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Ata nº. 003/2021 – DEPARTAMENTO DE TURISMO/COMAJA 

 

Ata da Reunião do Departamento de Turismo – Rota das Terras Encantadas, realizada às dez horas do dia 

vinte e seis de outubro, por videoconferência. A reunião do departamento foi presidida por Carolina Lopes, 

Diretora do Departamento de Turismo e contou com a presença de Diretores, Secretários e representantes 

de Turismo dos seguintes municípios: Boa Vista do Incra, Carazinho, Colorado, Lagoa dos Três Cantos, 

Não-Me-Toque, Saldanha Marinho, Santa Bárbara do Sul, Selbach, Tio Hugo e Victor Graeff. Inicialmente, 

Carolina cumprimentou a todos e iniciou a reunião falando sobre a participação nos eventos, destacando a 

participação na ABAV Expo durante os dias 06 a 08 de outubro em Fortaleza no Ceará, onde foi possível 

realizar a divulgação e promoção da Rota das Terras Encantadas junto ao stand da Secretaria Estadual de 

Turismo, bem como a fomentação do roteiro turístico integrado com a Rota Missões. No próximo mês, 

durante os dias 04 a 07 de novembro acontecerá em Gramado o Festuris, que será um importante evento 

para divulgação e promoção da região. A Rota das Terras Encantadas irá participar desse evento junto ao 

stand da Secretaria Estadual de Turismo sendo estendido o convite aos municípios consorciados. Sendo 

assim, aqueles que tiverem interesse em participar deverão entrar em contato com o departamento de 

turismo até o dia 31 de outubro. Dando continuidade, sobre os Planos de Trabalho dos Conselhos 

Municipais de Turismo que ainda não possuem uma data definida para entrega ao Ministério, porém será 

dado continuidade na elaboração desse Plano junto aos municípios com o intuito de fomentar o turismo e 

organizar esse material para que esteja pronto quando solicitado. Além disso, o Plano Regional de Turismo 

também será formatado com a organização de metas e ações comuns aos municípios visando o 

desenvolvimento regional dessa atividade. Seguindo, a Diretora de Turismo informou referente a 

interiorização do Governo do Estado na Região, que está prevista para ser realizada no mês de novembro 

no município de Cruz Alta com data e pauta a serem confirmadas posteriormente. Assim que tivermos 

maiores informações serão repassadas aos municípios. Além disso, importante ressaltar que estão sendo 

realizadas as captações das imagens para o novo material de divulgação nos municípios. Os pontos 

turísticos a serem fotografados serão de acordo com aqueles descritos no diagnóstico turístico que foi 

encaminhado ao departamento de turismo. Os agendamentos serão feitos previamente, sendo de 

responsabilidade dos municípios a organização, limpeza e embelezamento dos pontos a serem fotografados. 

As captações das imagens serão realizadas nos 19 municípios consorciados e posteriormente continuarão 

ocorrendo conforme necessidade de atualização. 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. 

  

Daniel de Souza 

Diretor de Marketing 


