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Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, realizou-se uma

reunião virtual, via plataforma Google Meet, entre os membros do Conselho Municipal de Turismo

–  Comtur.  Estiveram  presentes:  presidente  Nadir  Baseggio,  Adriane  Freitas,  Alberto  Dressler,

Araceli Zeni, Marcos Rigo, Vanessa Campana, Liliam Rodrigues, Paula Carrard, Mariza Dalmás, e

Beatriz Paulus, representante da Atuaserra. Inicialmente, a Secretária de Desenvolvimento Turístico,

Indústria  e  Comércio,  Vanessa,  deu  as  boas-vindas  aos  participantes,  e  logo  na  sequência  a

presidente Nadir falou sobre a situação do setor turístico, que tanto está sofrendo pelo isolamento

social  e  pela  pandemia  do  coronavírus.  Ressaltou  que  não  convocou  reuniões  antes  porque

precisava entender melhor a situação, encontrar-se em meio a tantas incertezas que estão afetando

principalmente  os  empreendimentos  voltados  ao  turismo.  Relatou  que  no  interior  de  Bento

Gonçalves há locais atendendo, e que estabelecimentos de beira de estrada podem atender, mas

dentro das cidades não. Sendo assim, alguns estão sofrendo mais com a crise,  e outros menos.

Marcos fala sobre a nova flexibilização da bandeira vermelha, e sobre o movimento de entidades

como ACI, CDL e outras ligadas ao turismo. Vanessa falou sobre as bandeiras laranja, vermelha e

vinho, e também sobre as ações de conscientização que estão sendo implementadas nos finais de

semana, no Parque da Estação, onde têm-se observado aglomerações. Roteiros estão agendando

grupos para setembro. A tendência dos próximos períodos, infelizmente, é de o clima esquentar e ter

cada vez mais aglomerações nas ruas. O Comitê de Gerenciamento das Bandeiras, que é gerido pela

Secretaria de Desenvolvimento Turístico, têm feito também ligações para as casas dos barbosenses,

pois  o  intuito  é  proteger  a  população  da  contaminação.  Nadir  falou  que  ninguém  aguenta  o

lockdown, que não vamos nos livrar do vírus rapidamente, e que devem haver ações para punir

quem descumpre regras, como andar sem máscara. Não quer que a economia pare, alguns setores

estão parados. Propõe fazer um documento propondo mudanças. Marcos fala novamente sobre o

movimento feito por entidades, e pede para Alberto falar mais. Alberto fala que Beatriz poderia

explicar mais, já que a Atuaserra está envolvida nisso. Beatriz disse que o setor industrial teve mais

força desde o início da pandemia, e os menos importantes foram deixados de lado. Um movimento,

encabeçado  pelo  Sebrae  e  G30,  desenhou  um  modelo  de  distanciamento  controlado.  Decretos

autorizam  o  funcionamento  de  restaurantes  de  beira  de  estrada  desde  vinte  e  três  de  março.

AMESNE tem a força política para coordenar as ações e levá-las ao governo do estado. Portugal

reabriu suas portas  por ter  disciplina.  É preciso haver  uma política de flexibilização brasileira.

Tentativas têm sido impedidas pelo judiciário, como no caso da bandeira vinho que, em muitos

municípios, foi cassada. Hoje estamos alinhados melhor do que no início da pandemia. Em relação

aos  roteiros,  o  L’Amore  Di  Colonia  está  plenamente  consciente  e  deve  operar  após  setembro.



