Ata nº. 002/2020 – DEPARTAMENTO DE TURISMO/COMAJA
Ata da Reunião Mensal do Departamento de Turismo – Rota das Terras Encantadas, realizada às
nove horas do dia cinco de maio de dois mil e vinte, por videoconferência. A reunião foi presidida
por Carolina Lopes, Diretora do Departamento de Turismo e contou com a presença dos Diretores e
Secretários de Turismo dos seguintes municípios: Boa Vista do Cadeado, Patrícia Farias; Boa Vista
do Incra, Arlete Trenhago; Fortaleza dos Valos, Claudete Goulart; Lagoa dos Três Cantos, José Ilário
Horn; Santa Bárbara do Sul e Saldanha Marinho, Guia Linara Cristina dos Santos; Selbach, Ionara
Hansen de Oliveira; Tapera, Luiz Guilherme Roethig; Victor Graeff, Cristiane Savadintzky.
Inicialmente, Carolina saudou a todos e falou da importância de utilizarmos ferramentas online para
as reuniões do departamento observando os cuidados necessários para prevenção do Covid-19 e
planejando as próximas ações após Pandemia. Como se trata de algo excepcional, não planejado ou
esperado, o turismo assim como diversas atividades está enfrentando um grande desafio. Diante
disso, a turismóloga comentou da necessidade da realização de um planejamento estratégico com
ações para a retomada do turismo regional após a quarentena. Tendo como ações estratégicas de
marketing e divulgação, ações que conscientizem a comunidade regional e estadual a conhecer, pós
pandemia a nossa região, os municípios e seus atrativos. Esta ação deverá ocorrer através da
contratação de uma empresa especializada na área, uma vez que o Comaja não possui mais
profissional da área, sendo que o Jornalista Douglas não faz mais parte do quadro de colaboradores.
A iniciativa foi aprovada por todos os presentes os quais se comprometeram em auxiliar e colaborar
com sugestões e ideias. Para este plano, também é necessário o conhecimento dos produtos
oferecidos por cada município, para construirmos ações promocionais por segmentação e tipos de
turismo, sendo que para tal ação, acordou-se que cada município terá como incumbência a
atualização dos seguintes documentos: diagnóstico turístico, inventariação da oferta turística e
Cadastur, dados fundamentais para elaboração do plano de retomada. A ação foi aprovada por todos,
os quais deverão encaminhar por e-mail as informações até o dia 25 de maio. Acordou-se ainda que a
Rota das Terras Encantadas irá encaminhar os últimos arquivos que a entidade possui, objetivando
facilitar o trabalho. Após as ações serem encaminhadas será retomada a elaboração dos Planos
Municipais de Turismo, e será encaminhado um relatório individual da situação de cada município
aos respectivos. A Diretora do Departamento também destacou sobre as ações e medidas que estão
sendo disponibilizadas para auxílio dos empreendedores durante esse período de dificuldades para o
setor do turismo, sendo assim, foi elaborado um material com informações sobre a Medida Provisória
nº 936/2020 e o Auxílio Emergencial que será encaminhado a todos. Além disso, Carolina destacou a
importância dos empreendimentos estarem cadastrados no Cadastur para buscar as verbas e recursos
liberados pelo governo. Ficou acordado entre os presentes a realização de um encontro semanal com
um determinado assunto, sendo possível a troca de ideias e ações para a retomada do turismo, além
do espaço para sanar eventuais dúvidas. A reunião ocorrerá nas terças-feiras, às nove horas sendo
encaminhado a todos o link de acesso. Para o próximo encontro do dia 12 de maio teremos como
pauta: Planos Municipais de Turismo. Finalizando a reunião, Carolina agradeceu a presença de todos.
Sem mais assuntos, dou por encerrada esta ata redigida e assinada por mim, afirmando serem
verdadeiras todas as citações acima.
Greici Petry
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