
 

Atividades da Reunião 

Reunião do Fórum de Governança 

Turística do Polo Luís 2022 

Data: 24 de JANEIRO 

Início: 14h30  

Fim: 17h30 

Local:  Piano Bar Restaurante 

SENAC – São Luís   

Solicitante:  Fórum de Governança Turística do Pólo São Luís 

 

PAUTAS:  

1. ROTEIRO INTEGRADO; 

Nome do roteiro integrado/ Cronograma de postagem (Instagram)/ 

Estratégia de promoção do roteiro integrado / Vídeo promocional do Polo 

São Luís/ FAMTOUR 

2. NOVAS AÇÕES EM 2022; 

Plano de ação para a capacitação de profissionais de turismo/ Bandeira 

Azul 

3. Outros assuntos pertinentes. 

 

Descrição: 

No dia 24 de janeiro de 2022, reuniram-se de forma presencial, integrantes dos 

municípios que compõem a IGR do Polo São Luís, com a finalidade de prosseguir 

com as ações já iniciadas no ano de 2021. O Secretário Saulo/São Luís, deu início à 

reunião dando as boas-vindas, sendo o município sede do 1º encontro do ano de 

2022. Em seguida passou a palavra para Alexia/ bolsista UFMA, a mesma deu início 

à apresentação com um breve resumo das ações realizadas pela Instância de 

Governança no ano de 2021, dando continuidade apresentou a todos os presentes as 

pautas a serem abordadas durante a reunião. Dando sequência as atividades do 

roteiro turístico integrado algumas sugestões de nome para o mesmo foram expostas, 

sendo acordado que no final da reunião haveria a votação para escolha.  O 

cronograma de postagem da rede social da IGR (Instagram) foi aprovado, ficando 



ainda decidido que cada um dos municípios indique uma pessoa responsável por 

fornecer materiais (fotos, vídeos e textos) para movimentação da rede social 

semanalmente. Seguindo a 5ª etapa do plano de ação da IGR foram expostos o 

Material Promocional e o vídeo do Polo São Luís, ambos serão utilizados como 

estratégias de promoção do roteiro integrado. Houve algumas considerações sobre os 

materiais como mudança de 1 atrativo turístico na cidade de Alcântara (Praia de 

Mamuna para Ilha do Livramento) e troca de horário dos atrativos no município de 

Paço do Lumiar, ficando decidido que o Barracão do Boi da Maioba será visitado 

primeiro e em seguida o Val Paraíso.  

Em sequência sobre o FAMTOUR, foi decidido que será realizado em duas 

modalidades presencial e online com o objetivo de abranger um maior número de 

pessoas. Não foi definido datas para esses eventos até o momento. 

Na última reunião do ano de 2021 ficou decidido pela elaboração do Plano de Ação e 

Capacitação de Profissionais de Turismo, e dando continuidade aos trabalhos 

foram apresentadas algumas questões a serem respondidas e assim ficou decidido 

que os cursos irão acontecer no município de Paço do Lumiar (local a decidir), 

teremos participação de instituições parceiras com SEBRAE, SENAC, IFMA entre 

outras. Não foi definido datas para esses eventos até o momento 

Passando a fala para Gisele/coordenadora de planejamento SETUR, que explicou 

sobre o programa BANDEIRA AZUL que é um prêmio ecológico, voluntário, 

concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. O Objetivo foi despertar o 

interesse dos municípios em conquistar a bandeira. Durante a apresentação o 

Secretário Saulo/São Luís sugeriu que para os municípios da ilha seria uma ótima 

oportunidade trabalhar com a busca da bandeira azul para as embarcações já que os 

mesmos possuem diversos tipos de embarcações e algumas são bem características 

de cada região. Ficou decidido pela realização de uma nova reunião para abordagem 

mais detalhada sobre o programa bandeira azul com foco nas embarcações, e 

posteriormente a apresentação para os empresários da área.  

O Secretário Alisson/Raposa fez o levantamento da importância de sinalização 

turística dos municípios, sugerindo agendar uma reunião com o empresário do 

Guaraná Jesus para parceria, apresentação do projeto de sinalização e o roteiro 

integrado. 

Durante a votação para a escolha do nome do roteiro foi levantada a questão da 

abrangência de todos os municípios pelo nome do roteiro, apesar disso conseguimos 

definir um possível nome para o roteiro (ROTA DA ILHA). Porém, o município de 

Alcântara tem até o 31 de janeiro para sugerir uma segunda opção de nome para o 

roteiro que entrará em votação. Caso não haja nenhuma sugestão, fica decido pelo 



nome sugerido na presente reunião (Rota da Ilha). 

 

Todos os materiais apresentados durante a reunião foram devidamente enviados de 

forma online para todos os integrantes da Instância de Governança do Polo São Luís. 

 

Ficou pendente aos municípios: 

1 - Análise e FeedBack para correção dos materiais (Vídeo e material promocional) 

anexo;  

2 - Autorização de uso de imagens assinado pelos responsáveis das fotos de cada 

município; 

3 - Envio de novas imagens para serem substituídas no material promocional 

(atrativos presentes no roteiro integrado); 

4 - Se algum município tiver um projeto de sinalização turística, por gentileza enviar 

no grupo para que possamos compor a apresentação para o Guaraná Jesus; 

5- ALCÂNTARA - Sugestão de nome para o roteiro integrado e envio das imagens da 

Ilha de Livramento; 

 

Ressalto que todas as decisões tomadas na presente reunião foram votadas pela 

assembleia, fazendo-se presente mais de 2/3 (dois terços) dos integrantes da IGR. 

 

Não restando nenhuma dúvida sobre os temas abordados, a reunião foi finalizada. 

Sem nada mais a tratar lavro esta ata; 

 

Estiveram presente na reunião; 

 


