Ata nº. 002/2021 – DEPARTAMENTO DE TURISMO/COMAJA
Ata da Reunião do Departamento de Turismo – Rota das Terras Encantadas, realizada às nove horas do dia
doze de agosto, no município de Selbach/RS. A reunião do departamento foi presidida por Carolina Lopes,
Diretora do Departamento de Turismo e contou com a presença de Diretores e Secretários de Turismo dos
municípios consorciados a Rota das Terras Encantadas. Inicialmente, Carolina cumprimentou e agradeceu
a presença de todos, passando a palavra a Secretária de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo do
município de Selbach, Marta Godoy. A Secretária Marta desejou as boas vindas aos presentes, agradeceu
e parabenizou o trabalho da Diretora de Turismo Carolina Lopes, salientando a preocupação de todos com
os prazos referente à Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro e a importância deste para o
desenvolvimento do turismo nos municípios e região. Carolina passou a palavra ao Diretor do
Departamento de Marketing e Comunicação do Comaja-Rota das Terras Encantadas, Daniel Souza que
apresentou o layout do novo material de divulgação que está sendo finalizado. Daniel ressaltou a
importância da integração do material impresso com o digital, através dos Códigos QR presentes nesse
material em que o turista será direcionado para o Instagram da Rota das Terras Encantadas, para o site da
prefeitura do município e para a localização do município no Google Maps. O Diretor falou sobre a
captação de novas imagens que ocorrerá nos próximos meses, ressaltando a responsabilidade de cada
município a limpeza e organização dos pontos que serão fotografados. Os pontos turísticos a serem
fotografados e as datas em que elas ocorrerão serão previamente agendados com o Daniel, salientando que
os produtos turísticos definidos serão de acordo com o diagnóstico turístico do município que foi
encaminhado ao Departamento de Turismo. O material produzido será utilizado para produção de conteúdo
e publicações nas redes sociais da Rota das Terras Encantadas, ressaltando a importância dos municípios
ajudarem no compartilhamento desse material para aumentar o alcance permitindo que mais turistas
visualizem e conheçam nossa região. Além disso, Daniel falou sobre os e-mails padronizados da Rota das
Terras Encantadas que cada município possui e este é direcionado a um e-mail cadastrado, sendo necessário
a atualização deste e-mail e para isso será encaminhado um formulário para os municípios preencherem.
Em seguida, Carolina falou sobre a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro que ocorre neste ano
conforme cronograma divulgado pelo Ministério do Turismo. Importante salientar que todos os municípios
devem encaminhar ao Departamento o diagnóstico turístico atualizado pois ele servirá de base para a
organização e estruturação do plano de metas e ações. Os critérios estabelecidos para compor a nova versão
do Mapa serão estabelecidos em portaria que será publicada durante o mês de agosto, porém, os municípios
já podem ir organizando a documentação dos critérios da última versão e que serão mantidos. Critérios: 1)
comprovar a existência de órgão ou entidade responsável pela Pasta de Turismo; 2) comprovar a existência
de dotação orçamentária destinada ao turismo; 3) comprovar a existência de Conselho Municipal de
Turismo ativo mediante a apresentação da legislação que o institui, da ata de posse da atual diretoria e das
atas das duas últimas reuniões realizadas; 4) possuir prestadores de serviços turísticos de atividades
obrigatórias registradas e regulares no CADASTUR até trinta dias antes da data de fechamento do sistema;
5) apresentar Termo de Compromisso assinado pelo Prefeito Municipal e pelo dirigente responsável pela
pasta de turismo; 6) o Conselho Municipal de Turismo deverá apresentar um plano de trabalho para
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execução nos próximos vinte e quatro meses. Carolina ressaltou a necessidade do município apresentar
pelo menos uma atividade obrigatória cadastrada junto ao Cadastur até o mês de setembro, sendo
importante a orientação aos empreendedores do turismo para a realização deste cadastro. Os agendamentos
para a realização das atividades nos municípios ocorrerão nas duas primeiras semanas do mês de setembro,
sendo imprescindível a colaboração de todos para que tenhamos tempo hábil para organizar o material
dentro dos prazos estabelecidos pelo Ministério do Turismo. Dando continuidade à pauta, a Diretora de
Turismo falou sobre a programação dos eventos, dentre eles o Connection Experience que ocorrerá nos
dias nove e dez de setembro em Canela/RS e traz uma programação diferenciada. Além disso, ocorrerá um
Seminário Regional de Turismo do Vale do Taquari no dia dezenove de agosto em Teutônia/RS, o evento
acontecerá de forma híbrida, com transmissão via youtube. A Feira da Associação Brasileira de Agências
de Viagens – ABAV será realizada nos dias seis, sete e oito de outubro em Fortaleza/CE. O Festival de
Turismo de Gramado será um importante evento de retomada do turismo e será realizado nos dias quatro,
cinco, seis e sete de novembro de dois mil e vinte e um. Em seguida, Carolina passou a palavra para a
Coordenadora Municipal de Cultura e Turismo do município de Cruz Alta/RS, Shana Reis e para o
Historiador Rossano Cavalari que convidaram a todos para participarem da programação especial alusiva
ao aniversário de duzentos anos de Cruz Alta, comemorado no dia dezoito de agosto, destacando a
realização de lives comemorativas no dia dezoito de cada mês. 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
Auxiliar Administrativo
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