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MEMBROS PARTICIPANTES: 
 
- Presidente do comtur 
- vice presidente do comtur 
- secretário do comtur 
- membros títulares e suplentes do comtur 
- demais convidados do trade turístico 
 
Pautas abordadas: 
 

 Cosntituição do conselho e apresentação dos representantes 

 Notícias da reunião com o secretário de estado de turismo 

 Notícias do movimento turístico mercoserra 

 Calendário turístico 2019 

 Fundo de turismo 

 Carnaval 

 Assuntos gerais 

 

A Reunião começou 20 minutos após a chegada de todos com as apresentações do 
corpo de membros da nova diretoria e administração do Conselho Municipal de 
Turismo – COMTUR 2019 / 2020. O Secretário do COMTUR, André Luis abriu 
apresentando o novo presidente e vice presidente do COMTUR, as apresentações e 
posses do corpo de titulares e suplentes, relatou as pautas da reunião listadas. 
Estiverem presentes membros do setor público, com seus titulares e suplentes, e 
membros da iniciativa privada. Representantes do comércio e prestadores de 
serviços, como agências, guias entre outros. O Presidente iniciou com a importância 
da união entre todos, em prol da cidade. Focou principalmente sobre o 
alinhanmento das informações e discussões, tendo uma linha de transmissão dentro 
do COMTUR. Em seguida o presidente falou sobre a posição do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, no setor turístico, sobre a reunião que ocorreu na cidade do Rio de 
Janeiro. Biá também falou sobre o Mercoserra relatando sobre o intercâmbio entre 
as cidades na promoção e comercialização do mercado turístico entre as cidades, e 
juntas na promoção para fora. Thiago relatou sobre as ações da Associação dos Guias 
de Turismo. Sobre o Calendário de Eventos o Secretário de Turismo Sr. Pablo Sprey 



junto com o Presidente do COMTUR apresentaram o quadro inicial do Calendário de 
Eventos 2019, aonde serão ajustados a medida em que estão chegando informações 
dos organizadores. Os Representantes do SESC se disponiobilizaram a ajudar no 
fomento e na promoção, assim como o SENAC, que disponibilizou a capacitar 
pessoas para fortalecer a cadeia turística da cidade. Fernada Gripp do Sebrae 
resaltou sobre as reponsabilidade do que é ofertado e no comprometimento das 
datas dos eventos, assim fortalecendo essas datas, e promovendo com antecedência. 
Girlan questionou na ausência de algumas datas simbólicas e importante sobre os 
eventos já realizados a bastante tempo. Pablo resaltou dizendo sobre os principais 
eventos que atraem bastante público para cidade, e entende sobre as diferenças 
entre os tipos de eventos. Moema comentou sobre a ausência das Festas do Distrito 
e pediu para que fossem incluídas dentro do calendário. O mesmo resaltou também 
sobre o assunto o vice-presidente Rodrigo, sobre a ausência de alguns eventos da 
sua região. O Secretário de Turismo informou que a grade apresentada seria alterada 
e ajustada a medida que chegam as informações de cada evento na cidade, através 
de seus organizadores. O Presidente comentou sobre o Fundo de Turismo e fora 
discutido por diversos representantes membros. Sobre o Carnaval, as discussões 
foram pautadas sobre os acessos e quanto ao lixo durante o período de carnaval. 
Moema solicitou o palco para o Secretário pedindo para o distrito de Amparo. Nos 
assuntos gerais foram discutidos sobre a cobrança nas entradas dops poços e 
cachoeiras nesta época. André Luis e Rosemberg Herdy resaltou sobre o CADASTUR, 
citado pelo Secretário Municipal de Turismo, aonde Nova Friburgo está a frente da 
outra cidade com a letra “A” da serra. O Secretário orientou para com que aqules 
que ainda não se cadastraram que procurem os funcionários da Scretaria de Turismo, 
André e Rosembreg, para poderem agendar. Roseveld – ACIANF, dfisse sobre a 
importância e os valores turísticos em suas ações. Thiago comentou sobre a vindas 
das agências e as novas parcerias da Associação de Guias de Turismo de Nova 
Friburgo.  
 
 
 

Nova Friburgo, 12 de Março de 2019  
 

 
 

 
André Luis Ricarte Ramalho 

Secretário do Conselho Municipal de Turismo 
Nova Friburgo – RJ 

 
 
 
 

De acordo, 
 
 
 



 
Edson Biá 

Presidente do Conselho Municipal de Turismo 
Nova Friburgo – RJ 


