Ata nº. 001/2020 – DEPARTAMENTO DE TURISMO/COMAJA
Ata da Reunião Mensal do Departamento de Turismo – Rota das Terras Encantadas, realizada às
nove horas do dia sete de janeiro de dois mil e vinte, no Recanto do Mel, em Selbach/RS. A reunião
foi presidida por Carolina Lopes, Diretora do Departamento de Turismo e contou com a presença do
Presidente do Comaja e Prefeito de Saldanha Marinho, Volmar Telles do Amaral, além dos Diretores
e Secretários de Turismo. Iniciando a pauta, Carolina cumprimentou agradecendo a presença de todos
e passou a palavra ao Presidente do Comaja que, cumprimentou a todos, enfatizando a importância da
vinda da CVC para a Rota das Terras Encantadas. Além disso, falou sobre o lançamento do
aplicativo da Rota das Terras Encantadas e do planejamento para o ano, desejando um ano abençoado
e com muitas conquistas para todos. Aproveitando o ensejo, Carolina falou sobre a reunião que
ocorreu em dezembro com a CVC Corp em São Paulo, referente as tratativas do Roteiro Integrado
com a Rota Missões. Diante disso, ficou definida a vinda de uma equipe da CVC para a região nos
dias 04 a 07 de fevereiro para conhecer nossos roteiros e atrativos turísticos. Para esse primeiro
momento, o roteiro aprovado inclui os municípios de Quinze de Novembro e Cruz Alta, tendo a
possibilidade de incluir Tapera, Selbach e Victor Graeff, os quais serão definidos nos próximos dias.
Salientou que devemos nos organizar e mostrar todo o potencial da nossa região uma vez que
poderão surgir outros roteiros. A Turismóloga falou sobre a necessidade de todos os
empreendimentos estarem cadastrados no Cadastur e de realizar os planos municipais de turismo,
com o objetivo de dar continuidade nas metas e ações dos municípios. Continuando a pauta, a
Diretora de Turismo iniciou a apresentação com as metas e ações previstas para o ano de 2020.
Dentre elas, destaca-se a inventariação turística, que precisa ser finalizada até o final de mês de
janeiro. Alguns municípios já encaminharam, porém, alguns estão com informações incompletas,
portanto, será reencaminhado aos municípios para que seja finalizada. Além disso, após a finalização
dos planos municipais de turismo, será elaborado um plano regional. Em relação ao Programa
Viajando Pela Rota, o lançamento será em março. Carolina comentou sobre o Programa Investe +
Turismo RS e parcerias com o Sebrae para busca de recursos e qualificações em prol do turismo, com
o objetivo de promover os roteiros turísticos da região para posterior viabilização da comercialização
dos mesmos através de agências receptivas. Salientou que esse ano terão muitos feriados prolongados
e devemos aproveitar para fomentar os roteiros nessas datas, podendo conciliar com eventos já
consolidados nos municípios. A Diretora de Turismo falou sobre a necessidade de termos dados
referentes ao perfil do turista que visita nossa região, sendo importante a busca de uma parceria com
a Secretaria de Turismo/Observatório para realizar essa pesquisa em que os dados poderão ser
coletados através da aplicação de uma pesquisa de demanda. Passando a palavra ao Assessor de
Comunicação, Douglas Felipe Schaeffer, que passou as metas e ações do Marketing e Divulgação
para o ano de 2020. Dentre elas, destacou a atualização do site e do aplicativo da Rota das Terras
Encantadas com as novas informações e layout. Além disso, o lançamento do Concurso Fotográfico
“Nossa Terra, Nossos Encantos” 2ª edição, que acontecerá no dia 16 de janeiro de 2020. O cartaz do
concurso foi apresentado e aprovado por todos. Além disso, foram explicadas as alterações para essa
edição sendo que o regulamento será encaminhado a todos por e-mail para que sejam feitas as
sugestões de alteração até às 12 horas do dia 15 de janeiro, data limite também para sugestões das
metas e ações apresentadas que serão encaminhadas por e-mail. Douglas falou sobre a realização de
uma campanha de inverno e verão para fomentar os roteiros e atrativos turísticos da região, além da
elaboração de um novo material impresso para divulgação. Dando sequência as metas e ações de
qualificação, Carolina falou da busca de uma parceria com a Universidade de Passo Fundo para
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realização de cursos de extensão com profissionais da área de turismo. Além disso, em relação ao
curso de capacitação com as Senhoritas Turismo e Soberanas Municipais foi sugerida a realização no
mês de fevereiro, a qual foi aprovada por todos os presentes. Os desenhos finalistas municipais do
Programa Viajando Pela Rota de 2019 serão entregues aos municípios no fim da reunião. Finalizando
a pauta, Carolina passou a palavra ao Prefeito de Selbach, Sérgio Ademir Kuhn, que cumprimentou e
salientou a satisfação em receber todos no município. Em seguida, o Presidente do Comaja, Volmar
Telles do Amaral falou sobre a importância de trabalharmos continuamente como região para o
desenvolvimento do turismo, finalizou desejando um ótimo ano e convidou a todos para
participarem, em seguida, do Lançamento do Totem do Aplicativo da Rota das Terras Encantadas.
Sem mais assuntos, dou por encerrada esta ata redigida e assinada por mim, afirmando serem
verdadeiras todas as citações acima.
Greici Petry
Estagiária
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