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Câmara Municipal 
promoveu sessão so-
lene em homenagem 
a personalidades 
que se dedicaram à 
instituição e à comu-
nidade atendida com 
serviços nas áreas 
social, educacional 
e de saúde ao longo 
de 20 anos  

A Câmara Municipal de Iba-
tiba prestou homenagem à 
Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae) 
de Ibatiba pelos 20 anos de 
fundação e atuação no mu-
nicípio. Por meio de uma ses-
são solene realizada no dia 15 
de junho, os parlamentares 
entregaram certificados de 
honra ao mérito a 14 repre-
sentantes da instituição.

As homenagens têm o intuito 
de reconhecer e parabenizar 

tanto as instituições quanto 
personalidades que se dedi-
caram à Apae e à comunidade 
atendida ao longo de 20 anos.

“São por pessoas como os 
pais, amigos, fundadores, 
presidentes, diretores, pro-
fessores, membros da dire-
toria, voluntários e parceiros 
que a Apae se tornou uma 
instituição tão forte e tão im-
portante, levando respeito às 
diferenças, fazendo com que 
a inclusão seja um direito de 
todos”, analisou o presidente 
da Casa Legislativa, Fernando 
Vieira, durante o evento.

A sessão solene contou com 
a presença de autoridades 
locais e representantes da 
Associação que acompa-
nham e contribuem para o 
longo funcionamento da ins-
tituição na cidade. 

A Associação de Pais e Amigos 
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Câmara promove sessão solene 
em homenagem aos 20 anos da 
Apae em Ibatiba 

Homenageado s
Victor Paulo de Oliveira (representando Pessoas com Deficiência)  •  Aarão Ferreira

Caroline Figueiredo Pontes  •  Emerson Ferreira de Faria
Fabiane Ambrósio do Nascimento Trindade  •  Fábio Junior Teixeira

Gizele Gomes de Freitas  • Ifes Campus Ibatiba  •  Jaime Francisco de Souza Nóia
Jéssica de Assis Marques  •  José Maria Belo  •  Leida Terra Rios Zampier

Marcia Moreira Mendes  •  Poliana Lopes de Freitas

dos Excepcionais de Ibatiba foi 
fundada em 15 de junho de 
2002. Caracteriza-se por ser 
uma organização social, cujo 
objetivo principal é promover a 
atenção integral à pessoa com 
deficiência intelectual e múl-
tipla no município de Ibatiba. 
Funciona diariamente, em dois 
turnos, e oferece serviços nas 
áreas social, educacional e de 
saúde para mais de 100 pesso-
as com deficiência.

*Continua na página 3.



Vereadores
<	Elias Cândido da Silveira - Republicanos

 Lili da Barbearia
 ver.eliascandido@ibatiba.es.leg.br

<	Emiliane Ribeiro Lázaro - PMN

 Emiliane Lázaro
 ver.emilianelazaro@ibatiba.es.leg.br

<	Fernando Vieira de Souza - Republicanos

 Fernando Vieira
 ver.fernandovieira@ibatiba.es.leg.br

<	Ivanito Barbosa de Oliveira - Progressistas

 Ivanito
 ver.ivanitobarbosa@ibatiba.es.leg.br

<	João Brito Pereira Filho - Progressistas

 Jango
 ver.joaobrito@ibatiba.es.leg.br

<	João Pedro Carvalho Rocha - Cidadania

 João Pedro Salgado
 ver.joaopedro@ibatiba.es.leg.br

<	Jorcy Miranda Sangi - Republicanos

 Jorcy Miranda Sangi
 ver.jorcymiranda@ibatiba.es.leg.br

<	José Paulo Costa Silva - Cidadania

 Paulinho do Eucalipto
 ver.josepaulo@ibatiba.es.leg.br

<	Leonardo David Alexandrino de Carvalho - Podemos

 Leo
 ver.leonardo@ibatiba.es.leg.br

<	Roberto Luiz Chaves - Podemos

 Robertinho Magnético
 ver.robertoluizchaves@ibatiba.es.leg.br

<	Silvio Rodrigues de Oliveira - Cidadania

 Silvio do Barateiro
 ver.silvio@ibatiba.es.leg.br
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A partir do segundo 
semestre de 2022 
as sessões serão 
realizadas na sede 
da Câmara, agora 
reformada

A sessão ordinária do dia 10 
de agosto será marcada pelo 
retorno das atividades le-
gislativas à sede da Câmara 
Municipal, que recebeu im-

portantes reformas nos últi-
mos meses.

