavam presentes os guias da
Agturb-PA, Jorge Robson, presidente da instituição,
Eduardo Cruz, Antônio Vitório, Pedro Ribeiro, Francisco
de Assis e Genildo João.

A
Agturb/BA-PAV
foi criada em Paulo
Afonso há 33 anos,
na gestão do Prefeito Abel Barbosa e Silva, quando era
Diretor de Turismo o professor Antônio Galdino que, por
esse motivo foi também convidado para o evento.
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José Mauro de Oliveira falou de sua chegada a Paulo
Afonso “no ônibus da Progresso, às 5 e meia da manhã
do dia 20 de Janeiro de 1980 e ali, ainda na Rua Landulfo Antônio Galdino, Eduardo Cruz, Antônio
Alves, onde funcionava a agência deste empresa de Vitório, Jorge Robson, José Mauro.
ônibus, fui recepcionado pelo Sr. Antônio Vitório, aqui
presente, e o seu fusquinha”, lembrou o diretor do San Marino Hotel.
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Antônio Vitório, Jorge Robson e José
Mauro

José Mauro discorreu sobre sua trajetória comercial em
Paulo Afonso, lembrou do ex-prefeito Abel Barbosa, falou
da banca de revistas que ele tinha encostada no muro da
Chesf onde hoje está o San Marino Hotel e do Box que
lhe foi cedido na Feira de Turismo, Cultura e Artesanato,
boxes, também “na gestão do Prefeito Abel Barbosa que
tinha o interesse de anular, derrubar esse muro, o que
realmente fez ao construir esse rua comercial ao longo
dele.”

Mauro ressaltou a Foto: Grayceanny Kelly
importância
da
relação entre os guias de turismo e o hotel e lamentou
que nem todos ali estavam, como era o seu desejo.
O diretor do San Marino aproveitou a oportunidade para
apresentar Jean Sales que passa a gerenciar o San
Marino Hotel, onde já trabalhou há muitos anos e, nos
últimos anos gerenciava o Residence Hotel, arrendado,
que foi devolvido aos seus proprietários. Também
apresentou José Mauro Neto que ao lado de Grayceanny Antonio Galdino com José Mauro, Jean
Sales e Guias de Turismo de Paulo
Kelly Oliveira, filha de José Mauro e anunciou, para Afonso
surpresa de todos que “em breve estarei deixando estas
atividades com essa turma nova e ficarei acompanhando
mais a distância. Repito que o sucesso desse nosso empreendimento, posso dizer que 70%
dele deve ser creditado à atuação de minha esposa Telma que, mesmo ficando nos bastidores,
deu vida a esta organização, a este San Marino Hotel”.
Jean Sales falou da sua “alegria de retornar a esta casa e continuar fazendo o que gosto com o
suporte de uma estrutura montada por José Mauro e D. Telma e agora contando com a atuação
de sua filha e do seu neto”.
Pelos guias de Foto: Antonio Galdino
turismo falaram o
presidente
da
AGTURB,
Jorge
Robson
que
agradeceu
“ao
empresário
José
Mauro
pela
lembrança e pela
Eduardo, Antônio Vitório, Robsom, José
homenagem
aos José Mauro, Grayceanny Kelly e Jean
Mauro, Grayceanny, Jean Sales
guias de turismo e Sales
lembro
que
a
AGTURB existe há 33 anos, foi e continua sendo um grande pilar para o desenvolvimento do
turismo e a procura desta cidade como destino turístico, mas o trabalho diário dos guias nunca
recebeu esse reconhecimento nem por parte de empresários do trade, nem por órgãos públicos
da área”.
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Acervo Eduardo Cruz - Agturb Paulo
Afonso

Eduardo Cruz reforçou as palavras do colega Jorge
Robson,
acrescentando
que
“temos
atuado

Afonso

Primeiros guias de turismo de Paulo
Afonso - 1984

ininterruptamente em todos esses 33 anos da AGTURB
que foi criada na gestão do Prefeito Abel Barbosa quando
o diretor de Turismo era o professor Galdino,
O primeiro curso de Guias de Turismo foi realizado em
Paulo Afonso no ano de 1983, através de uma parceria
entre a Prefeitura Municipal (Demtur), a Bahiatursa e a
Chesf.
Em função disso, foi criada em 11 de abril de 1984 a
AGTURB-BA/PAV. Sua primeira diretoria foi composta
por: Presidente:João Ronildo Reis, a Secretária era Vita
Joana Bezerra e o atual presidente, Jorge Robson de
Andrade, foi o seu primeiro tesoureiro”

Relação dos guias pioneiros que estão nesta foto: (legenda da foto) - Foto tirada em frente da
Sala dos Visitantes no início dos trabalhos dos Guias de Turismo. Usando a primeira camisa
patrocinada pelo Clube Operário de Paulo Afonso. Em pé: Antônio Vitório, Soecy, Raquel,
Francisco, Erivaldo, João Vieira. Agachados: Zezinho, Vita, Genildo, Zé Carlos, Robson e
Eduardo.
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