
 

Atividades da Reunião 

Reunião do Fórum de Governança 

Turística do Polo Luís 2022 

Data: 28 de abril de 2022 

Início: 09h  

Fim: 12h  
Local: Terreiro Kamafêu de Oxóssi/ 

Praia do araçagy no município de São 

José de Ribamar. 

Solicitante:  Fórum de Governança Turística do Pólo São Luís 

Pauta:  

1. Calendário de curso IGR;                               

2. Checklist Sinalização turística;  

3. Etapa-06 Plano de ação apresentação aos stakeholders; 

4. Roteiro integrado material promocional; 

6. Instagram da instância - Polo São Luís; 

5. IGR na feira do empreendedor; 

8. Outros assuntos pertinentes. 

 

*Descrição: 

No dia 18 de abril de 2022, reuniram-se os integrantes dos municípios que 

compõem a IGR do Polo São Luís sendo eles: O secretário Urubatan/São José 

de Ribamar, secretário Saulo Ribeiro/São Luís, Meire/representante do 

secretário de Alcântara, secretário Alisson Penha/Raposa. E os demais 

componentes da Instância (técnicos e bolsistas) no Terreiro Kamafêu de 

Oxóssi/ localizado na Praia do Araçagy no município de  São José de Ribamar 

a convite do Pai Cícero/representante da casa.  

O encontro da IGR iniciou com uma fala do secretário Saulo Ribeiro/São Luís 

agradecendo a presença de todos os presentes, e ressaltando a importância 

desse momento de interação, pois na mesma semana a Casa Fanti Ashanti 

sofreu  ato de intolerância religiosa e racismo. 



Com a palavra, o representante da casa, Pai Cícero responsável pelo local 

contou aos presentes a história da casa. E solicitou oficialmente a inclusão do 

Terreiro no Roteiro - Rota da Ilha como atrativo do município de São José de 

Ribamar. 

Renata/SEBRAE perguntou sobre quais atividades os visitantes poderiam 

realizar na casa durante uma visita, como por exemplo: Banhos, receitas das 

comidas de Santo, tour pelo espaço, experiências, etc. Pois para ser inserido 

na rota como um atrativo é necessário que tenha um cronograma fixo de 

atividade. Em resposta o Pai Cícero mencionou a possibilidade de abrir um 

dos quartos para visitantes/pesquisadores que queiram vivenciar a rotina da 

casa. Sugeriu-se que fosse “criado” um espaço com fotografias, cartazes, 

textos contando a história da religião e da casa para que os visitantes 

pudessem conhecer um pouco mais. Assim como a menção sobre barraca 

“Cantinho de Iemanjá” que é vinculada com a casa. Foi sugerida a criação de 

um cronograma de visitação com um roteiro pré-definido dentro da casa para 

que os visitantes possam viver experiências. 

O secretário Urubatan/São José de Ribamar mencionou iniciativas tem 

melhorado o turismo religioso na sede, a preocupação os ambientes no 

entorno da igreja matriz como bares e restaurante com músicas altas etc. 

Em seguida comentou-se a respeito da “educação de axé”, que essa seria 

uma boa forma de trazer atividades diferenciadas dentro da casa como um 

Mini curso de como falar, tom de voz, comportamento, vestimentas e o que 

fazer ao adentrar um espaço de religião de matriz africana, visto que boa parte 

dos visitantes não tem esse conhecimento prévio. Seria realizado o 

treinamento dos membros da casa para que passem esse conhecimento aos 

visitantes. 

 A professora Cristiane/UFMA sugeriu a criação de uma trilha ecológica pela 

mata ao redor da casa para que os visitantes conheçam as ervas e tenham 

contato com a natureza.  

Finalizando a primeira parte da reunião, após todas as sugestões serem 

ouvidas decidiu-se que a casa iria apresentar possíveis atrativos para que a 

instância possa analisar e verificar a possibilidade de inserir o espaço dentro 

do Roteiro- Rota da Ilha. 

Dando continuidade Alexia/bolsista iniciou a apresentação das pautas, a 



primeira foi o calendário de cursos da instância mostrando os que já foram 

realizados e os que ainda estão pendentes. Foi solicitado que cada município 

escolha um curso de preferencia para ser ofertado, São José de Ribamar 

escolhe o curso de “Primeiro Socorros” como temático. O curso “Orçamento e 

precificação” ficou com o município de Paço do Lumiar, Qualidade no 

atendimento em Alcântara, oportunidade de mercado no turismo de aventura 

em Raposa. 

Sobre o checklist da sinalização turística ficou definida uma nova data (15 de 

maio) para entrega das informações que serão utilizadas para a elaboração do 

projeto de sinalização.  

Apresentou-se o material da Rota da Ilha finalizado. 

Foi solicitado novamente que os municípios enviem fotos e vídeos para serem 

postados no instagram, visto que não há material suficiente a disposição. 

Alexia passou a palavra para Renata/SEBRAE que falou sobre a caravana do 

salão da rota das emoções e solicitou a participação da instância para 

incentivar os empresários a participar da caravana. 

Finalizando a reunião Alexia agradeceu a presença de todos os presente, 

principalmente ao Pai Cicero por abrir a casa e ceder o espaço para a 

realização da reunião.  

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

finalizada. 

Sem nada mais a tratar lavro esta ata; 

Estiveram presente na reunião; 

*Lista de presença em anexo*. 

 

 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

