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ATA N° 01/2022
Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, das 15h às 16h55min
acontece a primeira reunião, do corrente ano, do Conselho Estadual de Turismo do RS –
CONETUR, reunião Extraordinária, realizada de forma online através do ambiente
virtual Cisco Webex Meeting. A reunião trata dos seguintes pontos de pauta: 1)
Aprovação da ata 07/2021 do Conetur; 2) Nomeação e posse de novos membros; 3)
Discussão e aprovação da Participação em Eventos Promocionais do Turismo em
2022. A secretária executiva, Rosana Simões, abre a reunião e informa os pontos de
pauta. E já coloca em aprovação a ata 07/2021, que é aprovada por todos os presentes.
Em seguida são lidos os nomes de novos membros, indicados pela Região Rota das
Terras Encantadas: Daniel de Souza - titular e Graziele Fabiane Rodrigues da Silva
Fischer – suplente; e pela Entidade Convention & Visitors Buirot: Carine Bolzan Salin –
suplente. Na sequência, com a palavra o Presidente do Conetur, Ronaldo Santini, dá
boas vindas a todos e dá posse aos novos Conselheiros. Em seguida, a secretária
executiva faz a chamada nominal dos conselheiros presentes, para confirmar o quórum e
é verificado que a maioria dos membros está presente, e informa a pauta principal do
dia – Previsão de Participação em Eventos Promocionais em 2022. A palavra é passada
ao Presidente do Conetur que, faz a leitura da lista de eventos e explica suas
características e importância para a promoção do Turismo do RS. No decorrer da
reunião, alguns conselheiros sugerem mais alguns eventos que não constavam na lista e,
em acordo com os presentes, foram incluídos. A lista de Previsão de Eventos fica assim
definida:
MARÇO:
BTL - 16 A 21 DE MARÇO - LISBOA/PORTUGAL
UGART - 25 E 26 DE MARÇO - PORTO ALEGRE/RS
20ª EXPOAGRO AFUBRA - 23 A 26 DE MARÇO - RIO PARDO/RS
32ª FESTA CAMPEIRA DO RS - FECARS - 17 A 20 DE MARÇO - PELOTAS/RS
ABRIL:
FENASOJA - 28 DE ABRIL A 08 DE MAIO - SANTA ROSA/RS
WTM BRASIL - 04 A 06 DE ABRIL - SÃO PAULO/SP
EXPOSOL - 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO - SOLEDADE/RS
FESTA CAMPEIRA – DATA A DEFINIR - PELOTAS/RS
MAIO:
PRIDEHOLIDAYS - 25 E 26 DE MAIO - PORTO ALEGRE/RS
BNT MERCOSUL - 27 E 28 DE MAIO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
EXPOTUR MAR – DATA A DEFINIR – LITORAL NORTE
CONNECTION EXPERIENCE – DATA A DEFINIR - BENTO GONÇALVES/RS
JUNHO:
29ª EXPOTCHÊ - 03 A 13 DE JUNHO - BRASÍLIA/DF
FÓRUM LGBT – DATA A DEFINIR - RIO DE JANEIRO/RJ
FENADOCE - 3 A 19 DE JUNHO - PELOTAS/RS
EXPOBENTO / FENAVINHO – DATA A DEFINIR - BENTO GONÇALVES / RS
EXPOPAMPA - DE 3 A 5 DE JUNHO – BAGÉ

