
 

 

Reunião Mensal do Departamento de Turismo – Rota das Terras Encantadas 

 

ATA 06/2018                            09 de outubro de 2018                            Local: Comaja – Ibirubá/RS 

 

Aos nove dias de outubro 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. O 

primeiro assunto da pauta foi referente ao Projeto Turismo nas Escolas, onde enfatizou a 

importância do projeto no sentido de conscientizar e conhecer o turismo local e regional. Ficou 

definido que cada município deverá entregar os 3 desenhos finalistas até o dia 31/10 e a final 

do Projeto Viajando Pela Rota será realizada no dia 28/11 no Município de Lagoa dos Três 

Cantos. Relembrando, cada município deverá ser responsável pelo deslocamento dos alunos, 

assim como segurança e todas e quaisquer ações que poderão acontecer. A programação do 

evento iniciará às 10h com a recepção dos alunos e inscrição. Todos os municípios deverão 

trazer a ficha de inscrição devidamente preenchida para a equipe de organização, as quais 

serão trocadas por vale alimentação. Todas as crianças deverão estar usando obrigatoriamente 

as camisetas da Rota das Terras Encantadas, as quais serão entregues no dia 13 de novembro 

na reunião mensal da entidade.  Ainda na parte da manhã, será realizada a solenidade de 

abertura com a presença das autoridades e entrega da premiação do concurso regional de 

desenho. Logo após será servido o almoço e a partir das 13h os mesmos terão a tarde livre 

para brincadeiras, passeio no Parque Lagoa e atividades de recreação, a qual se estenderá até 

às 16h. No que se refere à premiação do roteiro turístico dos 03 desenhos locais, com direito a 

acompanhante, fica definida a data de quinze de dezembro de dois mil e dezoito (15/12/2018) 

a visitação no Roteiro Turístico Caminho das Belezas e dos Sabores Rurais, localizado na cidade 

de Quinze de Novembro. Para tal, os participantes deverão estar presentes na Praça Municipal 

Clara Saft às 8h45min. O roteiro terá inicio as 9h, sendo impreterível a pontualidade para que 

se possa visitar todos os lindos pontos turísticos. Salienta-se que o deslocamento até o local de 

partida do passeio, ou seja, a Praça Municipal de Quinze de Novembro, fica de 

responsabilidade do município emissor. O senhor Jose Odilon Orsolin, Secretário de Industria, 

Comércio e Turismo de Santa Bárbara do Sul, destacou a importância do projeto para o 

município e o desejo de que tenha continuidade do mesmo nos próximos anos. A primeira 

dama do município de Boa Vista do Cadeado, Dioneia Froner, sugeriu que o projeto em sua 

próxima edição fosse lançado com maior tempo hábil para as Secretárias de Educação 



poderem incluir o mesmo no calendário de eventos escolar. Ficando acordado que o Projeto 

Viajando Pela Rota para o ano de 2019, se aprovado pelos Prefeitos, terá lançamento durante 

a Expodireto junto ao stand da Emater que ocorrerá de 11 a 15 de março de 2019. Na 

oportunidade, a extencionista da Emater, Ana Maria Knoff, convidou a região para participar 

como expositores e também disponibilizou o local para o lançamento. Dando continuidade a 

pauta, Carolina destacou a importância na participação do evento Turismo Summit que 

ocorreu em Brasília, que trouxe conhecimentos e ideias de marketing e divulgação e 

tecnologias de ponta. Além disso, ocorreram reuniões com o Ministério do Turismo sobre os 

Planos Municipais do Turismo, onde foi destacada a necessidade da realização deste para 

obtenção do Selo + Turismo, sendo que devemos seguir com a realização dos Planos 

Municipais até dezembro, ressaltando a necessidade de envio do diagnóstico atualizado de 

cada município até o dia 10/10, conforme ofício já encaminhado. De acordo com o Ministério 

do Turismo, para o município estar no Mapa Turístico Brasileiro, este deverá possuir o 

Conselho Municipal Ativo e o Cadastur. Como sugestão, Carolina verificou a possibilidade de 

realizar uma palestra com a Equipe do Cadastur, porém todos concluíram que existe a 

dificuldade de participação dos empreendedores. Diante disso, a Diretora de Cultura e Turismo 

de Ibirubá, Alessandra Silva, sugeriu para que a Rota das Terras Encantadas realizasse uma 

campanha do Cadastur para que possamos divulgar nas redes sociais e meios de comunicação. 

