
Atividades da Reunião
Reunião do Fórum de Governança

Turística do Polo Luís 2022

Data: 17 de março de 2022

Início: 14h30

Fim: 17h30
Local: Auditório Secretaria Municipal

de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer -

SEMTUR

Solicitante:  Fórum de Governança Turística do Pólo São Luís

Pauta:

1.Apresentação do material promocional para aprovação;
2. Bandeira azul (foco nas embarcações);

3. Sinalização turística (foco na ROTA DA ILHA);

4. Calendário das ações de capacitação aos profissionais
do turismo;

5. Feira do empreendedor;

6. Instagram da instância;

7. Concurso fotografia IGR
8. Outros assuntos pertinentes

*Descrição:

No dia 17 de março de 2022, reuniram-se de forma presencial no município

de São José de Ribamar, integrantes dos municípios que compõem a IGR do

Polo São Luís sendo eles: O secretário Urubatan/São José de Ribamar

anfitrião da reunião, secretário Saulo Ribeiro/São Luís, secretário Jedson

Coelho/Alcântara, secretário Alisson Penha/Raposa, e as convidadas

Gisele/Coordenadora de planejamento da SETUR/São Luís para falar sobre

Programa Bandeira Azul e Renata Costa representante do SEBRAE-MA para

falar sobre a feira do empreendedor. E os demais componentes da Instância



(técnicos e bolsistas). Deu-se início a reunião para prosseguirmos com as

ações da Instância de Governança Regional.

O secretário Saulo Ribeiro/São Luís, deu início à reunião dando as boas

vindas lendo e comentando as pautas a serem discutidas na presente reunião.

Em seguida a bolsista Alexia Azevedo iniciou a apresentação com o material

promocional da “ROTA DA ILHA” para os presentes discutirem as alterações a

serem feitas, começando pela escolha da logomarca da rota. O secretário

Jedson Coelho/Alcântara apontou o guará como elemento a ser acrescentado

que é comum em quase todos os municípios, portanto deveria fazer estar

presente na logo. O secretário Adjunto Edson Duarte/Raposa sugeriu

adicionar uma pequena placa com as siglas de municípios e adicionar dunas

de areia. O secretário Adjunto Elson dos Santos(Baiano)/Paço do Lumiar

sugeriu que a logo não tivesse nenhum elemento que representasse os

municípios e sim elementos presentes na Rota da Ilha. Ficou definido que a

logo teria apenas elementos visuais que lembram a rota e as siglas dos

municípios. Com base em todas as sugestões, o secretário Saulo Ribeiro

sugeriu adicionar à figura de barco para representar os caminhos da rota, os

guarás, pôr do sol e palmeira. O secretário Urubatan/São José de Ribamar

expôs interesse de fazer alterações referente às imagens que representam o

município de São José de Ribamar no material promocional. A

Renata/SEBRAE-MA realçou o fato dos atrativos presentes no Rota da Ilha

estarem devidamente regularizados dando ênfase ao Passeio de Buggy em

SJR portanto o material voltou ficou pendente retornando para ser feito as

devidas alterações e ser apresentado durante a semana no grupo da IGR e

não próxima reunião. O secretário Jedson Coelho/Alcântara comunicou a

todos sobre a criação do passeio ao Centro de Lançamento como um possível

atrativo a ser inserido na rota no futuro. Após finalizado a apresentação do

material promocional a bolsista Alexia passou a palavra à Gisele

Coordenadora de planejamento da SETUR/São Luís para falar sobre

Programa Bandeira Azul voltado para as embarcações, a bandeira azul é uma

certificação internacional ambiental e o objetivo da instância apresentar a

categoria “operadores de embarcações de turismo” para os municípios que

têm possibilidade de aderirem o programa, a Gisele apresentou alguns

critérios necessários que cada embarcação deve seguir para que os



empresários possam aderir a bandeira azul. Houve a distribuição de um

documento explicativo impresso para todos os secretários sobre as etapas da

fase piloto que possui duração de dois anos para que o empresário possa se

adequar aos critérios para receber a certificação. Ressaltou ainda que caso

alguma embarcação consiga o selo bandeira azul será um grande feito pois no

Brasil não há embarcações com essa modalidade de certificado. A Gisele

colocou-se à disposição caso os secretários tenham qualquer dúvida sobre o

programa bandeira azul e sobre fazer o cadastro dos empresários da

embarcações.

