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Gestão 2019/2020
Eleita a nova diretoria do Consórcio

Consórcio de
Desenvolvimento
Intermunicipal dos
Municípios do Alto Jacuí e
Alto da Serra do Botucaraí
Rua General Câmara 89 – Ibirubá/RS
Fones: (54) 3324-4315 - (54) 3324-4502
CEP 98200-000
www.comaja.com.br
www.rotadasterrasencantadas.com.br

Direção
João Ernesto Schemmer
Secretário Executivo
comaja@brturbo.com.br

A

eleição e posse da nova diretoria do COMAJA, para a gestão 2019/2020 foi
realizada ainda em 2018, em assembleia que ocorreu no dia 18 de dezembro
no município de Saldanha Marinho. A nova diretoria ficou assim composta:
Presidente reeleito: Prefeito Volmar Telles do Amaral (Saldanha Marinho)
Vice-Presidente: Prefeito Paulo Ricardo Cattaneo ( Soledade)
2º Vice-Presidente: Prefeito José Flávio Godoy da Rosa (Fontoura Xavier)
Secretária: Prefeita Márcia Rossatto Fredi (Fortaleza dos Valos)
Conforme o presidente
reeleito,
o
desafio
para este mandato é
continuar promovendo o
desenvolvimento regional,
tratando
com
muita
responsabilidade os projetos
do Consórcio, buscando
parcerias junto aos novos
governos federal e estadual,
além do trabalho conjunto
e comprometimento dos
municípios consorciados.

Departamentos

Segurança

Agricultura e Meio Ambiente
Diretor do Departamento
Éverton Lagemann
meioambiente@comaja.com.br
Saúde
Diretor do Departamento
Domingos Tadeu Dalla Costa
saude@comaja.com.br
Turismo - Rota das Terras Encantadas

Diretora do Departamento
Turismóloga Carolina Lopes
turismo@rotadasterrasencantadas.com.br

Projetos e Planejamento
Assessora
Karina Wilm Doninelli
planejamento@comaja.com.br

Veículo utilizado no Patrulhamento Rural foi adquirido
através do COMAJA
Camionete que atende o interior de 11 municípios foi entregue em novembro de 2018

E

m
um
trabalho
conjunto entre 11
municípios da região, foi
realizada a compra de
uma camionete Amarok
0Km tracionada 4x4,
que hoje já é utilizada
no Patrulhamento Rural.
A entrega do novo
carro
que
atende
as comunidades do
interior foi realizada no
dia 30 de novembro
de 2018 em Soledade.

A aquisição e licitação
foi
realizada
por
meio
do
COMAJA.
O
investimento
foi
de
R$
169.290,00,
dividido entre Soledade,
Espumoso,
Campos
Borges,
Fontoura
Xavier,
Tio
Hugo,
Ibirapuitã,
Mormaço,
Alto Alegre, São José do
Herval, Itapuca e Tapera.

Cada um destinou o
valor de R$ 15.390,00.
O delegado de polícia,
Guilherme
Pacífico,
ressaltou a importância
desta decisão coletiva.
“O
novo
veículo
enriquece o trabalho de
proteção da sociedade,
salvaguardando
os
produtores
rurais,
que carecem de uma
atenção”,
pontuou.

Comunicação COMAJA
Redação, fotos e diagramação
Douglas Schaeffer
comunicacao@rotadasterrasencantadas.com.br

Nova camionete da Patrulha Rural
Foto: Clic Soledade
Impressão: Editora e Gráfica Caxias
Tiragem: 1.000 exemplares

Ato de entrega realizado em Soledade
Foto: Clic Soledade

Videomonitoramento
Projeto de Videomonitoramento foi
apresentado no
Congresso Brasileiro de Consórcios

O

COMAJA, esteve
representado no V
Congresso Brasileiro
de Consórcios
Intermunicipais,
realizado em junho de
2018 na Assembleia
Legislativa, em Porto
Alegre. Participaram o
Presidente do COMAJA
e Prefeito de Saldanha
Marinho, Volmar Telles
do Amaral, Diretor
de Meio Ambiente e
Agricultura do COMAJA,
Éverton Lagemann, e o
Gerente de Negócios
da TELTEX, Rodrigo
Sagaseta.
A programação
contou com palestra
do Presidente Volmar,
que no painel “O
Brasil avançando
através de Consórcios
Intermunicipais
– Experiências
empreendedoras e
de sucesso”, abordou
o tema “Integração
da Segurança Pública
entre Municípios e

