
1ª EDIÇÃO EM PAUTA - 18 DE MAIO 

 

APATUR DESENVOLVE AÇÕES PARA A FUTURA RETOMADA DO TURISMO NA 

REGIÃO 

A Governança Regional de Turismo lançou no dia 18 de maio um plano estratégico para 

retomada do setor de turismo no Pampa Gaúcho. 

 

No ano de 2020, o setor de turismo foi impactado pelo isolamento social, seja este 

definido em lei ou pela insegurança instalada em função do alto risco para a vida, que 

o Covid-19 determina. Como consequência deste fenômeno, mudanças significativas 

estão sendo previstas por especialistas para o setor.  

 

As agências, as empresas aéreas, guias de turismo, hotéis e os atrativos turísticos 

estão percorrendo uma jornada sem igual. O momento e as consequências são  

comparadas, em grande medida, a episódios como desastres naturais ou até mesmo 

ao terrorismo, como o evento do 11 de setembro. Porém, em escala global. 

 

Plano de Incentivo e Retomada do Turismo no Pampa Gaúcho 

 

Na Região do Pampa Gaúcho de Turismo, a APATUR instalou o Comitê de Crise, 

cuja primeira reunião virtual aconteceu dia 23 de abril, envolvendo membros da 

Coordenação e voluntários da gestão municipal, associada ao Turismo. O resultado 

é o Plano Estratégico de Incentivo e Retomada do Turismo no Pampa Gaúcho,  

lançado no dia 18 de maio, disponível neste link.  

 

O Plano contém um total de 23 ações, sendo algumas já realizadas e outras em 

desenvolvimento, para organizar a retomada gradativa das atividades turísticas e 

promover informação, segurança, qualificação, promoção e conteúdo para a região 

do Pampa Gaúcho.  

 

Para a retomada, o plano aponta ações que integram entidades, setor público e 

iniciativa privada na criação de experiências e roteiros que interessem ao novo turista, 

com segurança, tecnologia e atrações que valorizem o melhor da cultura, natureza e 

tradição da região. 

 

Informativo “Turismo no Pampa Gaúcho em Pauta” 

 

Dentre as demandas observadas no Plano Estratégico de Incentivo e Retomada do 

Turismo no Pampa Gaúcho, foi destacada a necessidade de ampliar a informação 

para as empresas, os turistas e os envolvidos direta e indiretamente no setor. 

 

Assim, foi  criado o “Turismo no Pampa Gaúcho em Pauta”, o informativo quinzenal 

da região, com o propósito de trazer as principais notícias associadas ao setor. 

https://www.canva.com/design/DAD6jgyTRtM/CAXLunEXU1NEiSI2bqLmYQ/view?utm_content=DAD6jgyTRtM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Além disso, o informativo trará as atualizações sobre as condições exigidas para 

manter a segurança dos turistas e da população da região, incluindo todos os que 

trabalham na cadeia regional do turismo. 

 

Uma das seções é a agenda de capacitações para o setor. Por enquanto, os cursos, 

oficinas e palestras previstos ocorrem online, de forma remota, dadas as atuais 

condições.  

 

O “Turismo no Pampa Gaúcho em Pauta” está disponível neste link. 

https://www.canva.com/design/DAD5oi5LOk0/3WDYUPZtJT05pNC5uiYGTw/view?utm_content=DAD5oi5LOk0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