Os parlamentares entraram 
em recesso após a última 
sessão, do dia 29 de junho, 
quando também se despe-
diram do auditório da Esco-
la Municipal Eunice Pereira, 
local em que foram reali-
zadas as sessões ordinárias, 
extraordinárias e os eventos 
apoiados pelo Legislativo du-

Recesso parlamentar
rante os últimos seis meses.

Durante o período de reces-
so, os servidores da Câmara 
trabalharão no expediente 
normal, de segunda a sexta-
-feira, das 12h às 18h.

Os vereadores poderão 
ser convocados a qualquer 
momento para votação de 
pautas em sessões extraor-
dinárias.

INAUGURAÇÃO
A partir do mês de agos-
to, a Nova Casa Legisla-
tiva será inaugurada. A 
reforma da Câmara Mu-
nicipal de Ibatiba recebeu 
intervenções importantes, 

como troca de revestimen-
tos de pisos e paredes, im-
permeabilização do teto e 
novas instalações elétricas, 
entre outras melhorias.

Nos últimos anos, a estru-
tura do prédio foi impactada 

com as chuvas, causando 
danos ao espaço. No total 
foi investido o valor de R$ 
357.007,83 – anteriormen-
te a obra estava orçada em 
R$ 495.919,39, uma eco-
nomia de R$ 138.911,56 
aos cofres públicos.
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Organização social promove atenção 
integral à pessoa com deficiência 
intelectual e múltipla

Durante sessão 
solene em 
homenagem 
aos 20 anos de 
fundação da Apae 
de Ibatiba, história 
da instituição foi 
relembrada

Com o intuito de reconhecer e 
parabenizar tanto as institui-
ções quanto personalidades 
que se dedicaram à Apae e à 
comunidade atendida ao lon-
go de 20 anos, a Câmara de 
Ibatiba realizou uma sessão 
solene de homenagens Duran-

te o evento foram ressaltadas 
as principais ações realizadas 
ao logo de duas décadas. 

A Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Ibatiba foi 
fundada em 15 de junho de 
2002. Caracteriza-se por ser 

uma organização da sociedade 
civil, sem fins lucrativos, cujo 
objetivo principal é promover 
a atenção integral à pessoa 
com deficiência intelectual e 
múltipla no município de Iba-
tiba. Atualmente a organiza-
ção conta com um time quali-

ficado de profissionais, que se 
dividem diariamente, em dois 
turnos, para oferecer serviços 
nas áreas de Assistência Social, 
Educação, Saúde, prevenção, 
trabalho, profissionalização, 
defesa e garantia de direitos 
para mais de 100 pessoas.
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Câmara aprova projeto que autoriza 
concessão de remuneração, 
via Bolsa de Formação, aos 
profissionais médicos

Vereadores justifica-
ram que o projeto irá 
possibilitar a fixa-
ção de profissionais 
médicos nas vagas 
abertas para o cargo 
na Saúde da Família 
em Ibatiba

A Câmara Municipal de 
Ibatiba aprovou o Projeto 
de Lei nº 013/2022, de au-
toria do Poder Executivo, 
que autoriza a concessão de 
remuneração, via Bolsa de 
Formação, aos profissionais 
médicos da atenção primá-
ria. O projeto foi aprovado 
por unanimidade, durante 
a realização da 4ª Sessão 
Extraordinária, realizada no 
dia 24 de junho.

Os profissionais deverão es-
tar vinculados ao Programa 
de Qualificação da Atenção 
Primária à Saúde, de acordo 

com a Lei Complementar Es-
tadual nº 909/2019, que tem 
como objetivo promover a 
cooperação entre o Estado 
e os municípios, por meio do 
recrutamento, formação, re-
muneração e supervisão de 
profissionais para atuação na 

Covid: vacinação 
para crianças 
de 3 a 5 anos

Ao todo 147.740 
crianças nesta fai-
xa etária poderão 
receber imunizan-
tes, em esquema 
de duas doses, 
com intervalo de 
28 dias

O Espírito Santo autorizou 
o início da vacinação con-
tra covid-19 de crianças 
de 3 a 5 anos com doses 
do imunizante Coronavac, 
exceto imunossuprimi-
dos. A nota técnica foi en-
viada aos municípios com 
orientações para a utiliza-

Atenção Primária.

Durante a discussão do pro-
jeto, os vereadores justifica-
ram a importância da Lei no 
intuito de fortalecer o in-
teresse dos profissionais da 
área médica, como incentivo 

ção da vacina. 