Ficou acordado também que nas oficinas de planejamento turísticos municipais se fale da 

importância do cadastro. No que se refere ao tema Comunicação e Marketing, Carolina 

destacou que a diretoria do Comaja está buscando patrocínios para a execução do Plano de 

Marketing e Divulgação, que foi apresentado na ultima reunião. No que se refere à 

participação em feiras e eventos, a Feira Internacional de Turismo (Festuris) que ocorrerá em 

Gramado/RS nos dias 8 – 11/11 está com as inscrições abertas, sendo que o município que 

tiver interesse em participar deverá manifestar-se até o dia 15/10 e as despesas com 

hospedagem, alimentação e inscrição serão de responsabilidade de cada município. Se tiver 

uma participação expressiva da região, o Comaja irá buscar a possibilidade de realizar o 

lançamento da Campanha de Verão no evento. Passando a palavra ao assessor de 

comunicação do Comaja/Rota das Terras Encantadas, Luciano Gaspar, que falou sobre o 

evento que está sendo organizado “Café com Imprensa”, que ocorrerá no dia 20/11, em 

horário e local a serem definidos, com o objetivo de reunir os assessores de imprensa dos 

municípios para sensibilizá-los sobre a importância do turismo, buscando fazer deles os 

fomentadores, divulgadores e multiplicadores da atividade turística através de uma palestra 

com um profissional da área a ser contratado. Aproveitando o ensejo, será realizado o 

lançamento da Campanha de Verão. Luciano falou sobre a 3ª edição do concurso fotográfico 

que está sendo organizado e terá o lançamento oficial na reunião com os prefeitos a ser 

realizada pelo Comaja. Referente as atualizações das informações no site e aplicativo da 

Secretaria Estadual de Turismo, Luciano destacou a necessidade de cada município atualizar os 

dados e informações, sendo que a Rota realiza o institucional, não podendo intervir no 

municipal. Seguindo a pauta, Carolina falou sobre o tema qualificação. Questionou a 

viabilidade da realização de um curso sobre atendimento em feiras e eventos, sendo que os 

municípios manifestaram interesse e ficou definido que será realizado a partir da segunda 

quinzena de fevereiro de 2019. Demais cursos domo condutor local e outras necessidades 

devem ser relatadas no inicio do ano após o termino dos Planos Municipais. Referente a Visita 

Técnica foi sugerido se houver concordância participação do Festival de Turismo que se visite 

um Roteiro da Serra. Antes de encerrar a reunião, Carolina passou a palavra para Ana Maria 

Knoff e Cristiane Savadintzky. Ana convidou a todos para a Tarde de Campo do Turismo, que 

será realizada no município de Victor Graeff, no dia 23/10 a partir das 13h, salientando a 



importância da participação de todos e entregando o formulário de inscrição. Cristiane falou 

que haverá um espaço destinado a divulgação disponível no evento para a Rota das Terras 

Encantadas e seus municípios. Ficou definida a data da próxima reunião mensal do turismo, 

que será realizada no município de Lagoa dos Três Cantos, dia 13/11 a partir das 9:00 horas, 

onde ocorrerá a entrega das camisetas e as listas do Projeto Viajando Pela Rota. Sem mais 

assuntos para o momento dou por encerrada esta ata redigida e assinada por mim, afirmando 

serem verdadeiras todas as citações acima. 

 

Greici Petry 
Estagiária 

Rota das Terras Encantadas 


