Reunião Mensal do Departamento de Turismo – Rota das Terras Encantadas

ATA 07/2018

22 de novembro de 2018

Local: Comaja – Ibirubá/RS

Aos vinte e dois dias de novembro do ano de dois mil e dezoito reuniram-se na Sala de
reuniões do Comaja, em Ibirubá/RS, os Diretores e Secretários de Turismo, para a reunião
mensal do departamento. Primeiramente, a Diretora de Turismo da Rota das Terras
Encantadas, Carolina Lopes de Borba, deu as boas-vindas aos presentes e agradeceu a
presença de todos. Tendo como pauta principal o encerramento da 1ª edição do Programa
Viajando Pela Rota, que será realizado no dia 28/11 no Município de Lagoa dos Três Cantos. Os
municípios devem organizar a chegada a partir das 9:30, sendo que o cronograma do evento
iniciará com a solenidade de abertura, às 10 horas, com a presença das autoridades e entrega
da premiação para os finalistas municipais e regionais. Em seguida, ao meio-dia será servido o
almoço e a partir das 13h os alunos terão a tarde livre para brincadeiras, passeio no Parque
Lagoa e atividades de recreação, a qual se estenderá até às 16h. O horário de retorno de Lagoa
dos Três Cantos a sua cidade, fica a critério de cada município. Também foi entregue aos
presentes as camisetas, fichas de refrigerante ou agua e algodão doce, os quais serão
distribuídos para os alunos inscritos, itens obrigatórios para o dia 28. Foi intensificado ao
grupo, que reforçassem o uso do protetor solar, boné e demais proteção para o sol. No que se
refere as autoridades, professores e demais pessoas presentes no evento, que as mesmas
deverão confirmar presença impreterivelmente até o dia 23 de novembro. O coordenador de
Cultura e Turismo de Lagoa dos Três Cantos, José Ilário Horn, informou sobre a organização
municipal, as parcerias para bem atender o público, que o local contará com uma equipe para
auxiliar na organização e distribuição das tarefas, assim como terá diversos espaços com água
potável, segurança na lagoa e banheiros. O coordenador também salientou que terá venda de
refrigerante e demais lanches durante a tarde. Carolina passou a palavra ao assessor de
comunicação do Comaja/Rota das Terras Encantadas, Luciano Gaspar, que falou sobre a
votação do concurso de desenhos pelo site que se encerrou dia 20/11 e que os dados serão
contabilizados juntamente com a nota dos jurados, que ocorrerá nesta tarde. Carolina
salientou a satisfação como entidade pela abrangente votação e participação regional no site.
Ainda sobre o concurso, Carolina enfatizou que os finalistas que ganharam o voucher de
viagem no Roteiro Caminho das Belezas e dos Sabores Rurais, localizado na cidade de Quinze
de Novembro que o mesmo ocorrerá dia quinze de dezembro de dois mil e dezoito
(15/11/2018) onde os participantes deverão estar na Praça Municipal Clara Saft às 8h30min,

impreterivelmente. Relembrando que o deslocamento até a Praça Municipal de Quinze de
Novembro fica de responsabilidade do município e/ou participante. Denir Muhl, questionou a
possibilidade de mais pessoas do município participarem do roteiro com veículo próprio. Nesse
caso, foi enfatizado que poderia ser feita uma lista de espera, caso algum município envie
menos pessoas, os mesmos serão avisados. O lançamento da 2ª edição do Programa Viajando
Pela Rota será realizado na Expodireto/2019 e a definição do município sede da final será
definida na reunião com os prefeitos que ocorrerá no mês de dezembro/2018. Dando
continuidade à pauta, no que se refere aos assuntos gerais, Carolina destacou que os Planos
Municipais de Turismo estão sendo realizados e que para esse ano apenas daremos
continuidade aqueles que já estão agendados, pois não teremos tempo hábil para iniciar os
trabalhos nos municípios que ainda não realizaram o agendamento, sendo reiniciadas as
etapas no início do próximo ano. Enfatizando que no início de 2019 deverão ser encaminhadas
as documentações para o Ministério do Turismo, sendo obrigatório, o Conselho Municipal do
Turismo estar Ativo e possuir empresas cadastradas no Cadastur. Lembrando que iremos
lançar uma campanha nas redes sociais sobre o Cadastur na reunião do Comaja. A campanha
terá o intuito de fomentar a importância do cadastro para os empreendedores dos municípios,
sendo que existem categorias dentro do Ministério do Turismo onde os recursos disponíveis
são de acordo com a categoria em que o município se encontra. Claudete Goulart, diretora de
turismo de Fortaleza dos Valos, deu o exemplo do município onde o setor de turismo e
projetos visitaram cada empreendimento para efetuar o Cadastro. Claudete citou: “Sabemos
que não é responsabilidade da prefeitura realizar esse cadastro, mas precisamos divulgar aos
empreendedores a importância do mesmo”. Sem mais assuntos para o momento dou por
encerrada esta ata redigida e assinada por mim, afirmando serem verdadeiras todas as
citações acima.
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