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Participantes:

- Presidente do Comtur
- Secretária Municipal de Turismo
- Secretário Executivo do Comtur
- Membros Conselheiros Titulares e Suplentes

Pautas de discussão:

As pautas até o presente momento são: 

1- Conferência Municipal – Edson Biá
2- Grupos de Trabalho (Câmaras Técnicas de Trabalho) – Edson Biá
3- Segurança no Trabalho – Allan 
4- Semana do Turismo – Bianka e Flávio Stern
5- Assuntos Gerais – Maria Angélica, Rodrigo, André e demais membros do conselho

As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e um o Sr.
André Luis deu inicio a reunião do Comtur. André iniciou falando sobre o curso da escola de
contas  em  parceria  com  a  secretaria  de  estado  de  turismo,  sobre  importantes  assuntos
relacionados aos interesses do trade. André apresentou as pautas e convidou o presidente a
fala. Biá cumprimentou a todos e reforçou sobre o curso do tribunal de contas que André se
iniciou.  Fora  comentado  no  curso  sobre  os  eventos  e  reforçou  sobre  essa  questão  que
atravessa tamanha dificuldade, alguns até não irão voltar mais. Comentou o quanto tem sido
difícil para todos do evento e pediu apoio como pessoa a todos os membros. Tem sido taxado
como assassino e não sabem a realidade da tamanha dificuldade. Biá comentou com André e
demais para poder preparar a conferencia onde se tem como prioridade o Plano Municipal de
Turismo.  Citou  a  Fernanda  para  dar  um  apoio  para  poder  preparar  através  do  grupo  de
trabalho. Falou sobre a criação de turismo de aventura, rural, ecológico e se iniciar com o
apoio da Fernanda do Sebrae. Fernanda comentou sobre o plano de turismo junto com Biá,
sobre a aprovação junto com a sociedade para definir as políticas de governo. Passa a ser lei.
André reforçou sobre o modelo do plano municipal de turismo e que apenas precisa ajustar e
levar para os conselheiros, tendo como ponto de partida. Fernanda relatou sobre o plano onde
ficou bem feito e Biá achou legal. Biá conversou com Fernanda onde havia conversado com a
Angélica sobre os PPA’s, sua importância para poder ver o que se pode executar. Biá disse que
tinha conversado com o prefeito. Biá comentou sobre a questão da participação de um grupo
na construção do PPA. Angélica concordou e abriu até para sugestões para amadurecer a ideia.
Fernanda comentou que fez um modelo para com que as pessoas possam preencher para
participar dos grupos. Comentou sobre o modelo onde podemos abrir as inscrições e depois
André consolida os grupos já  formatados para os trabalhos.  Biá concordou com Fernanda.
Fernanda falou do lidera turismo onde já foi finalizado. Segundo ela ficou muito básico e o que



