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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: 
 

 Semana do Recepcionista 

 União entre os lados público e privado 

 Calendário turístico 2019 

 Fundo de turismo 

 Multirão Cadastur  

 Conferência 

 Apresentação da UFF/RJ 

 Assuntos gerais 

 

As quatorze horas do dia nove de abril de dois mil e dezenove, na sede da ACIANF, 
no auditório, fora realizada a terceira reunião do Conselho Municipal de Turismo de 
Nova Friburgo – RJ BIÊNIO 2019 - 2020. Edson Biá, presidente do Conselho Municipal 
de Turismo iniciou apresentando Bianka da ACIANF para falar sobre a semana do 
recepcionista. Bianka da ACIANF começou falando sobre como foi a semana do 
recepcionista, no qual foi um sucesso tanto que teve overbook no dia do tour 
promovidos pelos operadores locais. Apresentou o vídeo sobre a semana do 
recepcionista e as riquezas visitadas. Ouve a participação de diversos integrantes da 
cidade, tais como guias de turismo, pessoal do Nova Friburgo Country Clube, 
produtores rurais, empresários do setor, gestores públicos, funcionários de 
restaurantes e poucos recepcionistas, no qual se lamentou a pouca inserção. Biá 
comentou que é importante que o hotel entenda que tem que estarem juntos e 
presentes, sejam nas ações, sejam nas reuniões de conselhos entre outros. André 



Luis Ricarte comentou sobre a importãncia do Multirão do Cadastur e que precisará 
da participação de todos, além do fato de comunicar que  a partir dos próximos dias 
serão realizados as visitas nos equipamentos com uma listagem de 30 dias para o 
empreeendimentos se regularizar, pois após esta data o mesmo poderá receber a 
visita do órgão fiscalizador do Ministério do Turismo. Comentou também sobre o 
prazo de avaliação do ministério é de 01 de abril à 30 de julho e que haverão diversas 
reuniões onde será necessário o envolvimento de todos. Demétrius apresentou o 
pessoal da UFF/RJ. A responsável pelo projeto da UFF/RJ apresentou seu projeto 
técnico científico. A responsável pelo projeto, comentou sobre a apresentação dos 
formulários no final da reunião. Biá falou sobre o adiamento do a Conferência e 
Seminário de Turismo. Fernanda comentou que o ministério possui diversos recursos 
para projetos no ministério. Biá reforçou descrevendo que maio estará com bastante 
evento. Moema mencionou sobre os eventos no início do mês de maio e Biá 
descreveu cada um. Perguntou sobre os dias de audiências na Câmara para com que 
se pegue um dia e horário mais tranquilo. O Responsáqvel do CEFET apresentou 
ideias sobre os formulários e as câmaras temáticas. Biá achou importante e 
comentou que será a primeira do município, onde todos poderão participar e dar 
sujestões. Fernanda do Sebrae comentou para que se forme uma diretriz e que pode 
pegar alguns exemplos que já ocorreram em outros lugares. Edna comentou sobre o 
Congresso de Guias de Turismo, que está previsto para agosto, através do CIETH, 
principalmente guias de turismo especializado em atrativos naturais. Também 
sugeriu um calendário sobre congressos, seminários, workshopings entre outros. 
André comentou sobre o Sítio Jonosake, no qual convidou a todos para participarem 
com as folheterias para este evento, previsto para maio. O mesmo sujeriu junto com 
o pessoal da ASCIGTUR, a data entre os dias 11 à 12 de Junho, para o período da 
Conferência e Sominário, pois segundo André pode ser feito a reunião do comtur 
dentro da programação, no caso dia 11 de junho. Moema comentou sobre o 
encontro nacional de motociclista, previsto para Junho em Amparo, no primeiro final 
de semana. Moema e Biá falaram sobre a Festa da Flor de Lúpulo, que ocorrerá nos 
dias 27 e 28 de abril, no Nova Friburgo Country Clube e em Amparo. Moema falou 
sobre a cerveja que irá competir na Bélgica, um concurso e encontro internacional de 
cervejas artesanais. O evento da Festa da Flordo Lúlupo é através do site: 
https://lupulonovafriburgo.com/  Biá aberiu espaço para assuntos gerais mas não 
ouve assunto, então abriu o espaço para que fosse aplicado o questionário da 
UFF/RJ. 
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