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Ata nº. 005/2019 – DEPARTAMENTO DE TURISMO/COMAJA 

 

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

nove horas do dia oito de outubro de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do Comaja – Rota das 

Terras Encantadas, em Ibirubá/RS. A reunião foi presidida por Carolina Lopes, Diretora do 

Departamento de Turismo e contou com a presença dos Diretores e Secretários de Turismo. Iniciando 

a pauta, Carolina cumprimentou agradecendo a presença de todos e iniciou com a apresentação do 

Douglas Schaeffer, que é jornalista e iniciou as atividades como comunicador social do Comaja – 

Rota das Terras Encantadas. Douglas cumprimentou a todos e comentou que irá retomar algumas 

ações que estavam sendo desenvolvidas, como, as reuniões com os assessores de imprensa dos 

municípios, sendo que a ideia é que ocorra concomitante com a reunião mensal do turismo. Seguindo 

a pauta, Carolina falou sobre o Concurso Fotográfico “Nossa Terra, Nossos Encantos”, o qual 

encerrou as inscrições dia trinta de setembro, sendo que foi encaminhado por e-mail a ficha de 

avaliação padrão para avaliação dos finalistas municipais de cada categoria. As fotografias finalistas 

municipais deverão ser encaminhadas ao escritório da Rota das Terras Encantadas até o dia trinta e 

um de outubro para que essas possam participar da etapa regional do concurso. Além disso, temos 

como sugestão da etapa final, com entrega da premiação, ser concomitante com a final do Programa 

“Viajando Pela Rota”, sendo aprovada por todos os presentes. Em relação ao Programa “Viajando 

Pela Rota”, a etapa final está marcada para o dia doze de novembro no município de Quinze de 

Novembro/RS, sendo semelhante a primeira edição, com recepção e entrega das premiações pela 

parte da manhã, almoço e, na parte da tarde, lazer e confraternização. Salientando que os desenhos 

finalistas deverão ser entregues até o dia vinte e dois de outubro para que estes possam concorrer na 

etapa regional, serão três finalistas municipais, um de cada categoria: Turismo Cultural, Turismo 

Urbano e Turismo Rural, e, os relatórios das escolas poderão ser entregues com os desenhos. Na 

próxima reunião, que foi marcada para o dia cinco de novembro, no município de Quinze de 

Novembro, os secretários e diretores de turismo deverão entregar as fichas de inscrição, cujo modelo 

será encaminhado por e-mail, dos alunos e professores que irão participar da etapa final. Além disso, 

na reunião serão entregues as camisetas que os alunos deverão usar no dia doze de novembro. 

Passando a palavra para o jornalista Douglas que falou sobre o aplicativo da Rota das Terras 

Encantadas, que será lançado no Baile de Vinte e Dois Anos da Rota. O layout foi apresentado aos 

presentes, os quais aprovaram e deram algumas sugestões, como, notificações e/ou alguma 

publicação diferenciada para parabenizar os municípios quando estão de aniversário e o calendário de 

eventos regional, o qual já está incluído no aplicativo, apenas será necessária a atualização para os 

eventos do próximo ano. Carolina salientou a importância da divulgação do aplicativo nos 

municípios sendo que será disponibilizado um cartaz com o QR Code para ser exposto. Além disso, 

destacou que o foco do aplicativo é a divulgação turística, pois as notícias e demais ações são 

publicadas no site da Rota das Terras Encantadas. O Secretário Municipal de Indústria, Comércio, 

Mineração, Desporto e Turismo de Salto do Jacuí, Wanderlei Brandão, questionou sobre a 

categorização dos municípios do Mapa Turístico dois mil e dezenove. Carolina relatou que a 

categorização dos municípios possui alguns critérios para classificação, dentre eles, destaca-se o 

Cadastur, onde constam os empreendimentos turísticos que o município possui. A categorização é 

importante, pois os recursos em prol do turismo são conforme a categoria do município. Seguindo a 

pauta, o Baile de Vinte e Dois Anos da Rota das Terras Encantadas com a Escolha da Corte Regional 

de Senhoritas Turismo foi lançado no dia dezenove de setembro durante a Blumenfest em Selbach, e 

será realizado no dia vinte e cinco de outubro em Não-Me-Toque, pois é a cidade da atual Senhorita 
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Turismo Rota das Terras Encantadas, Amanda Derlam. O baile não será aberto ao público, pois o 

recurso que estava sendo buscado não foi viabilizado. Diante disso, o evento será realizado com 

recursos próprios. No dia quatro de outubro encerraram-se as inscrições das candidatas a nova corte, 

sendo que tivemos quatorze inscrições, dos seguintes municípios: Boa Vista do Incra, Colorado, Cruz 

Alta, Fortaleza dos Valos, Lagoa dos Três Cantos, Não-Me-Toque, Quinze de Novembro, Saldanha 

Marinho, Salto do Jacuí, Santa Bárbara do Sul, Selbach, Tapera, Tio Hugo e Victor Graeff. A 

primeira etapa da avaliação será dia onze de outubro, em Não-Me-Toque, com início pela parte da 

manhã, sendo que o cronograma e maiores informações estão no regulamento. Salienta-se que o 

município é responsável pelo deslocamento das candidatas até o local, não tendo custos com a 

alimentação, esta que fica de responsabilidade do Comaja – Rota das Terras Encantadas. Não é 

necessário que a candidata tenha acompanhante nessa etapa da avaliação. Algumas considerações: a 

roupa que a candidata irá usar ficará a critério de cada município, a maquiagem e cabelo ficarão de 

responsabilidade dos municípios. A entrevista, a princípio, seria por ordem alfabética, porém, temos 

a sugestão de que seja realizada pela ordem de distância de cada município, iniciando pelo município 

mais distante e assim sucessivamente, pois após a entrevista e fotos as candidatas estarão liberadas. 

As sugestões e duvidas, foram compartilhadas com Luciano Baumgardt, da empresa Baumgart 

Comunicação responsável pela realização do evento e curso pra as candidatas. As mesmas foram 

aprovadas por todos os presentes. Em relação ao dia vinte e cinco de outubro, o baile tem início às 

dezenove horas e trinta minutos, no clube União em Não-Me-Toque, onde serão disponibilizadas 

para cada município duas mesas com oito lugares, totalizando dezesseis convites, sendo que a 

candidata do município não precisará de convite. Em relação a alimentação, a comida e a bebida será 

por adesão. Além disso, deverá ser encaminhada a confirmação do número de pessoas até às 

dezessete horas do dia dezoito de outubro, impreterivelmente. Carolina destacou que o aplicativo da 

Rota das Terras Encantadas será lançado no momento em que os jurados estarão somando as notas. O 

desfile das candidatas será com o vestido oficial do município, sem a coroa e sem a faixa. Caso a 

corte municipal queira participar do evento, as mesmas não poderão ir com o vestido oficial do 

município. Em relação aos jurados, Carolina enfatizou que não terá nenhum jurado de municípios 

que integram a Rota das Terras Encantadas, sendo que será um júri técnico e especializado. Sem mais 

assuntos, dou por encerrada esta ata redigida e assinada por mim, afirmando serem verdadeiras todas 

as citações acima. 

 

Greici Petry 

Estagiária 
 


