
Ata 03/2020
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se

extraordinariamente os membros do Conselho Municipal de Turismo – ComTur, de maneira virtual,

via plataforma Google Meet.  Estiveram participando os seguintes conselheiros: Nadir Baseggio,

Rafaela Haefliger, Marcos Rigo, Jussara Wiprich, Mariza Dalmás, Araceli Zeni, Vanessa Campana,

Andréia  Scaratti,  Josenei  Alnoch,  Paula  Carrard,  e  também  Beatriz  Paulus,  da  Atuaserra.

Inicialmente, a presidente Nadir agradece a presença de todos e fala que estamos em um período de

incertezas,  mas  também de  possibilidades.  Vanessa  dá  boas  vindas  a  todos,  e  informa  que  as

inscrições  para  a  Parada  de  Natal  atingiram  o  número  aproximado  de  trezentos  e  cinquenta

participantes. Assim, ela agradece ao empenho dos membros que ajudaram a divulgar. Também

informa que conversou com a assessoria jurídica da prefeitura e que o ComTur e a Associação de

Cultura e Turismo – ACT/CB poderão continuar as inscrições após, caso necessária prorrogação.

Sobre isso, será conversado nos próximos dias. Na sequência, Beatriz retoma o assunto da reunião

passada, falando sobre a produção de um vídeo do município. Beatriz havia encaminhado alguns

vídeos de outros municípios, como modelo, para os membros do conselho assistir. Ela sugere que os

membros dêem depoimentos no vídeo, pois as pessoas gostam de ouvir os empreendedores. Diz

também que conversou com Boca Migotto e o mesmo falou sobre a diversidade cultural e sobre os

problemas que o turismo de massa pode causar. Neste primeiro momento, ele não seria a pessoa

certa para fazer esta produção. Também sugere a criação de um Instagram e de um Facebook do

turismo de Carlos Barbosa, juntando todos os empreendimentos. Sugeriu o nome da Rafaela para

cuidar. Diz que devemos decidir hoje se vamos fazer o vídeo. Diz também que devemos contar com

o guarda-chuvas da ACT/CB. Vanessa diz que o nome Turismo Carlos Barbosa já é usado no site e

nas redes sociais pela Secretaria de Desenvolvimento Turístico, então o nome precisa ser outro.

Beatriz sugere então Visite Carlos Barbosa. Rafaela, que além do ComTur, faz parte da ACT/CB,

fala que a divulgação em conjunto é importante, e que isto pode ser conversado com o Alberto,

presidente da ACT. Jussara aprova a ideia e indica Visite ou Conheça Carlos Barbosa. Também

concorda com a produção do vídeo, com união, com mais conversas para lidar com a situação. Ela

cita o apoio recebido do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria – SEGH – ao setor

gastronômico, em um momento em que todos estão perdidos. Vanessa salienta que a prefeitura têm

feito ações de orientação em estabelecimentos,  e que também participa de reuniões com outros

municípios que possibilitaram, inclusive,  a flexibilização das bandeiras pelo governo do estado.

Jussara rebate dizendo que não, que faltou empenho, que em outros municípios os restaurantes

permitem que clientes se sirvam com luvas, que a prefeitura é relapsa à situação, que os próprios

servidores desta estavam almoçando em restaurantes e estes não eram fiscalizados. Marcos toma a

palavra e diz  que se solidariza à  colega Jussara em alguns aspectos.  Diz que um vídeo cai  no



esquecimento depois de algumas semanas, então ele sugere que a ACT contrate uma empresa de

publicidade para fazer um trabalho contínuo, que se mantenha vivo por mais tempo. Concorda que

o setor de serviços é quem está sendo o mais afetado com a crise, mas que passado é passado.

Beatriz diz que nos outros municípios os vídeos foram feitos após o quarto mês de ações. E diz que

se os empreendedores ainda não estão seguros, ainda não é hora de darem depoimentos em vídeos.

Rafaela fala que a divulgação é uma boa ideia; Vanessa complementa que neste período eleitoral a

prefeitura não pode fazer divulgações. Mariza sugere que a equipe de marketing da ACI trabalhe em

parceria com a equipe da Atuaserra. Beatriz fala que podem ser feitas ações de vídeos curtos nos

stories do Instagram ou da  fan page,  pois eles nos dão o retorno do olhar do outro sobre nós.

Vanessa fala que o ComTur e todos seus membros têm como tarefa apoiar o desenvolvimento do

turismo. Nadir fala que se fazem desabafos por causa da situação vivida, mas que o problema não

está aqui, o problema é geral, é da politicagem que quer derrubar presidente, governador, prefeitos,

aproveitando-se de uma situação de pandemia. Este é o momento de nos darmos as mãos, pois o

distanciamento social está perdurando mais tempo que o esperado. Precisamos lutar pelo turismo e

por Carlos Barbosa, sem nos desgastarmos com diferenças. Beatriz complementa que temos que

acolher os desabafos sem julgamentos, buscando assim encontrar caminhos coletivos. É hora de

educar. Mariza vai conversar com a ACI sobre esta possibilidade de comunicação via ACI, e Beatriz

diz  que  a  Liliane  precisará  estar  presente  na  próxima  reunião.  Sugere  a  criação  imediata  do

Instagram e da fan page no Facebook, e a produção do vídeo para setembro ou outubro, incluindo o

posicionamento sobre os eventos. Jussara diz que teremos que nos ajudar uns aos outros daqui para

a frente, e que se excedeu em um momento difícil. Nadir esclareceu que é difícil para um prefeito

resolver o problema de cada pessoa, por isso a necessidade de união, para achar um caminho para o

problema de todos. Vanessa relembra que, a partir de sexta-feira, a comunicação da prefeitura ficará

paralisada  pelo  período  eleitoral.  No  dia  cinco  de  outubro  será  decidido  quais  os  eventos  da

programação do Natal que poderão ser feitos, mas o espetáculo de abertura acontecerá de qualquer

forma. Além deste, paradinhas em trios elétricos passando pelos bairros e a decoração da cidade

acontecerão. Nadir diz que vamos aguardar a resposta da ACT, e a próxima reunião será agendada

em breve. Vanessa esclarece que os trabalhos e a participação no Comtur permanecem, apenas as

divulgações que param. Mariza reforça a importância de conversar e ajudar, para sairmos da crise

mais cedo. Trabalhar a conscientização das pessoas. Beatriz também finaliza dizendo que é hora de

seguir  adiante.  Nadir  agradece  a  participação  de  todos,  reforça  os  sentimentos  de  união  e  de

educação, e comunicará em breve a data da próxima reunião. Nada mais havendo a constar, lavrou-

se a presente ata.
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