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 Movimento Campanha Positiva 

 Informações sobre a “Lei do Guia” 
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 Conferência Municipal de Turismo  

 Convention Business Tour 

 Carnaval 

 Projeto de Revitalização do Circuito Tere-Fri 
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Às catorze horas e quinze minutos do dia vinte e um de janeiro de dois mil e vinte, na 
sede da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo – ACIANF, deu-se 
início à 195ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo, 
sob a Presidência de Edson Almeida Biá.  Edson Biá iniciou a Reunião apresentando um 
vídeo sobre a importância de valorizarmos as coisas boas, ou seja, vermos tudo, mas 
retermos o que é bom.  Após a apresentação do vídeo, houve um debate sobre a 
necessidade de propagarmos as boas notícias e não disseminarmos as más notícias, 
como tem sido feito constantemente. Falou-se sobre o efeito ruim das postagens 
negativas e a importância de o próprio trade divulgar as coisas boas.  Ricardo Reis, 



Secretário de Turismo, pediu a palavra, citou rapidamente o prêmio CIETH de melhor 
destino turístico do Estado, e falou sobre a capacidade de influência de campanhas 
positivas nas redes sociais, e sobre a importância de apoiarmos o turismo, 
independente do lado político.  Edson Biá prosseguiu, dando informações sobre a “Lei 
do Guia de Turismo”. Ricardo Reis interveio, afirmando que, de acordo com 
informações recebidas do Gabinete naquele dia, será feito um estudo sobre o impacto 
financeiro que a aplicação da Lei poderá causar ao Município.  Edson Biá falou também 
sobre o Ofício enviado no mês de dezembro, solicitando reunião com o Prefeito, mas 
que ainda não haviam recebido retorno.  Thiago, da ASCIGTUR, pediu a palavra e 
explicou que a tal “Lei do Guia”, não é uma Lei específica para a classe, e sim uma Lei 
criada para ajudar a organizar o receptivo da cidade, ressaltando a necessidade de a 
Prefeitura dar uma atenção especial e fazer com que finalmente seja colocada em 
prática, tendo em vista que todos saem ganhando.  Edson Biá e Ricardo Reis falaram 
sobre a importância de a rede hoteleira informar a taxa de ocupação, para que 
tenhamos dados que possam ajudar no trabalho de promoção da cidade.  Edson Biá 
falou rapidamente sobre a 1ª Conferência Municipal de Turismo, agendada 
inicialmente para o dia primeiro de abril.  Prosseguiu falando sobre a realização do 
Convention Business Tour, no dia dois de abril, com os Conventions e o trade de 
Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, contando 
também com a presença de todos os municípios da Costa do Sol, da Baixada Verde, da 
região do Vale do Café, etc, totalizando 12 caravanas.  O evento será realizado no Nova 
Friburgo Country Clube, onde os municípios participantes apresentarão suas ofertas 
turísticas e participarão de rodadas de negócios, em um grande encontro de turismo.  
Alfredo, atual Presidente da LIESBENF, falou sobre os trâmites e as inovações referentes 
ao Carnaval 2020.  João Carlos Leal, de São Pedro da Serra, pediu a palavra e falou sobre 
a possibilidade de levar uma apresentação de Escola de Samba para São Pedro da Serra.  
Alfredo colocou-se à disposição para conversarem a respeito.  Ricardo Reis informou 
que a Prefeitura não obteve liberação da Polícia Militar para realizar Carnaval nos 
distritos de Amparo, Riograndina e Conselheiro Paulino, em virtude de falta de 
contingente.  Gorete Reis, da Associação de Amigos e Moradores de Amparo, pediu a 
palavra e solicitou que seja mantida a realização do Carnaval em Amparo, tendo em 
vista que possuem um bloco tradicional e policiamento fixo.  Ricardo Reis e Edson Biá 
falaram sobre os riscos de fazerem o evento sem a liberação necessária.  Ricardo Reis 
e Angélica, servidora da Secretaria de Turismo e Secretária Executiva do COMTUR, 
falaram sobre o projeto de revitalização do Circuito Tere-Fri. Angélica pontuou que os 
empresários que fazem parte do Circuito estão muito desmotivados, pois alegam que 
há muito tempo ouvem falar de revitalização do Circuito, mas não percebem mudanças 
efetivas.  Angélica explicou rapidamente a atuação da Secretaria de Turismo no projeto 
de revitalização, no que diz respeito ao levantamento dos atrativos para fins de 
inventário, ressaltando algumas dificuldades encontradas.  Edson Biá também pontuou 
algumas ações previstas no projeto.  Dione, da Encanto & Arte, falou sobre a 
necessidade de fazerem mapas que possam ser disponibilizados aos turistas.  João 
Carlos Leal, de São Pedro da Serra, sugeriu que, em um próximo projeto, seja feita a 
revitalização turística da Serramar, que liga Casimiro de Abreu a Nova Friburgo.  Passou-
se a discutir sobre quebra-molas e redutores de velocidade ao longo da Tere-Fri.  Foi 



apresentado o Calendário de Eventos 2020 provisório e Edson Biá explicou sobre a 
responsabilidade dos organizadores e a importância de os eventos serem confirmados 
antes de divulgar o Calendário oficial.  Dione, da Encanto & Arte, aproveitou para 
comentar sobre a falta de organização e os preços cobrados no Festival do Chocolate, 
pontuando reclamações de turistas e a diminuição de participantes nos últimos anos.  
Thiago, da ASCIGTUR, comentou que as agências de turismo do Rio de Janeiro, por 
exemplo, dizem que Friburgo possui um Calendário bem complicado e que os 
organizadores não sabem a diferença entre Feira, Festa e Festival.  Seguiram-se mais 
alguns debates acerca dos eventos na cidade.  Marciano, servidor da Secretaria de 
Turismo, apresentou o Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo, trabalho de 
conclusão do Programa de Capacitação para Excelência em Gestão do Turismo 
Fluminense, desenvolvido pelo grupo de participantes de Nova Friburgo.  Edson Biá 
finalizou reiterando a importância da participação de todos nas reuniões do COMTUR, 
explicando que a Secretária Executiva do Conselho fará um levantamento dos atuais 
participantes, para fins de organização.  Não havendo mais assuntos a serem tratados, 
o Presidente Edson Almeida Biá deu por encerrada a Reunião, às dezesseis horas e 
trinta minutos. 

 

Nova Friburgo, 21 de Janeiro de 2020.  
 
 
 
 
 

Maria Angélica Rocha 
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Edson Almeida Biá 
Presidente do Conselho Municipal de Turismo 
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