Estado – COMAJA”.
Na oportunidade
ele apresentou o
case de integração
com o Sistema de
Segurança Integrada
com os Municípios
(SIM) e a Secretaria de
Segurança do Estado,
através do Projeto de
Videomonitoramento.
O COMAJA foi o
primeiro consórcio
do Estado a aderir
integralmente ao SIM
e também a ter as
imagens de todos os
municípios integrantes
sendo transmitidas
para o Centro de
Comando do Estado.
“Toda a região do
Alto Jacuí e Alto da
Serra do Botucaraí
já está sentindo os
benefícios, tanto da
melhoria dos sistemas
de videomonitoramento,
quanto da integração.
Em Saldanha Marinho,
por exemplo, nos
primeiros meses de

2018, tivemos uma
queda de 50% no
número de furtos
em geral, e zeramos
as ocorrências de
roubos e furtos de
veículos”, destaca o
presidente.
Uma comparação
dos indicadores
criminais disponíveis
na Secretaria de
Segurança Pública
(SSP-RS), das
ocorrências nos
maiores municípios
da região, entre 2017
e 2018, antes e após
a implantação do
projeto, revelam a
importância desta
integração, entre
consórcio, municípios
e SSP.
A apresentação
teve por objetivo
compartilhar
informações
importantes, para
que os interessados

COMAJA
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COMAJA foi o
primeiro
consórcio
a aderir em sua
totalidade ao
SIM

A Secretaria da
Segurança
Pública-SSP/RS
oficializou em fevereiro
de 2018 a adesão ao
Sistema
Integrado
de Segurança com os
Municípios (SIM) com
as cidades integrantes
do COMAJA.

O SIM/RS visa
a
união de Estado e
municípios na busca de
soluções de combate
à
criminalidade,
além da participação
da
sociedade
civil
organizada.
Uma
das principais ações
previstas
está
no
aperfeiçoamento
de
tecnologias
já
existentes nos órgãos
participantes,
como
o
uso
inteligente
das
câmeras
de
videomonitoramento.
Na foto: A Central de vídeomonitoramento de Ibirubá.
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Cresce número de empresas credenciadas ao COMAJA
Departamento
de
O
Saúde do COMAJA
exerce um importante

papel
dentro
do
Consórcio,
com
um
Chamamento
Público
para credenciamento de
empresas e profissionais
permanentemente
aberto.
Todos
que
apresentam
a
documentação
necessária podem se
credenciar,
ofertando
seus serviços aos trinta
municípios consorciados.
O Consórcio tem uma
política de pagamento
sólida, mantendo os
pagamentos em dia com
os prestadores, com
isso é cada vez maior a
procura de profissionais
interessados
em
credenciarem
suas
empresas e prestarem
serviços ao consórcio.
A saúde em números:
No decorrer de
2018,
foram credenciadas mais
de 30 novas empresas
e até outubro de 2019

mais de 21, totalizando
52 novas empresas com
mais de 100 profissionais
vinculados
à
elas.
Agora, ao todo, já são
mais de 200 empresas
credenciadas, totalizando
aproximadamente
600
profissionais das mais
diversas
especialidades.
Nos últimos meses foram
habilitados profissionais
como,
Cirurgião
Vascular, Neurocirurgião
e
Psiquiatras.
Na área de Exames
de
Imagens
foram
credenciadas
empresas
em
Lajeado
–
que
atenderão principalmente
os municípios próximos
como Fontoura Xavier
e São José do Herval,
além do Hospital São
Vicente de Paulo, de
Passo Fundo. Somamos
ainda ao nosso leque de
prestadores de serviços
em saúde, a empresa Cedil
Diagnósticos por Imagens,
com matriz em Passo
Fundo e filial em Ibirubá.

Na foto: Análise de exame de imagem

Exames e consultas:
Em 2018, foram realizadas mais de 15,800
mil
consultas especializadas no total dos municípios,
em um valor total de R$ 1.528.792,00, acrescidas de
exames e procedimentos alcançamos um total de
147.376 atendimentos, no valor de R$ 7.229.706,11.
Já em 2019, até o mês de novembro, foram mais
de 16 mil consultas especializadas, totalizando
mais
de
R$
1.574.593,00,
com
Exames
e
procedimentos alcançou-se um total de 159.156
atendimentos,
totalizando
R$
8.243.807,89.

