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MEMBROS PARTICIPANTES: 
 
- Vice-Presidente do Comtur 
- Secretário do Comtur 
- Secretário Municipal de Turismo 
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- Demais convidados do trade turístico 
 
 
Pautas abordadas: 
 

 Investe Turismo 

 Tarifário das hospedagens 

 Eventos do mês de agosto 

 Apresentação dos gráficos elaborados pelo Cefet 

 

1. As 14h do dia 09 de Julho de 2019 foi realizado na sede da Associação 
Comercial de Nova Friburgo a 6ª reunião do Conselho Municipal de Turismo de 
Nova Friburgo de 2019. O Secretário do Comtur, André Luis Ricarte, abriu a 
reunião apresentando a Wania Monerat, Consultora do Sebrae e representante 
do projeto Investe Turismo, aonde comentou-se sobre as reuniões e ações 
deste projeto. Comentou sobre a contemplação das cidades incluindo Nova 
Friburgo. Comentou sobre a continuidade, do desdobramento do DTI – 
Destinos Turísticos Inteligentes, que passou a ser o Investe Turismo. Comentou 
sobre a criação do portal do Comtur, as ações, atas e até sobre emendas 
parlamentares entre outros. Comentou sobre os investimentos, 
comercialização, roteiros, eventos entre outros. Pablo comentou sobre os 
grupos que conversam sobre o investe turismo. Segundo o secretário, o 
qmesmo gostaria de saber qual é o valor destinado para o município, aonde 
será aplicado, como e quando. Segundo o Secretário encaminhou um ofício a 
Diretora regional do Sebrae, Sra. Fernanda Gripp neste dia, pois o mesmo 
alegou que devido ao deslocamento, perde-se muito tempo com assuntos que 
não se concluem, segundo ele, quer ser mais objetivo nesse aspecto. Rodrigo 
explicou que este projeto é o Investe Turismo, e Pablo comentou que é 
determinado pelo Ministério do Turismo. Wania disse que o Sebrae é o 
executor do projeto e que já veio formatado, porém será adotado as ações 
sobre diversas ações, aonde em alguns casos serão conjuntas e outras somente 
Nova Friburgo. Exemplificou que outros municípios não participaram. Pablo 



comentou que Nova Friburgo não estava contemplada no Investe Turismo, e 
que segundo ele fora feito um trabalho muito forte sobre a inserção do 
município. Wania falou sobre o cadastur, na sua execução, Pablo comentou 
sobre o medo de alguns hoteleiros passarem informações aos técnicos sobre o 
Cadastur, e Wania ressaltou sobre o medo de serem tributados. Wania disse 
que o turismo tem que ser encarado como indústria. Wania comentou sobre as 
reuniões que vem ocorrendo no Rio na mesma data da reunião do Comtur. 
Tiago comentou que pode ser feito a alteração desta data. Wania comentou se 
poderia ser a primeira terça-feira do mês. Pablo comentou sobre o Cadastur no 
qual estamos muito perto de alcançar a meta, igualando aos município. Falou 
sobre os eventos como o Congresso de Guias de Turismo, Salão Estadual de 
Turismo, no Rio de Janeiro, aonde somente poderá participar quem tiver o 
Cadastur. Comentou sobre os espaços. Pediu para que todos contribuam. Falou 
sobre o Festival do Chocolate e explicou sobre essa data. Comentou sobre o 
Vereador Professor Pierre, no qual costurou muito bem sobre aqueles que se 
inseriram no Cadastur. Rodrigo comentou sobre a cobrança de taxa nos 
equipamentos hoteleiros, no qual não foi discutido no conselho. Pablo alegou 
que foi discutido sim, mas Rodrigo ressaltou que não. Pablo perguntou se o 
Rodrigo pagava o Room tax, e Rodrigo disse que isso é uma escolha e de 
iniciativa privada. Rodrigo comentou que arrecadar um tributo de iniciativa 
privada e repassar para a prefeitura é andar na contramão. Tiago comentou 
que na outra reunião o Presidente Edson Biá havia dito que a taxa é 
inconstitucional. Nilton Sérgio da 4&4 Cantos Ecoturismo comentou sobre a 
questão de taxas em seu processo. Pablo comentou sobre o Vereador Pierre, 
quanto a fiscalização e relacionado sobre isso. Nilton comentou que existe 
maneiras de se resolver de forma mais clara. Tiago comentou sobre os conflitos 
dos eventos e a falta de comprometimento das datas. Citou o exemplo do 
evento do festival de alguns anos atrás no qual foi horroroso sobre a situação. 
Ambrósio Professor do CEFET apresentou alguns dados significativos sobre o 
formulário aplicado do perfil dos prestadores. Comentou sobre os 
questionários que podem ser elaborados. Exemplificou outros modelos 
totalmente online através de plataformas. Pablo parabenizou sobre os 
formulários e gráficos apresentados. Palbo disse que realmente não tem como 
trabalhar sem esses dados tão importantes. Assim fechou a reunião.  
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