Ao todo 147.740 crianças 
nesta faixa etária poderão 
receber imunizantes, em es-
quema de duas doses, com 
intervalo de 28 dias. 

Para se vacinar, a criança pre-
cisa estar acompanhada dos 
pais ou responsáveis. Tam-
bém é preciso levar o Cartão 
de Vacina, CPF ou Cartão do 
SUS.

Mais informações podem 
ser obtidas no Centro Muni-
cipal de Vacinação, das 8 às 
15 horas.

na remuneração, para atua-
ção no município de Ibati-
ba. O município tem vagas 
disponíveis para cargos de 
médico.

Ainda de acordo com o pro-
jeto, que a adesão ao Progra-

ma tem o intuito de melho-
rar o atendimento da Família; 
contribuir para a diminuição 
da procura dos usuários nos 
serviços de Pronto Atendi-
mento; possibilitar a fixação 
de profissionais médicos nas 
vagas da Saúde da Família.
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5

CONFIRA AS CONDIÇÕES DE 
NEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS

4 Nos casos de pagamento de débitos à vista, redução 
de 100% da multa moratória e dos juros moratórios.

4 85% da multa moratória e dos juros moratórios, 
nos casos de até 30 dias, parcela única.

4 75% da multa moratória e juros moratórios, 
nos casos de até 60 dias, 2 (duas) parcelas.

4 65% da multa moratória e dos juros moratórios, 
nos casos de até 90 dias, 3 (três) parcelas.

4 40% da multa moratória e dos juros moratórios, 
nos casos de até 120 dias, 4 (quatro) parcelas.

4 30% da multa moratória e dos juros moratórios, 
nos casos de até 150 dias, 5 (cinco) parcelas.

4 10% da multa moratória e dos juros moratórios, 
nos casos de até 180 dias, 6 (seis) parcelas.

Até setembro: 
contribuintes 
em débito com o 
município podem 
aderir ao programa 
“Regularize Ibatiba”

Projeto de Lei aprova-
do pela Câmara in-
centiva contribuintes 
em débito a quitarem 
suas dívidas, como 
IPTU, ISS, multas por 
infração, entre outras, 
com até 100% de 
desconto nos juros e 
multas, parcelando 
em até seis vezes

Contribuintes que estão com 
débitos (como IPTU, ISS, mul-
tas por infração, entre outras) 
junto ao município têm até o 
mês de setembro para aderir 
ao Programa de Incentivo à 
Regularização Fiscal, o “Regu-
larize Ibatiba”. 

Os vereadores de Ibatiba 
aprovaram, no início de maio, 
o projeto de Lei Complemen-
tar nº 15/2022 que institui as 
normas do programa.

O “Regularize Ibatiba” é uma 
oportunidade para os con-
tribuintes, pessoa física ou 
jurídica, que possuem dívidas 
junto ao município, ajuiza-
das ou não, de quitar seus 
débitos de taxas, impostos e 

multas (IPTU, Imposto sobre 
serviços, multas por infra-
ção, taxa de coleta de lixo, 
de vigilância sanitária, entre 
outros), com até 100% de 
desconto nos juros e multas, 
parcelando em até seis vezes. 

Em outras edições (o progra-
ma está ativo desde 2017), o 
“Regularize Ibatiba” resultou 
em centenas de negociações 
que beneficiaram tanto a ad-
ministração municipal quan-
to o cidadão. 

Ainda de acordo com o pro-
jeto de Lei Complementar, 
somente será incluído no 
“Regularize Ibatiba”, o contri-
buinte que formular o pedido 
de adesão até o dia 10 de 
setembro de 2022. Os inte-
ressados devem preencher o 
termo de adesão disponível 
na Casa do Cidadão Vereador 
Célio Loura, setor de Tributa-
ção da Prefeitura Municipal.

Confira as reduções de juros 
e multas do programa.

Núcleo de Saúde 
Cidadã ofertará 
atendimentos 
com profissionais 
de nutrição e 
fonoaudiologia

A população de 
Ibatiba, nas pró-
ximas semanas, 
poderá usufruir de 
novos serviços de 
saúde

Demanda frequente dos 
parlamentares de Ibatiba, 
a ampliação dos serviços 
de saúde para a população 
avança para mais um pas-
so nas próximas semanas, 
com o início da oferta de 
atendimento com profis-

sionais da área de nutrição 
e fonoaudiologia.