CEO: A Saúde bucal levada a sério!
Política Nacional de Saúde Bucal, intitulada
Brasil Sorridente, possibilita a ampliação
e a qualificação da Atenção Especializada em
Saúde Bucal, através de uma de suas principais
linhas de atuação, com a implantação dos
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
As regiões do Alto Jacuí e Alto da Serra do
Botucaraí possuem a oferta deste serviço junto
ao CEO/COMAJA no município de Tapera.
O CEO oferece aos municípios consorciados
especialidades na área da odontologia (endodontia,
periodontia, cirurgia oral, atendimento a pacientes
especiais inclusive com anestesia geral em hospital)
para complementar os trabalhos realizados nas
Unidades Básicas de Saúde de seus municípios.
Em 2019 o CEO recebeu incentivos
do Governo Federal e Estadual diminuindo
os
custos
para
os
municípios
que
até
aquele momento financiavam 100% o CEO.
Neste ano foram realizados mais de 1200 procedimentos
ambulatoriais e realizados 27 atendimentos de
pacientes especiais no Hospital Roque Gonzalez.
Ainda com o objetivo de ampliar o
atendimento
para
pacientes
especiais
para

A

Região Norte do Estado desde outubro são
encaminhados pacientes pelo SISREG ampliando
assim o atendimento humanizado e diferenciado aos
pacientes que tem dificuldade de acesso a este serviço.

Na foto: Atendimento a paciente especial

Agricultura e Meio Ambiente
Apoio as agroindústrias

O

Departamento
de
Agricultura
e Meio Ambiente,
juntamente com o
Departamento
de
Turismo Rota das
Terras
Encantadas
t r a b a l h a r a m
com o apoio as
agroindústrias.
Ainda em 2018 foi
inaugurado em Victor
Graeff o Quiosque do
Sabor, uma conquista
para a Associação
das
Cuqueiras
do
município,
que
agora tem uma sede
equipada para produzir
as delícias e atender
o público. O projeto
para equipar o local foi
concretizado através
do PROINF - Programa
de
Infraestrutura
do
Ministério
de
Desenvolvimento

COMAJA

Agrário, com o apoio da Emater-RS/Ascar, Prefeitura Municipal de Victor
Graeff e do Comaja. O Quiosque do Sabor recebeu dois fornos industriais, uma
embaladeira de mesa, uma extrusora de massa e uma batedeira industrial.
Outro município beneficiado com o projeto via PROINF foi Soledade, que
recebeu um gerador de energia, duas câmaras frias e um veículo do tipo furgão.
Os recursos aplicados com os equipamentos passam de
R$ 157 mil, sendo R$ 119.824,60 de repasse do Governo
Federal e
R$ 38.176,40 de contrapartida do Comaja.

Na foto: Quiosque do Sabor em Victor Graeff

Planejamento
Comissão trabalha no planejamento de licitações compartilhadas

T

endo em vista o
papel do Consórcio
de servir como amparo
técnico e logístico para
seus
consorciados,
membros da Comissão
de
Licitações
do
COMAJA
realizaram
encontros na sede do
consórcio para discutir
e fazer o levantamento
das
demandas
de
aquisição e serviços.
A Comissão atualmente é
composta por servidores
dos
municípios
de
Quinze de Novembro,
Santa Bárbara do Sul,
Victor Graeff, Saldanha
Marinho,
Espumoso,
Tapera e Soledade,

além
da
equipe
interna do Consórcio.
Nos
encontros
são
realizados levantamentos
de algumas demandas,
como por exemplo a
de aquisição de pneus,
material de expediente,
material escolar, material
gráfico,
uniformes
escolares e lousas digitais.
A partir do planejamento
da
Comissão,
as
necessidades
de
aquisições
dos
municípios são licitadas.
A Assessora de Projetos
e
Planejamento
do
COMAJA,
Karina
Doninelli, lembra que as
licitações executadas por

Na foto: Comissão é formada por servidores de munícipios do COMAJA

essa equipe abrangem toda a região do Consórcio, e
podem ser utilizadas conforme necessidade e demanda
de cada município, garantindo, assim, a economia de
esforços pela redução de processos repetitivos nas
Prefeituras, além da redução de custos por meio
da compra concentrada de maiores quantidades.
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Modernização na iluminação pública
Licitação inédita em território nacional
realizada pelo COMAJA vai modernizar
parque de iluminação pública de 29
municípios gaúchos
Um trabalho que estendeu-se por três anos, foi assim que o
COMAJA - Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos
Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí homologou
em agosto de 2019 o resultado de uma licitação inédita no país.