O secretário Adjunto Edson Duarte/Raposa levantou um questionamento

quanto às inscrições serem feitas presenciais ou via internet e sobre as taxas

de inscrição. O secretário Saulo Ribeiro/São Luís sugeriu a realização de uma

palestra em Raposa para explicar aos empresários que mostrarem interesse

em se adequar e solicitar o selo bandeira azul. O secretário Jedson

Coelho/Alcântara apontou que a instância pode buscar mecanismos para se

aproximar dos empresários que realizam turismo náutico para mostrar as

possibilidades dentro do mercado turístico, a instância podendo ser fazer uma

ponte entre o ministério do turismo e os empresários. Gisele apresentou o

material da sinalização turística para a rota da ilha, o check-list com as

informações necessárias para a elaboração do projeto técnico da sinalização

(o material foi enviado no grupo da IGR) com prazo de entrega da

documentação até o dia 28 de março de 2022. Dando continuidade à reunião,

Alexia falou sobre as Ações de capacitação para os profissionais do turismo,

São Luís realizou a primeira capacitação no dia 15 de março, a ideia é que

seja realizada uma capacitação a cada quinze dias em cada um dos

municípios do polo. O secretário Jedson Coelho/Alcântara pediu licença pois

precisou se ausentar da reunião para cumprir outras demandas e convidou a

todos para comparecer no Festejo do Divino Espírito Santo em Alcântara.

Alexia apresentou como está o andamento do instagram da Instância e

ressaltou a importância dos municípios de compartilharem e divulgarem o

instagram. Apresentou em seguida a proposta de um concurso de fotografia

da IGR para a criação do banco de imagens para o instagram, com

premiações ofertadas pelos municípios como passeios, hospedagens e

descontos em restaurantes entre outros.



Com a palavra a Renata representante/SEBRAE-MA falou sobre a feira do

empreendedor que será realizada no multicenter SEBRAE, esclareceu sobre

o papel das instâncias de governança no evento dentro do pavilhão do

agroturismo evidenciou que o objetivo é fazer com que os visitantes possam

fazer uma viagem por 8 polos turísticos do Maranhão ou seja, conhecer um

pouco da cultura, artesanato e atrativos turísticos de cada polo através dos

materiais de divulgação. O evento será durante os dias 30 à 03 de abril e é

necessário que o polo escolha um representante para ficar no estande durante

os 4 dias. Durante o evento a venda do material de artesanato no estande é

suspensa assim como produtos para degustação. Marcou-se para o dia 28 de

abril uma visita técnica ao Multicenter Negócios e Eventos para visualizar o

espaço dos estandes para que os municípios possam escolher os elementos

decorativos que irão levar. Foi decidido que a bolsista Alexia irá representar o

polo durante os 4 dias na feira do empreendedor. Com a palavra o secretário

Saulo Ribeiro/São Luís, encerrou a reunião e cedeu a fala ao secretário

Urubatan/São José de Ribamar que agradeceu e fez o encerramento

chamando todos os participantes para fazer o registro fotográfico da reunião.

Ficaram pendentes os seguintes tópicos:

- A alteração do material promocional e envio do material no grupo;

- O checklist da sinalização turística até o dia 28 de Março;

- Alteração e ajuste do calendário de curso de capacitação;

- Elaboração do edital do concurso de fotografia da IGR;

- Escolha dos elementos decorativos da feira do empreendedor;

- Elaboração de um cronograma de revezamento para a feira do

empreendedor;

- Confecção da camisa da Instância.

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

finalizada.

Sem nada mais a tratar lavro esta ata;

Estiveram presente na reunião;

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

- Urubatan – Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer/ São

José de Ribamar;



- Izalice - Coordenadora de turismo da Secretaria Municipal de Turismo,

Cultura, Esporte e Lazer/ São José de Ribamar;

- Jardel Braga - Turismólogo da secretaria de turismo de São José de Ribamar

- Cássia Carvalho – Assessora da secretaria Municipal de indústria comércio e

Turismo/ Paço do Lumiar

- Elson Ataíde - Secretário Adjunto Municipal de industria comercio e Turismo/

Paço do Lumiar

- Alisson Penha – Secretário Municipal de Raposa

- Edson Duarte - Secretário Adjunto Municipal de Raposa

- Jedson Coelho - Secretário Municipal de Cultura e Turismo/ Alcântara

- Bruno Ferreira – Assessor do Secretário Municipal de Cultura e Turismo/

Alcântara

- Alexia Lopes – Bolsista da Universidade Federal do Maranhão

- Gisele/Coordenadora de planejamento da SETUR/São Luís

- Renata Costa representante do SEBRAE-MA


