
 

Atividades da Reunião 

Reunião do Fórum de Governança 

Turística do Polo Luís 2021 

Data: 25 de março 

Início: 15h00  

Fim: 17h00 

Local: Anfitrião município da Raposa 

(Google meet)  

 

Solicitante:  Fórum de Governança Turística do Pólo São Luís 

 

Pauta:  

● Atualização e/ou Elaboração do Programa de Desenvolvimento Turístico 
do Estado do Maranhão.  

● Escolha de uma data para encontro virtual com a Instância do Polo 
Chapada (Polo de referência) 

● Cada município irá apresentar sugestões já formatadas, para promover o 
destino através das redes sociais. 

● Aprovação da assembleia para criação de canais de comunicação da 
Instância de Governança (Link no site de cada 
prefeitura/secretaria/entidade). E criação de uma conta do Instagram para 
a IGR. 

● Termo de Cooperação Técnica. 
● Outros assuntos pertinentes 

 

Descrição: 

No dia 25 de março de 2021, atendendo a convocação do município de Raposa, foi realizado 

de forma virtual, como forma de conter o avanço da COVID-19, o segundo encontro dos 

integrantes da Instância do Polo São Luís, com a finalidade de tratar sobre as ações já iniciadas 

na primeira reunião. 

O Secretário da Setur/São Luís, Saulo Ribeiro, deu início a reunião dando as boas-vindas a 

assembleia, e realizou a leitura da pauta. Passando para o Secretário de Raposa a palavra. 

O Secretário Allyson Penha, agradeceu e iniciou a reunião, falando sobre a atual situação da 

Raposa, em relação a COVID -19, e sobre as medidas adotadas nas embarcações. Após as 

boas-vindas, iniciou-se às demandas da Pauta. 



Item 01: Atualização e/ou Elaboração do Programa de Desenvolvimento 

Turístico do Estado do Maranhão 

O Secretário, Saulo Ribeiro, sugeriu a atualização do plano de ação de 2019, optando por uma 

redução e traçando uma estratégia mais específica, permanecendo no plano a criação do 

vídeo promocional dos Polos, e o calendário de eventos. 

 A Srª Paula Rodrigues (Setur) pediu a palavra reforçando a importância da divulgação nas 

redes sociais, para divulgação dos municípios. Ficando à disposição para o que precisarem de 

auxílio nesse sentido. 

O Secretário de Alcântara, Sr. Jedson, agradeceu a visita de cortesia da Setur São Luís e da 

equipe. Informou que Alcântara também está sofrendo com a COVID-19. E que há uma 

possibilidade de fechar as entradas para o turismo. Sobre o Plano, concorda em filtrar as ações 

que podem ser realizadas. 

A Professora Cristiane (IFMA), sugeriu que o documento tivesse algo que acalentasse o trade, 

devido a situação da covid-19. Em resposta, o Secretário Saulo Ribeiro, pontuou a criação de 

um vídeo, uma campanha de sensibilização, para um olhar de esperança, e que o turismo é 

possível, com a implementação dos protocolos de segurança. 

A Secretária Adjunta Poliana, de Ribamar, informou que estão trabalhando com o turismo 

náutico, turismo de aventura, e os roteiros já consolidados, de sol e mar. Estão trabalhando 

de forma ainda lenta, devido a situação da covid-19. Porém, a equipe está sendo montada 

para trabalhar nas redes sociais. 

A Srª Brenda Leite (Setur), deu segmento à reunião fechando a elaboração do programa, do 

qual em comum acordo todos concordaram em ‘enxugar’ o arquivo. Também ficou 

estabelecido um prazo* de uma semana para cada município participante do Polo São Luís, 

enviar no mínimo três tópicos mais relevantes para compor o documento. 

(Prazo: 01/04/2021) 

O Secretário, Saulo Ribeiro, falou sobre a necessidade da realização do inventário de Paço 

do Lumiar, como prioridade, em conjunto com a UFMA. O Secretário Diego, ficou de entrar 

em contato com o Professor Jonilson (UFMA) para realização. O professor Jonilson, ficou à 

disposição. 

Item 02: Escolha de uma data para encontro virtual com a Instância do Polo 

Chapada  

Ficou acertado com os presentes que haverá um encontro virtual com o Polo da Chapada, no 

dia 09 de abril, no horário das 10:00 da manhã. 



● Item 03 e 4: Sugestões para promover o destino através das redes sociais 

e aprovação da assembleia para criação de canais de comunicação da 

Instância de Governança  

Tomando a palavra, o Secretário Saulo Ribeiro, falou sobre a criação de uma rede social para 

o Polo São Luís, esclarecendo que será importante uma conversa para formular um termo 

'vendável', no sentido de facilitar para o público encontrar a página e também sugeriu uma 

estratégia para alimentar a página da rede social, podendo ser imagens diferenciadas das 

redes sociais de cada destino ou por reposts. A Srª Paula Rodrigues (Setur) indicou que as 

duas formas sugeridas são excelentes para alimentar a página. 