O caminho do COMAJA
para a realização da
licitação inédita:
2016/2017 – Estudos
para viabilização da
PPP – Parceria Público
Privada de Iluminação
Pública via consórcio
público.
2018 - 1° Edital para
aquisição de Luminárias
LED – Pregão Presencial
07/2018 – cancelado ex
offício para
reorganização das
demandas
2019 – 2° Edital para
aquisição das Luminárias - Concorrência
Pública 01/2019 – cancelado ex officio para
reformulação do objeto
e modo de pagamento
pelos municípios
2019 - 3° Edital para
aquisição das Luminárias – Pregão
Presencial 07/2019 –
Homologado e
Adjudicado

A concretização dos
esforços foi possível
após uma série de
estudos, processos
licitatórios cancelados
e ininterruptas reuniões
consecutivas da equipe
técnica junto ao Tribunal
de Contas do Estado,
empresas de consultoria
e agentes financeiros
de fomento realizadas
desde o ano de 2017.
A licitação em questão
visa a aquisição
de luminárias LED
(light-emitting
diode) instaladas,
com o objetivo da
modernização do
parque de iluminação
pública dos municípios
consorciados.
O Edital foi publicado
com valor estimado
global de mais de R$
98 milhões, visando
atender mais de 47 mil
pontos de iluminação
pública nos municípios
das regiões do Alto
Jacuí e Alto da Serra do
Botucaraí. O valor total
global contratado foi
de R$ 64.799.982,09,
uma redução do valor
estimado de 34,47%,
o que representa uma
otimização de recursos.
O Presidente do
COMAJA, Prefeito de
Saldanha Marinho
Volmar Telles do
Amaral destaca o
preço e a qualidade
do produto adquirido,
todas certificadas pelo
INMETRO e com cinco
anos de garantia de
fabricação, e salienta
ainda que as novas
luminárias já estão
sendo instaladas. Por
município o prazo de

execução previsto é de
até 180 dias, e a previsão
para a conclusão das
instalações é de seis
meses.
Já o Secretário Executivo
do COMAJA, João
Schemmer, pontua que
entre os benefícios
da nova iluminação
destacam-se o aumento
da luminosidade de no
mínimo 50%, aumento
da uniformidade de em
média de 70%, economia
de energia em torno
de 50% e economia na
manutenção de 80%, ou
seja economia nos cofres
municipais.
O Diretor do
Departamento do
Meio Ambiente do
consórcio, Everton
Lagemann, destaca
que além de gerar
economia aos cofres
públicos a durabilidade
das mesmas reduzem
os impactos ao meio
ambiente, seja por
reduzir a quantidade
de lixo, pela ausência
de elementos tóxicos a
saúde humana e ao meio
ambiente, diminuindo
significativamente
também a emissão
de CO2 por mês na
atmosfera.
Com a redução dos
custos no consumo
de energia e na
manutenção das novas
luminárias, estima-se
que o investimento
custará aos cofres
públicos em torno de
R$ 23,00 por ponto de
iluminação/mês, em um
período de 60 meses em
parcelas fixas mensais
e consecutivas, cerca
de R$ 6,5 milhões de

economia para toda
região abrangida (29
municípios participantes
do processo).
“Para enfrentar
esse desafio foi
fundamental o apoio
e comprometimento
de toda a equipe
envolvida. Desenvolver
um projeto inédito em
nosso país demonstra
o quanto os Consórcios
Públicos Intermunicipais
são importantes
e a amplitude de
sua atuação, uma
contribuição significativa
na eficientização de
políticas públicas e
administrativas, tão
necessárias ao bem
comum”, afirma a
Assessora de Projetos
e Planejamento do
COMAJA, Karina Wilm
Doninelli.

O que diz o Tribunal
de Contas do Estado:
O Tribunal de Contas
do Estado manifestouse sobre o processo
licitatório e o considera
um Pregão de Registro
de
Preços
inédito,
salientando
que
o
produto a ser adquirido
visa alcançar importantes
melhorias nas condições
da iluminação pública
nos
Municípios
que
fizerem
adesão.