Recanto Bergamasco, em conversa com Inês, foi definido que quatro locais poderão receber, a partir

de setembro. Perfil mais familiar e individual de público. E no Marcas do Tempo, muitas melhorias

foram feitas, foi surpreendente. Espaços que podem receber devem ser divulgados, para dar aos

visitantes a opção de ir a lugares novos, e não se aglomerar em roteiros muito conhecidos. Esta é só

mais uma crise,  como outras tantas  já  existiram e ainda vão existir.  O operador e o agente de

viagens  foram os  mais  prejudicados,  pois  tiveram que  fechar,  desmarcar,  devolver  dinheiro,  e

ficaram sem perspectivas de melhora. Vanessa reforçou que, há quarenta e cinco dias, tinham-se

outras perspectivas, mas que agora já está evoluindo de outra forma. Beatriz disse que o movimento

feito por todas as prefeituras e entidades da região está surtindo efeito. Marcos questionou como

ficam os pequenos restaurantes que tiveram que fechar as portas; preservar a vida também inclui

preservar empregos. Beatriz fala que a flexibilização trazida pela nova bandeira vermelha permite

que  todos  os  estabelecimentos  abram.  Adriane  relata  que  a  ocupação  da  pousada  caiu  muito,

inclusive  a  de  pessoas  que  vinham a  trabalho,  pois  os  mesmos  têm feito  muitas  atividades  à

distância. Turistas não mais pernoitam por aqui. O movimento está abaixo do mínimo necessário

para se manter, o fato de não pagarem aluguel do lugar é o que permite deixar aberto. Vanessa

complementa  dizendo  que  a  pousada  aplicou  desde  o  começo  muitas  medidas  de  segurança  e

higienização, mas o cancelamento do FestiQueijo no mês de maior movimento do ano ilustra a

paralisação do turismo na cidade. Alberto complementou concordando que estamos preparados para

receber, mas que está faltando o turista. Mariza disse que no comércio o cliente também não está

vindo,  pois  está  inseguro.  Nadir  falou  mais  uma  vez  que  apenas  alguns  setores  estão  sendo

privilegiados, e que precisamos conviver com o coronavírus e abrir os estabelecimentos. Beatriz

disse que o estado do Rio Grande do Sul não teve o turismo como prioridade. O Sebrae é que está

puxando as ações. É importante aderir ao Cadastur e ao Selo Responsável. Vídeos, como o que o

Comtur de Garibaldi fez, são boas estratégias de divulgação. O custo pode ser rateado entre os

membros; o de Garibaldi custou dois mil reais. Nadir propôs nova reunião para a próxima semana,

pois esta foi um grande desabafo. Beatriz falou que precisamos elaborar um plano de retomada e

estudar fazer um vídeo. Vanessa salientou que estamos entrando no período eleitoral, e que durante

o mesmo a Secretaria, que muito divulga em suas redes sociais, não poderá publicar nada. Nadir

disse que vamos sim criar estratégias. Alberto disse que a Associação de Cultura e Turismo – ACT –

pode contribuir com o vídeo. Sugeriu também alguma ação ligada à música. Vanessa disse que a

Orquestra Municipal quer se apresentar no mês de aniversário do município. O Natal segue em

indecisão; vai chegar um momento, que deve ser no final de setembro, em que precisaremos decidir

o que vai poder ser feito. Adriane sugeriu que se incentive a população a decorar as casas para o

Natal. Vanessa disse que será feita a decoração da cidade para promover um clima natalino, com

possibilidade de mudanças como trio elétrico em bairros. O Comtur pode e deve opinar sobre estas



decisões. As inscrições para as Paradas de Natal tiveram que ser feitas agora, por causa do período

eleitoral. Comtur pode apoiar divulgando as inscrições. Nadir questionou se a ACT poderia fazer as

inscrições, e Vanessa disse que vai averiguar. Nadir questionou como Gramado faz para organizar o

Natal, e Vanessa explicou que também trabalham de forma semelhante, por causa dos projetos de

Lei Rouanet que precisam ser inscritos com muita antecedência. Se alguém tiver dúvidas sobre a

adesão ao Selo Responsável, a Secretaria está à disposição para ajudar, podem procurar a Paula.

Adriane sugeriu que as equipes da gincana podem participar das Paradas, e Vanessa disse que as

mesmas já foram contatadas, e que a Secretaria está fazendo contatos por whatsapp, que agora este

canal de comunicação também está disponível. Encerrando a reunião, Nadir solicitou uma nova

reunião na próxima quarta-feira,  às  treze horas  e  trinta  minutos.  Nada mais  havendo a constar

encerro a presente ata que será assinada por todos os presentes.
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