Retomando a palavra, o Secretário Saulo Ribeiro reiterou que cada secretaria tem uma 

demanda muito alta, sugerindo a colocação de dois estagiários (IFMA e UFMA) responsáveis 

pelo gerenciamento da rede social. O estágio poderia ser de forma permanente, obrigatório. 

Cada instituição (IFMA e UFMA) criaria um projeto de pesquisa ou extensão viabilizando uma 

bolsa para o alunado e/ou elaborar um pequeno projeto e apresentar para o SEBRAE e 

Fecomércio em busca de uma bolsa permanente. 

A Professora Cristiane (IFMA), achou a ideia do aluno estagiário excelente, mas informou que 

a realidade dos alunos neste tempo de pandemia não é favorável para um estágio remoto. 

Em seguida perguntou ao Secretário para quando seria a solicitação dos estagiários. Em 

resposta, o Secretário Saulo Ribeiro informou que logo após o envio das sugestões solicitadas 

para o plano de ação, será elaborado um cronograma para dar início a essa etapa de 

contratação, e reforçou que toda a atividade do estágio seria de forma remota. 

A Professora Cristiane (IFMA) reiterou que não se comprometeria ainda nesta questão, mas 

ficou de entrar em contato com a coordenação do curso para analisar a viabilidade para 

solicitar alunos para o estágio. A professora também fez uma sugestão de cada Polo colocar 

peculiaridades com depoimentos de moradores, como forma de usar a ferramenta da rede 

social para contagiar outras pessoas a conhecerem aquele local. Nessa fala, o Secretário Saulo 

Ribeiro colaborou dizendo que essa sugestão poderia ser uma estratégia dentro do canal de 

comunicação das redes sociais, realizando uma entrevista rápida uma vez na semana com o 

residente da localidade. 

O professor Jonilson relatou que na UFMA, em relação ao acesso de internet e dispositivos 

móveis é uma realidade diferente, devido o edital aderido pela Universidade os alunos têm 

condições favoráveis a participarem do estágio remoto. Podendo pleitear a vaga de estágio, 

os alunos dos cursos de Turismo e Hotelaria. 

O Secretário, Saulo Ribeiro sugeriu marcar uma reunião com o Reitor da UFMA, Natalino 

Salgado para viabilizar uma bolsa de extensão para projeto de Instância, junto à Pró - Reitoria 



de Extensão. Após deliberar sobre a sugestão de trazer o alunado para estagiar, a Professora 

Janete explicou que atualmente não existe mais o estágio obrigatório (IFMA), e que seria mais 

viável a criação do projeto de extensão. Ficou acordado entre os Professores: Jonilson, Janete 

e Cristiane a elaboração e compartilhamento do mesmo projeto para submeter no edital de 

bolsas de extensão. (Prazo para submissão: 16/04/2021) 

Item 04: Termo de Cooperação Técnica. 

Todos os secretários enviaram o documento para o termo de cooperação, faltando apenas o 

decreto do Prefeito - com exceção de Alcantara - autorizando os secretários assinarem o 

documento.  Passando a palavra para a Srª Aline (Setur), informou que o documento 

solicitado é um convênio entre as esferas, que difere da legislação que diz que: quem assina 

o convênio entre entes públicos é o gestor que foi eleito. Logo, o termo será realizado, assim 

que os decretos forem enviados. 

Sem mais nenhum assunto a tratar, finalizou-se a reunião. Sendo o próximo encontro, com 

sede no Município de Alcantara. Na primeira quinzena de maio.  

 

Sem nada mais a tratar lavro esta ata; 

 

Estiveram presente na reunião; 

Saulo Ribeiro - Secretário Municipal de Turismo de São Luís - MA. 

Sabrina Muniz - Secretária Adjunta Municipal de Turismo de São Luís - MA. 

Polyana – Secretária Adjunta Municipal de Turismo de São José de Ribamar - MA 

Jonilson Costa – Professor/ coordenador do Curso de Hotelaria da Universidade federal do 

Maranhão; 

Janete Chaves – Professora do Ifma 

Alisson Penha – Secretário Municipal de Turismo de Raposa – MA. 

Jedson Coelho - Secretário Municipal de Turismo de Alcântara - MA. 

Diego Ricci – Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Paço do Lumiar 

Gabriela Vasconcellos – SENAC 

Paula Rodrigues – Setur/slz 

Brenda Leite – Setur/slz 

Professora Cristiane Mesquita – IFMA 

Aline Vasconcelos – Setur/slz 

 