COMAJA

Aumento na luminosidade em comparação com as antigas luminárias. Vista aérea do bairo Jardim em Ibirubá

Bairro Jardim - Ibirubá

Saiba mais!

Bairro Jardim - Ibirubá

Avenida em Santa Bárbara do Sul

.........................

Por que o COMAJA viabilizou o projeto? Os municípios não poderiam realizar sozinhos?
Os consórcios públicos intermunicipais surgiram de um viés de construção política que ocorre na união
de municípios de uma região para resolverem interesses comuns, uma importante ferramenta de
cooperativismo federativo. Com isso o COMAJA atua na gestão de licitações compartilhadas, visando
a economia de esforços pela redução de processos repetitivos nas Prefeituras, além da redução de
custos através de compras concentradas de maiores quantidades. Logo, um município sozinho pode
e tem autonomia para realizar este tipo de processo sozinho, porém que quanto maior o quantitativo,
maiores são as chances de se obter um bom preço.
Algum município já substituiu todo o parque de iluminação pública por luminárias LED?
Ainda não, pois o projeto está em fase inicial de execução. Cinco municípios já firmaram contrato
com a empresa vencedora da licitacão e estão em fase de organização de cronograma. Ibirubá foi o
primeiro a iniciar a execução do projeto em outubro, seguido de Santa Bárbara do Sul em novembro.
Os próximos municípios a iniciarem suas execuções serão Soledade, Saldanha Marinho e Tapera.
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Novas Senhoritas Turismo
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Rota das Terras Encantadas

C

O baile contou
om um sorriso
com a participação
no rosto, foi
de convidados,
assim que
autoridades e
desfilaram as 14
representantes
candidatas a corte
dos 16 municípios
que compõem a
de Senhoritas
Rota das Terras
As novas
Turismo da Rota das
Encantadas.
Senhoritas
Terras Encantadas
Após o desfile e
Turismo
na noite de 25 de
grande expectativa
terão um
outubro.
as novas Senhoritas
importante
O evento realizado
Turismo foram papel durante
no Clube União
então
os dois anos,
de Não Me Toque
reveladas.
auxiliando na
coroou as três novas
A nova Senhorita
divulgação
representantes da Turismo da Rota das
e na
beleza, carisma e Terras Encantadas é representação
cultura da região. a representante de
da Rota
As candidatas Boa Vista do Incra,
das
Terras
Milena Martins,
participaram do desfile
Encantadas
acompanhada
coletivo e individual,
em eventos
pela nova Primeira
onde foram avaliadas
regionais e
Princesa Bruna
a beleza, a simpatia
Eduarda Eckstein estaduais como
e a desenvoltura,
de Lagoa dos multiplicadoras
juntamente com a
Três Cantos e da
do turismo
nota da primeira
Segunda princesa
regional.
avaliação, que levou Jéssili Ongarato dos
Santos de Victor
em conta o quesito
Graeff.
cultural.

“

Na foto: as 14 candidatas a nova corte de
soberanas.

Na foto: As novas
Senhoritas
Turismo
acompanhadas
do
Presidente do
COMAJA - Volmar
Telles
do
Amatal
e da Diretora do
Departamento
de
Turismo - Rota das
Terras Encantadas Carolina Lopes
Na foto: A então
Senhorita Turismo
Rota das Terras
Encantadas Amanda
Junges
Derlan e a
Primeira Princesa
Bruna Guedes e as
novas representantes
do turismo regional.

Na Foto: A nova Senhorita Turismo
da Rota das Terras Encantadas
- Milena Martins(centro),
acompanhada da Primeira Princesa
Bruna Eduarda Eckstein( esquerda)
e Segunda Princesa - Jéssili
Ongarato dos Santos
(direita).

Concurso Fot gráfico

Lançado o aplicativo da

Rota das Terras
Encantadas

Na palma da mão! Com poucos
toques! É assim que os turistas
podem acessar os destinos da Rota
das Terras Encantadas.
Pensando nos visitantes que
buscam os roteiros da região o
Departamento de Turismo - Rota
das Terras Encantadas
desenvolveu o seu primeiro
aplicativo.
A nova ferramenta busca divulgar e
fomentar cada vez mais o turismo,
atraindo assim mais viajantes. O
aplicativo é dinâmico, conta com
um menu prático, onde estão
dispostas as informações de
hotelaria, gastronomia, rotas
turísticas,
informações sobre os municípios,
além de fotos e vídeos.
O aplicativo da Rota das Terras
Encantadas já está disponível para
download nas plataformas Android
e IOS.

