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ATA 04/2018

22 de junho de 2018

Local: Prefeitura de Victor Graeff - RS

Aos vinte e dois dias reuniram-se em Victo Graeff/RS, os Secretário de Turismo, para a reunião
mensal. Aproveitando, a Diretora do Departamento de Turismo Rota das Terras Encantadas,
Carolina Lopes de Borba, deu início fazendo uma breve avaliação do evento que aconteceu na
parte da manhã, “Seminário Regional: Governança, Turismo e Cultura: Desafio dos Gaúchos”.
Logo os Secretários participaram da Análise, frisando principalmente a questão de Gramado
apresentada pelo Ex-prefeito Nestor Tissot. A Diretora de Turismo de Tapera, Kelly Lopes, fez a
observação de que Gramado se desenvolveu tornando-se um case de sucesso e que o prefeito
teve uma visão empreendedora e a longo prazo da questão do Turismo. Também trouxe essa
situação à nossa realidade, para o caso de Tapera/RS. Em seguida a Carolina fez a colocação que
Gramado teve que construir a questão do turismo, tendo em vista não ter muitas belezas
naturais, por exemplo. Em seguida, o Coordenador de Turismo de Cruz Alta, Leandro Dal Forno,
contribuiu trazendo que os empreendedores não convergem para com o Turismo, frisando a
dificuldade que se encontra com os empreendedores, colocou também que não é só Poder
Público que deixa de ganhar mas como também os próprios empreendedores. A Diretora de
Turismo de Tapera, kelly Lopes, acrescentou que a questão do turismo deve ser tratada na
escola, a exemplo de Gramado, que a questão de recepcionar bem, falar bem da sua cidade e
da sua região é uma questão de cultura que deve ser trabalha desde cedo. Luis Augusto Carvalho
(Guinho), trouxe para o grupo a sua contribuição para a discussão tendo em vista que possui
familiares na região de Gramado, comentou que lá a questão do turismo é sim tratada já nas
escolas, e que os munícipes sabem indicar os locais e atrativos que o município dispõe. Contudo,
por ser principalmente um trabalho de sensibilização quanto a questão do turismo, comentouse ainda que é demorado para a colheita destes frutos. A Diretora Carolina colocou que o
exemplo de Gramado, que começou a trabalhar esta questão há cem anos porem somente
quarenta anos depois começou-se a colher os frutos. Nessa mesma linha ainda foi discutida a
questão da troca de gestão nos poderes municipais e a falta de prioridade que o turismo tem
tido nas administrações. Que o trabalho deveria ser continuo. Aproveitando o ensejo a Diretora
Carolina apontou a criação do “Plano Municipal de Turismo”, tendo em vista o SELO MAIS
TURISMO, explicando a todos o que é este selo bem como qual a sua importância, como por
exemplo para concorrer a recursos direcionados ao turismo. A Diretora Carolina também
colocou a importância do projeto “Turismo em Foco” para que então se elaborasse o Plano

Municipal de Turismo para que somente então os municípios consigam o SELO. Ela ainda
comentou a possibilidade de buscar através do Comaja contratar uma empresa especializada
para fazer este trabalho nos municípios, e provavelmente na forma de rateio, sendo a proposta
aprovada por unanimidade. Ainda para esclarecer para os Secretário e Diretores de Turismo
presentes, a Diretora Carolina colocou que para que se consiga o SELO há a necessidade do Plano
Municipal de Turismo bem como ainda os Conselhos de Turismo ativos. O Senhor Elemar Sand,
Presidente de Honra da Rota das Terras Encantadas, ainda fez contribuições importantes para a
discussão. Ainda a Diretora Carolina trouxe a novidade para o grupo: lançar em breve um projeto
com o objetivo de trazer e valorizar os empreendedores na Rota das Terras Encantadas, para
que eles se sintam parte disto também. Em seguida foi apresentado o projeto “Viajando pela
Rota”. A Diretora Carolina e o Assessor de Comunicação Luciano Gaspar apresentaram o projeto,
sanaram algumas dúvidas e esclarecendo que a partir de segunda-feira (25/06/2018) será
disponibilizado o regulamento no Site da Rota e que as inscrições e demais datas do cronograma
deverão respeitar rigorosamente o prazo. Ainda foi entregue o material de divulgação do
projeto, como cartazes e flyers. A Diretora perpassou pelos eventos previstos em relação ao
Turismo, como a EXPOTCHÊ e o Festival de Gramado em 09 de novembro. O grupo achou viável
a participação em Gramado no mês de novembro, ficando acordado então ainda fazer um
orçamento para ver a real possibilidade de participação. Na parte de marketing e divulgação da
Rota, o Luciano requisitou que para que todos acessassem o site da Secretária Estadual de
Turismo para atualizar os dados dos municípios e ainda foi divulgado que dias 19 e 20 de julho
haverá capacitação na escola da FAMURS relativa ao turismo. Sem mais assuntos para o
momento, Carolina Lopes de Borba deu por encerrada a reunião, e eu Catherine Pedrotti, lavrei
a presente ata que vai por mim assinada, afirmando serem verdadeiras todas as citações acima.
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