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Ata nº. 006/2019 – DEPARTAMENTO DE TURISMO/COMAJA 

 

Ata da Reunião Mensal do Departamento de Turismo – Rota das Terras Encantadas, realizada às nove 

horas do dia cinco de novembro de dois mil e dezenove, no Recanto do Mel, em Selbach/RS. A reunião 

foi presidida por Carolina Lopes, Diretora do Departamento de Turismo e contou com a presença dos 

Diretores e Secretários de Turismo. A diretora Carolina cumprimentou e agradeceu a presença de todos 

e iniciou informando que a avaliação com os jurados da etapa do concurso de desenhos do Programa 

Viajando Pela Rota, que seria realizada pela parte da tarde teve que ser transferida, tendo como 

sugestão a realização dia 12 de novembro, data do evento de encerramento da atividades na parte na 

manhã. A sugestão foi aprovada por todos. Dando início a pauta, foi colocado realizado a avaliação do 

Baile de 22 Anos da Rota das Terras Encantadas e escolha da Corte de Senhoritas Turismo RTE. 

Carolina relatou os serviços, formas de contratação e etapas realizadas, agradeceu a participação e 

colaboração dos municípios e parabenizou as quatorze candidatas, que passaram pelas duas etapas de 

avaliações, com um corpo técnico de jurados onde tentou-se buscar pessoas de fora e com 

conhecimentos técnicos. A nova corte ficou assim formada: Senhorita Turismo – representante de Boa 

Vista do Incra, Milena Martins; Primeira Princesa – representante de Lagoa dos Três Cantos, Bruna 

Eduarda Eckstein; e Segunda Princesa – representante de Victor Graeff, Jéssili Ongarato dos Santos.  

Foi disponibilizado para consulta as notas da classificação final das candidatas, bem como as avaliações 

de todos os jurados em cada etapa. As avaliações dos presentes foram positivas, sendo salientado que 

o evento foi bem organizado, onde todas as etapas da avaliação das candidatas são importantes, 

tornando a competição cada vez mais exigente. Como sugestão ficou definido que para a próxima 

edição a candidata para concorrer a etapa regional deverá ter como pré-requisito ter passado por uma 

escolha municipal, não podendo ser somente uma indicação. E também que a mesma deverá usar o 

traje típico do município.  

Além disso, foi sugerido a criação de uma comissão para definir ações, deveres e o papel da Senhorita 

Turismo, do Comaja e dos municípios. As sugestões foram aprovadas por todos e a comissão será 

composta por Carolina Lopes, representando o Departamento de Turismo do Comaja, Jonatan 

Kochemborgert Assessor Jurídico do Comaja e um representante de cada município da Corte atual. A 

reunião com a comissão ocorrerá concomitante a próxima reunião do departamento, somente em turno 

inverso. A diretora Carolina agradeceu ao município de Não-Me-Toque que sediou o evento e salientou 

que todas as representantes municipais, independente de pertencerem a corte ou não devem participar 

dos eventos, estar presente nas atividades locais e regionais, pois são multiplicadoras do turismo. 

Dando continuidade à pauta, foi apresentado o Projeto Selo Rota das Terras Encantadas, apresentado 

aos prefeitos no dia no dia dezoito de outubro na Assembleia Prefeitos. O projeto é uma ação em 

conjunto com o Departamento de Agriculta e Meio Ambiente tendo como objetivo fortalecer a marca 

Rota das Terras Encantadas e fomentar o desenvolvimento econômico regional através do fomento a 

legalização e comercialização dos produtos de origem animal, vegetal, massas, artesanato dentre 

outros.  O próximo passo será a realização de uma reunião dos secretários de turismo e de agricultura 

dos municípios a qual deverá ocorrer em janeiro de 2020.  Passando a palavra para o comunicador 

social, Douglas Felipe Schaeffer, que informou a todos que a votação do concurso de desenhos do 

Programa “Viajando Pela Rota” encerrou no dia quatro de novembro tendo um público de cerca de 

8mil votantes. Em relação ao concurso fotográfico “Nossa Terra, Nossos Encantos”, conforme consta 

no regulamento que as fotografias não poderiam apresentar efeitos digitais, uma fotografia foi 

desclassificada pois apresentava edição. A votação das trinta fotografias finalistas estará aberta hoje 

no site da Rota das Terras Encantadas. A premiação desses finalistas municipais será a realização de 
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um roteiro turístico, sendo feita a sugestão de entrega da premiação aos vencedores durante esse roteiro. 