A

Nossa Terra
s
Nossos Encanto

Rota das Terras
somando a pontuação
Encantadas retomou
da votação on-line e da
em 2019 o concurso
escolha de um júri. Os
regional de fotografias. Com
fotógrafos vencedores
o tema “Nossa Terra, Nossos receberam como prêmio um
Encantos”, foram escolhidas
aparelho celular, já o autor
as fotos que melhor da fotografia mais votada da
representam a região através internet recebeu de prêmio
de votação na internet mais
um headphone.
avaliação de jurados.
Todos os ganhadores das
Participaram da etapa
etapas municipais vão
regional do concurso mais
receber como prêmio um
de 30 fotos divididas nas passeio em um dos roteiros
categorias: atrativo turístico
turísticos que compõem a
natural; urbano; rural e Rota das Terras Encantadas.
histórico-cultural.
Neste ano o destino foi a
Foram eleitas quatro fotos,
Rota Della Cuccagna em
Tapera.

Confira os ganhadores:

A.T. Histórico-Cultural
Quinze de Novembro
Maria Carolina Muller Paz
À Um Passo do Sol

Para baixar o app. é preciso acessar
a Google Play ou a Play Store e
pesquisar por Rota das Terras
Encantadas ou pelo link: https://app.
rotadasterrasencantadas.com.br/.

Você também
pode
baixar o aplicativo
utilizando o
Qrcode abaixo:

A. T. Urbano
Colorado
Marinês Dal Pizzol
Igreja São João Batista:
Um Templo de Paz.

A. T. Natural
Tapera
Diézica Luana Backes
Araucária: A Imponente Ameaçada

A. T. Rural Tapera
Eda Crestani
Os Contrastes de
Uma Tarde de Outono
Mais votada na internet
Selbach
Fernando Luiz Signori
Ponte do Colorado:
Primeira Via Rodoviária
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Participação em eventos
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Rota das Terras Encantadas no Fórum Gramado de Estudos Turísticos

A

região turística Rota das Terras Encantadas
esteve presente no Fórum Gramado de
Estudos Turísticos, realizado entre os dias 12
e 14 de abril de 2018. Participaram a Diretora
de Turismo da Rota, Carolina Lopes, além do
jornalista Luciano Gaspar, e as representantes do
município de Quinze de Novembro, Joice Krug
Horbach Filipinn e Meridiana Gabriel.
Durante o Fórum de Estudos Turísticos foram
abordados quatro eixos: Atrativos; Marcos
Regulatórios do Turismo; Destinos Turísticos;
Inovação e Sustentabilidade. Em meio aos painéis,
palestra e cases sobre destinos turísticos variados,
o Fórum Gramado recepcionou profissionais
de 20 Estados brasileiros na Sociedade Recreio
Gramadense e na Câmara de Vereadores.
O evento contou com a presença de grandes
nomes, reconhecidos no cenário nacional e
internacional do turismo e áreas relacionadas,
que compartilharam o segredo de grandes cases,
com o objetivo de entender como os destinos se
transformaram em sucessos sustentáveis.
O debate sobre turismo é longo e há muitos

assuntos que merecem e devem ser aprofundados.
No evento a Turismóloga e Diretora de Turismo da
Rota, Carolina Lopes, esteve reunida com o Presidente
da CVC , Guilherme Paulus, que recebeu o
material de divulgação da Rota das Terras Encantadas
e tratou ainda sobre futuras parcerias com a Rota das
Terras Encantadas e formatações de roteiros.
Na foto: O Presidente da CVC , Guilherme Paulus recebe
material de divulgação da Rota das Terras Encantadas