AGOSTO:
MEETING BRASIL RODADA DE NEGÓCIOS – DATA A DEFINIR CHILE/ARGENTINA/PERU
RURAL TUR - 25 A 27 DE AGOSTO - SÃO PAULO/SP
FÓRUM DE ESTUDOS TURÍSTICOS - 17 E 18 DE AGOSTO - GRAMADO / RS
SETEMBRO:
EXPO ABAV - 21 A 23 DE SETEMBRO - RECIFE/PE
EXPOINTER - 04 A 12 DE SETEMBRO - ESTEIO/RS
FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS - DEZEMBRO - FOZ DE IGUAÇU/PR
DIA MUNDIAL DO TURISMO - 27 DE SETEMBRO - PORTO ALEGRE/RS
OUTUBRO:
BRAZIL TRAVEL MARKET - 20 E 21 DE OUTUBRO - FORTALEZA/CE
AGRINORDESTE – DATA A DEFINIR - RECIFE/PE
SALÃO DO TURISMO DO VALE DO TAQUARI - A DEFINIR FENAC – DATA A DEFINIR - NOVO HAMBURGO/RS
NOVEMBRO:
FESTURIS - 03 A 06 DE NOVEMBRO - GRAMADO/RS
ABETA SUMMIT – DATA A DEFINIR - SÃO PAULO/SP
DEZEMBRO:
FESTIVAL DAS CATARATAS - DATA A DEFINIR - FOZ DO IGUAÇU /PR.
É colocado em aprovação cada evento separadamente e todos são aprovados por todos
os conselheiros presentes. Alguns conselheiros se manifestam, apoiando a iniciativa de
aprovação dos eventos com antecedência, para dar tempo das regiões se organizarem
para participarem nos estandes. É cobrado, por parte da Setur, o comprometimento das
regiões em participarem efetivamente dos eventos e se comprometerem em atuar no
estande. Será enviado formulário a ser preenchido pelos representantes regionais,
informando antecipadamente em quais eventos participarão. Na sequência, Alexandra –
Comung - faz convite a todos para o Fórum de Turismo e Gestão Pública, no dia
20/03/2022. Angelita – Rota do Yucumã – sugere que sejam usadas imagens
representando cada região que participará do estande e também sugere a elaboração de
material promocional pelo estado, assim como o uso de Tóten interativo e vídeos,
contemplando todas as regiões. A diretora Cláudia Mara fala que o trabalho de
promoção está sendo focado nas quatro estações, usando imagens que contemplem
experiências que possam ser vividas em todo o RS. Cláudia também solicita que as
regiões que não possam participar presencial nos eventos, enviem material promocional
com antecedência para a Setur, para serem levados para os eventos e enfatiza que a
participação efetiva e apoio das regiões nos eventos é essencial. A servidora Cristina
Beleza enfatiza a importância de não se esquecer a lógica de mercado e de se usar
imagens estratégicas conforme o evento, e também as regiões estarem junto no estande,
fazendo abordagem junto a operadoras e agentes de viagens visitantes, falando,
explicando, de forma especial, seu destino e seus produtos turísticos. O servidor Álvaro
faz uso da palavra e convida os presentes para o Encontro de Cicloturismo, dia 23 de
março, em Porto Alegre. Carlos Corrêa – Emater – enfatiza a importância do evento de
cicloturismo e sugere a realização do evento em final de semana, viabilizando a
participação de um número maior de pessoas. Fala também sobre a Expoagro Afubra,
que se realizará no mesmo período, em Rio Pardo. Deivid Schu, com a palavra,
concorda que os eventos regionais sejam valorizados e sugere que, para os eventos
focados no setor profissional do turismo, possam ser analisadas ações estratégicas,
como inserção de atividades externas, recepções para mídias especializadas. Adriane –
Convention – com a palavra, apoia a participação nas feiras e eventos e sugere a criação
de um formulário com regiões/municípios que participarão, com datas e horários e com
o comprometimento das regiões. João Augusto – Abav – ressalta e elogia a importância
do trabalho do secretário e da equipe da Setur. Antony – Secretaria de Logística e
Transportes – pede a palavra e fala sobre a sinalização de Rotas Turísticas, e informa
que é possível fazer convênios/parcerias do DAER com os municípios para resolver os

problemas referentes a Rotas. Beatriz – Uva e Vinho – informa que já tem projetos de
mapas prontos a serem implantados e já solicita a colaboração de Antony para estas
ações. Novamente é feito questionamento a todos sobre a aprovação da Lista de
Participação nos Eventos/Feiras e todos os presentes confirmam a aprovação. Cláudia
Mara informa que a lista de eventos, aprovada por todos, será compartilhada no grupo
do Whatsapp do Conetur. Não tendo mais assuntos a tratar, o Presidente do Conetur
agradece a presença de todos e encerra a reunião.

A nominata dos conselheiros presentes na reunião está em lista de presença, verificada
no horário da reunião.
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