fez no curso da Escola de Contas ficou muito mais completo. Fernanda comentou sobre o
lidera, onde se tinha um outro cenário. André reforçou sobre o plano municipal de turismo
criado no curso onde as instancias de governança já vem trabalhando com as ações e que
serve como ponto de partida para iniciarmos no atual cenário, basta ajustar. Flávio comentou
que naquela época, anos atrás, o lidera fora em grande parte executado. Fernanda concordo e
falou que a única parte que não foi executado foi  a parte das escolas.  Biá comentou com
Fernanda que se  poderia  resgatar  é  o  GTI  desenvolvido naquela  época e  de sucesso com
alguns ajustes, para não voltar tudo de novo. André comentou na importância das ações na
execução, para ganhar tempo. Fernanda tentou lembrar da outra ação e Angélica disse que é o
investe turismo. Biá falou como experiência de CPF e ou agora vai ou não vai. E o momento é
agora. Citou do Sebrae sobre os investimentos pesados e que o momento agora é esse. Fez o
apelo para fazer as coisas, para com que não se repita como passado e nada acontece. Chegou
a hora de virar a chave e botar para andar.  Um apelo do Biá para todos e botar para funcionar.
Pediu  desculpas  pois  teve  uma  outra  reunião  e  agradeceu  a  todos.  André  comentou  na
importância dessa retomada e na formação para as Camaras técnicas. Bianka apresentou o
evento da Semana do Turismo. Flávio reforçou com Bianka onde ela falou que surgiu através
da Semana do Recepcionista. Falou sobre sua importância do 5.0, onde será cem por cento
online. Tem o apoio do Sebrae, Convention e demais entidades envolvidas no evento. O vento
vai de quatorze a dezessete de junho. Fernanda perguntou sobre o horário dos vídeos. Bianka
informou que serão na parte da tarde. Uma realização da ACIANF. Bianka convidou a todos
para o evento. Flávio reforçou com as informações a respeito do evento com envolvimento
dos guias de turismo da associação além dos outros parceiros de todos os segmentos. Falou
que o friburguense precisa conhecer mais o que o setor de turismo tem a oferecer. André
concordou  plenamente  e  ressaltou  o  quanto  a  sociedade  precisa  conhecer  melhor  a  sua
cidade. Que todos possam conhecer toda cadeia produtiva no qual vem gerando empregos na
cidade. Agradeceu a Acianf por estar sempre apresentando projetos importantes e bacanas
que agregam para o setor, de suma importância como a semana do recepcionista, e pediu a
cadeia hoteleira que seus recepcionistas participem assim como os empresários, para com que
possam conhecer melhor o que a cidade tem, os prestadores que possam participar nesses
eventos.  Flávio  comentou também sobre o lado cultural  de  Nova Friburgo,  para  com que
possam conhecer, onde a gente nunca valorizamos nossa cultura, do barão, dos jardins, e que
possamos  agora  possamos  valorizar.  Bianka  reforçou  o  convite  sobre  o  evento.  André
convidou a secretária Maria Angélica onde flou sobre o cadastro dos ônibus de excursão, foi
uma forma  de  coordenar  a  entrada  dos  grupos  de  excursões  que  vem para  cidade,  com
limitações de veículos por dia gerando senhas separadas, sendo para grupos de compras e
para grupos de turismo, e a secretaria encontra-se a disposição para tirar dúvidas e que na
primeira semana na secretaria foi uma loucura, onde a cidade nunca passou por isso mas que
com isso venha gerar uma estatística para secretaria onde nunca tivemos e um treinamento
para o próximo passo que para o controle de acesso de transportes de turismo. E quando a
pasta começar a vigorar as pessoas já estarão acostumadas a realizar esse cadastro. Foi um
mau que vem para o bem, foi feito devido a pandemia mas a ideia é manter, talvez aumente o
número  de  entrada  de  ônibus  mas  o  cadastro  pretende-se  manter.  E  também  um  outro
cadastro o de guias de turismo receptivo e emissivo na cidade, para com que a secretaria
possa ter e para os nossos centro de atendimento ao turista. Angélica agradeceu e disse que a
secretaria encontra-se a disposição para ajudar no que precisar. Pediu desculpas pela demora
em  responder  no  whatzapp  pois  tem  sido  uma  loucura  devido  a  pandemia  mas  está  a
disposição de  todos seguindo juntos  nessa  luta.  André agradeceu a  secretária,  reforçou o
pedido do cadastro dos guias. Orientou sobre todo o cuidado quanto a higienização. André deu
a palavra a Stephanne e Fernanda do Sebrae sobre o evento. Estephanne convidou a todos
para participarem do evento do Sebrae, uma palestra importante para todos do trade. Tiago
informou que Allan pediu desculpas devido a um problema de comunicação e não deu para
avisar a tempo da sua ausência na reunião pois teve uma outra reunião. Tiago falou sobre a
questão de segurança e que a associação tem um trabalho sobre o essa questão. Agradeceu a
secretaria municipal de turismo quanto a questão do controle de ônibus e as operações, onde
diversos  empresários  dos  circuitos  agradeceram  e  viram  quanto  a  organização  das  ações
conjuntas.  Tiago  comentou  sobre  a  educação  do  turismo,  onde  o  friburguense  não



compreende diante a realidade da aglomeração. André realçou da parceria da associação junto
a secretaria e informou que está de portas abertas a todos. Reforçou sobre o plano e os grupos
de trabalho. Parabenizou as ações do Circuito de Turismo de Amparo. Tiago reforçou sobre
Amparo e o quanto serve de exemplo e que pensam na comunidade, os cuidados e que a
cidade poderia fazer como o como o circuito tem feito. E que tanto estão colhendo os frutos
de agora como colherão futuramente muito mais. André comentou sobre a criatividade dos
Amparenses e citou os guarda-chuvas, sobre os atrativos e o que surgem a cada momento.
Gorete  agradeceu  sobre  as  ações  onde  primeiro  para  favorecer  os  moradores,  e  nesse
momento de pandemia, as pessoas estavam tristes e depois desse colorido na rua deu um up
para população. Disse que está muito feliz com os resultados. A maior preocupação é quanto a
demanda. Mas como é a primeira parte, estão preparando dentro de alguns dias mais uns
vinte metros de guarda-chuvas a mais para com que as pessoas poderão tirarem suas fotos. No
momento ouve um intervalo pois será reformado o coreto. Gorete tem percebido a vinda de
pessoas até fora do município, para ver o que começou. Será trabalhado devagar para com
que de certo. Agradeceu aos guias pois são muito importantes para Amparo. Todo o inicio tem
seus  entraves  mas  logo  tudo  estará  funcionando  perfeitamente.  Uma  ação  que  gerou
resultado e desejou a todos: Sejam bem vindos a Amparo. André parabenizou e relatou que foi
testemunha de anos, onde levou o Anda para Amparo. Falou sobre a saúde do fundador da
Anda Brasil, Sr. Ayrton Violento, que está melhor. Flávio parabenizou a prefeitura sobre a ação
dos ônibus, falou sobre Amparo, que lá estão unidos e que tem tido bons resultados. Também
comentou que estão organizando um festival gastronômico previsto para todo o mês de Julho.
Notícia fresquinha e que futuramente estarão juntos com a secretaria e demais entidades do
segmento com apoio. André agradeceu a todos pela participação. Participaram cerca de 16
participantes neste dia.   