Congresso reuniu dirigentes municipais de turismo em Bento Gonçalves
região Rota das Terras Encantadas
A
participou entre os dias 3 e 5 de julho de
2019 do 1º Fórum de Dirigentes Municipais

de Turismo do Rio Grande do Sul. O evento
aconteceu paralelamente ao 39º Congresso de
Municípios e 26º Fórum de Dirigentes Municipais
de Cultura, realizado em Bento Gonçalves.
No primeiro dia a programação contou com
credenciamento e apresentações culturais.
Na quinta-feira iniciaram os painéis, que
abordaram principalmente o desenvolvimento
da cultura e do turismo no Rio Grande do Sul.
Entre os painelistas, a presença de
importantes nomes como a Secretária de
Estado da Cultura, Beatriz Araújo, o Diretor
de Turismo do Estado, Marcelo Borella,
o Diretor Executivo de Produto Terrestre
Nacional da CVC Corp, Claiton Armelin, o
Presidente da Rede Dall’Onder Hotéis, Tarcísio
Michelon, e da Presidente da Associação
Internacional de Enoturismo, Ivane Fávero.
Participaram da programação o Presidente do
COMAJA – Rota das Terras Encantadas, Volmar
Telles do Amaral, Presidente da Amaja, Gustavo
Stolte, a Turismóloga e Diretora de Turismo
da Rota, Carolina Lopes, além de prefeitos,
secretários e dirigentes de turismo da região.

Regiões mobilizadas para
comercializar os roteiros turísticos
a programação do Fórum de
Durante
Dirigentes Municipais de Turismo, a

Rota das Terras Encantadas e a Rota Missões
estiveram com o Diretor Executivo de Produto
Terrestre Nacional da CVC Corp, Claiton Armelin.
Juntamente com as lideranças das duas regiões
foi dado um importante passo para fomentar
a comercialização dos roteiros turísticos.
Na oportunidade foi entregue o material de
divulgação da região turística Rota das Terras
Encantadas, junto com o pedido de que os
roteiros passem a integrar “a prateleira de
produtos” da CVC. Uma reunião em São Paulo
com a equipe técnica da empresa deverá ser
agendada nos próximos meses para dar sequência
no projeto de
comercialização dos roteiros.
Na foto: Autoridades da região com o Diretor Executivo de
Produto Terrestre Nacional da CVC Corp, Claiton Armelin.

Incentivo ao turismo

Região participou de seminários e
palestras

Victor Graeff sediou dia 22 de junho de 2018 o seminário
“Governança, Cultura e Turismo: Desafio dos Gaúchos”. O
evento foi realizado pela FAMURS, CNM, COMAJA – Rota das
Terras Encantadas, AMAJA, e Prefeitura Municipal de Victor
Graeff.
Mais de 150 pessoas acompanharam o evento que contou
com a palestra do ex-prefeito de Gramado, Nestor Tissot, que
a partir do tema “Gramado: um case de sucesso”, apresentou
o desenvolvimento do município nos mais diversos segmentos
do turismo. Tissot destacou que Gramado foi se planejando
ao longo do tempo, e hoje realiza anualmente mais de 250
eventos, que consequentemente atraem turistas o ano todo ao
município.
Dirigentes municipais de turismo, empreendedores e entidades
da região participaram no dia 13 de agosto de 2019 da
palestra “Turismo: organização, inovação e hospitalidade”,
realizada em Victor Graeff.
Um grande público acompanhou a palestra ministrada pelo
Turismólogo Felipe Stürmer, que apresentou as definições de
turismo, novidades e tendências, seus diferentes segmentos e
como proporcionar um atendimento de qualidade aos turistas.

Na foto: Nestor Tissot ex-prefeito de Gramado

Selo da Rota das Terras Encantadas
Em 2019 durante a elaboração dos planos
municipais de turismo, a Rota das Terras Encantadas
constatou a necessidade de intensificar a sua marca
e além de fomentar a comercialização de produtos
da região.
Buscando a padronização de produtos já
certificados junto ao SIM, Susaf, Sebrae e outros,
o Departamento de Turismo juntamente ao
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente
elaborou o Selo Rota das Terras Encantadas.
O projeto visa a comercialização de produtos
coloniais, artesanato e outros que fazem parte dos
roteiros da Rota, auxiliando assim na divulgação da
região turística e agregando renda aos produtores.
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Rota das Terras Encantadas:
modelo de gestão turística
No decorrer de 2018 e 2019, a Rota das Terras
Encantadas foi apresentada como case de modelo de
gestão turístico em diversos eventos. A Diretora do
Departamento de Turismo Rota das Terras Encantadas,
Carolina Lopes representou os Servidores Públicos
do Estado, à convite do Governo Estadual em alguns
encontros de Instância de Governança Regional (IGR)
em Turismo.
Dois destes encontros foram realizados em Minas
Gerais e Brasília, com a presença de representantes de
todo o Brasil. Na pauta das reuniões a organização e
planejamento turístico do país, onde o COMAJA Rota
das Terras foi apresentado com um modelo de gestão