A sugestão foi aprovada por todos. Referente ao  aplicativo, algumas configurações foram alteradas e 

agora está disponível a versão para Android e iOS. Douglas, salientou que muitos alterações serão 

realizadas e caso alguém tenham sugestões para encaminhar no endereço eletrônico: 

comunicação@rotadasterrasencnatadas.com.br Em relação ao número de fotos, será de 03 fotos em 

virtude do tamanho. Ainda sobre a questão de marketing e divulgação, Carolina relatou sobre os dois 

novos roteiros que ainda não possuem fotos e filmagens sendo eles Jacuí Mirim(santa Bárbara do Sul 

e Saldanha Marinho) e Essência do Viver (Ibirubá). A rota Jacuí-Mirim agendou o dia cinco de 

dezembro para realização das mesmas e o Roteiro Essência do Viver já havia sido agendado diversas 

vezes, porém sem sucesso, ficando de responsabilidade do município a organização e agendamento do 

mesmo, sendo necessária a realização deste trabalho até o final desse ano. Douglas relatou sobre a sua 

participação no dia vinte e nove de outubro do curso da FAMURS sobre o uso da comunicação para 

potencializar o turismo nos municípios gaúchos: “Todo município é uma marca. Como potencializar a 

sua?”, estando presente também o município de Ibirubá. Dando continuidade a pauta, Carolina falou 

sobre o FESTURIS que será realizado nos dias sete a dez de novembro, em Gramado/RS, onde não 

iremos participar pois tem-se como prioridade a realização de uma reunião em São Paulo com a CVC 

sobre o roteiro turístico em conjunto com a Região das Missões. Seguindo a pauta sobre os eventos, no 

próximo dia vinte e sete de novembro acontecerá o Seminário de Turismo Rural, das dez às dezessete 

horas, a programação completa será passada pra vocês assim que for disponibilizada. A Turismóloga 

solicitou aos presentes que repassem o convite aos empreendedores, principalmente aqueles que já 

estão cadastrados no turismo rural. A sugestão é disponibilizar o transporte caso haja um número 

expressivo de interessados em participar. Sendo assim, a manifestação do interesse em participar 

deverá ser realizada até ao meio-dia do dia doze de novembro. No que se refere as premiações do 

Viajando Pela Rota e Concurso Fotográfico, que consiste em um roteiro formatado na Rota das Terras 

Encantadas, com direito a acompanhante para os finalistas municipais, foi realizado um sorteio. Neste 

sorteio participaram todos os roteiros existentes em nossa região, tendo como exceção o roteiro 

Caminho das Belezas Naturais da Gastronomia e dos Encantos da Colonia, localizado no muncipios 

de Fortaleza dos Valos. A solicitação ocorreu por parte da Senhora Claudete Goulart, diretora de 

turismo do município, alegando que o roteiro e algumas propriedades não teriam capacidade para 

receber os grupos. Os roteiros que concorreram ao sorteio foram: Caminho das Topiarias, flores e 

aromas; Caminho das belezas e dos sabores rurais; Rota Della Cuccagna; Café com Orquídeas, 

Essências do Viver e Rota do Jacuí Mirim. O roteiro sorteado para o grupo de vencedores do Programa 

Viajando Pela Rota foi: Caminho das Topiarias, Flores e Aromas do município de Victor Graeff, que 

ocorrerá no dia 14 de dezembro. O roteiro sorteado para os vencedores municipais do Concurso 

Fotográfico “Nossa Terra, Nossos Encantadas” foi: Rota Della Cuccagna, do município de Tapera, 

com data sugerida para 30 de novembro, a qual será confirmada pelo Secretário Guilherme Roethig. 

Foi acordado com os participantes que, em ambos os roteiros após confirmados e não comunicado a 

ausência dos mesmos, com antecedência de no mínimo 48h que o valor do custo do mesmo será 

cobrado do município junto na mensalidade da entidade no mês seguinte. Tendo como último assunto 

em pauta, etapa final do Programa “Viajando Pela Rota” será realizado dia doze de novembro, em Sede 

Aurora, localizado no município de Quinze de Novembro. Pela parte da manhã, a partir das nove horas 

será realizada a avaliação dos desenhos com os jurados. A partir dez horas será a recepção e às onze 

horas iniciará o protocolo com a entrega dos troféus. Em seguida, será servido o almoço e a tarde ficará 

de lazer para os alunos. As fichas de inscrição dos alunos e professores foram entregues ao 

departamento de turismo, sendo entregue aos representantes municipais as camisetas aos alunos, sendo 

mailto:comunicação@rotadasterrasencnatadas.com.br
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a mesma de uso obrigatório no evento.  Foi citado que algumas escolas ainda não entregaram o relatório 

das atividades, tendo como prazo final o dia 22 de novembro. Caso a escola não entregar, o município 

ficará impedido de participar da próxima edição, como consta no regulamento.  

A confirmação da presença das autoridades deverá ser feita até o meio dia do dia oito de novembro. 

Salienta-se que o município que confirmar o número de participantes e não se fazer presente, será 

cobrado o valor referente ao almoço do respectivo município.  Sem mais assuntos, dou por encerrada 

esta ata redigida e assinada por mim, afirmando serem verdadeiras todas as citações acima. 

 

Greici Petry 

Estagiária 
 