Na foto: Modelo de gestão do Rota das Terras é

apresentado

Potencializando o turismo regional
O Departamento de Turismo Rota das Terras
Encantadas, em 2018 e 2019, seguiu trabalhando
com o projeto “Turismo em Foco, que visa
desenvolver o turismo nos municípios consorciados,
fomentando a atividade turística, como fonte de
emprego e renda.
O resultado do trabalho foi a elaboração de plano
de metas e ações, além da ativação e criação de
conselhos municipais de turismo e principalmente
a reestruturação de roteiros já existentes e a
implementação de novos roteiros turísticos,
como os roteiros: Rota do Jacuí Mirim – Saldanha
Marinho e Santa Bárbara do Sul e o roteiro
Essências do Viver - Ibirubá.
Com o projeto diversos municípios avançaram em
categorias junto ao Ministério do Turismo.
O desafio agora é transformar as metas e ações em
planos municipais de turismo concretos, visando
melhorar o desempenho da economia do regional.

Viajando Pela Rota

Região integrada com o
turismo em sala de aula

Em dois anos mais de 1300 estudantes participaram do programa

Rota das Terras Encantadas trabalha desde de 2018 com o Programa “Viajando pela Rota”, visando levar
A
o turismo para dentro das salas de aula. Na primeira edição participaram mais de 500 estudantes de 12
municípios, já em 2019 o programa cresceu, integraram o Viajando pela Rota 880 estudantes do 4º ano, de
53 escolas de 15 municípios, como Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Colorado, Cruz Alta, Fortaleza
dos Valos, Ibirubá, Lagoa dos Três Cantos, Quinze de Novembro, Saldanha Marinho, Salto do Jacuí, Santa
Bárbara do Sul, Selbach, Tapera, Tio Hugo e Victor Graeff.

“Ao longo do ano os estudantes visitam os principais pontos
turísticos de seus municípios e trabalham em sala de aula a
temática do turismo e após participam do
concurso regional de desenhos”
Os vencedores de 2018:
Em 2018 a etapa final do programa
ocorreu em Lagoa dos Três Cantos
com a presença de cerca de 800
pessoas. Na primeira edição 35
desenhos concorreram a etapa
regional. Foram premiados: pela
categoria turismo cultural - Luiz
Felipe da Silva Nunes de Cruz Alta;
turismo rural - Sarah V. S. dos Santos
e turismo urbano - Giovana Barden,
ambas de Saldanha Marinho. Eles
receberam como prêmio uma
bicicleta e um passeio juntamente
com os demais finalistas pelo roteiro
Caminho das Belezas e dos Sabores
Rurais em Quinze de Novembro.
Os ganhadores de 2019:
A etapa final da segunda edição do
Viajando pela Rota foi realizada no
dia 12 de novembro, na Sede Aurora
em Quinze de Novembro. Neste
ano, 45 desenhos participantes,
divididos nas categorias turismo
Urbano,
Rural
e
Cultural.
O resultado final levou em
consideração a nota dos jurados,
que avaliaram a
criatividade,
originalidade e impacto visual,
somada a nota da votação na internet.

Neste ano foram premiados
com uma bicicleta os seguintes
ganhadores: na categoria
Turismo Urbano – Nicolas Haunss
Kolling de Selbach, na categoria
Turismo Cultural –Mhaysa
Dornelles Sipp de Tio Hugo e na
categoria Turismo Rural –Laura
Tischer de
Tapera.
Todos os municípios participantes
receberam um troféu de participação
e para fechar o programa os 45
alunos que participaram da etapa
final do concurso vão conhecer um
roteiro que integra a Rota das Terras
Encantadas. A viagem está marcada
para o dia 14 de dezembro e o
destino é o Caminho das Topiarias,
Flores e Aromas em Victor Graeff.
A Turismóloga Carolina Lopes,
diretora do Departamento de
Turismo Rota das Terras Encantadas
salienta que o programa Viajando
Pela Rota visa mostrar as nossas
crianças a importância da história,
cultura e os costumes dos nossos
municípios, instigando em nossos
pequenos o amor por seu município
e a importância de mantermos
sempre vivas as nossas raízes.