Ainda sem data definida, 
os serviços serão ofereci-
dos no Núcleo de Saúde 
Cidadã Prefeito Leondines 
Alves Moreno. O espaço, 
que hoje é utilizado so-
mente para marcações de 
exames, consultas, viagens 
e outros procedimentos na 
saúde pública, passará a 
ofertar atendimento com 
nutricionista e fonoaudió-
logo em breve.
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Agricultura: prazo para emissão 
da Declaração de Aptidão ao Pronaf 
é prorrogado 

Os agricultores te-
rão, agora, até 31 de 
outubro para solici-
tar a emissão, que é 
gratuita 

A emissão do Documento de 
Aptidão ao Pronaf (DAP) foi 
prorrogada. Os agricultores 
terão, agora, até 31 de outu-
bro para solicitar a emissão, 
que é gratuita. 

A partir de 1° de novembro 
o DAP será substituído pelo 
Cadastro Nacional da Agri-
cultura Familiar (CAF) na 

Documento é essencial para o agricultor familiar

identificação dos agriculto-
res familiares e que é a porta 
de entrada das políticas de 
apoio aos pequenos produ-
tores rurais.

A ampliação do prazo atende 
a um pleito dos gestores mu-
nicipais interessados em emi-
tir o documento. Isso porque 
eles vinham se mostrando 
preocupados com o prazo, já 
que não conseguiram o cre-
denciamento na Rede CAF. 

Com a prorrogação, serão evi-
tados transtornos aos produ-
tores familiares no início do 

A DAP é a porta de 
entrada do agri-
cultor familiar às 
políticas públicas 
de incentivo à pro-
dução e geração de 
renda e também 
para acessar uma 
linha de crédito do 
Pronaf, por exemplo

A Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) alerta para o prazo de 
emissão da DAP, já que é um 
documento essencial para 
o agricultor familiar acessar 
mecanismos de crédito e 
programas de compras ali-
mentares governamentais, 
como o Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) e 
o Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE).

A Declaração de Aptidão ao 
Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Fa-
miliar (DAP) é o instrumento 
utilizado para identificar e 
qualificar as Unidades Fami-
liares de Produção Agrária 
(UFPA) da agricultura fami-
liar e suas formas associati-
vas organizadas em pessoas 

jurídicas.

A DAP é a porta de entra-
da do agricultor familiar 
às políticas públicas de 
incentivo à produção e 
geração de renda. Como 
uma identidade, o docu-
mento tem dados pessoais 
dos donos da terra, dados 
territoriais e produtivos do 
imóvel rural e da renda da 
família. Para acessar uma 
linha de crédito do Pronaf, 
por exemplo, é impres-
cindível a DAP, pois nela 
consta informações que 
darão segurança jurídica 
para as transações de fi-
nanciamentos.

Além dos agricultores/as 
familiares, são benefici-
ários da DAP pescadores 
artesanais, aquicultores, 
maricultores, silvicultores, 
extrativistas, quilombolas, 
indígenas, assentados da 
reforma agrária e benefici-
ários do Programa Nacio-
nal de Crédito Fundiário 
(PNCF).

Fonte: Confederação da 
Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA)

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA
SOLICITAR A EMISSÃO DE DAP

Para obter a Declaração, é necessário ir até a sede de uma entidade emissora de DAP 
em funcionamento no seu município ou nas proximidades e ter em mãos:

4Carteira de identidade (RG);

4CPF; e

4Documentos do (a) cônjuge: RG e CPF (apenas para 
as pessoas casadas ou sob regime de união estável).

ONDE SOLICITAR A DAP
Para emissão da DAP, o (a) beneficiário (a) deverá juntar 

a documentação pertinente e procurar:

4Os Sindicados e Associações de Trabalhadores 
da Agricultura Familiar ou Sindicatos Rurais

4Os escritórios das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão

4Escritórios regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

próximo plano-safra previsto 
para início em 1° de julho.

Os agricultores com DAP 
vencida deverão buscar a 
atual rede de emissores 
composta por sindicatos e 
empresa estadual de exten-
são rural. 

O alerta é feito pela Confe-
deração Nacional de Municí-
pios (CNM), que reforça que 
as prefeituras interessadas 
em emitir o CAF a partir de 
novembro poderão solicitar 
no Portal de Serviços da pla-
taforma do Governo Federal.
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Inscrições para o Concurso 
Municipal de Qualidade de Café 
Arábica já começaram

Ibatiba poderá sediar “Mostra 
de Cafés Especiais do Caparaó Capixaba”

A Terra dos Tro-
peiros poderá ser 
a sede da primeira 
edição do evento, 
previsto para no-
vembro deste ano

A movimentação dos mu-
nicípios produtores de ca-
fés especiais segue a todo 
vapor. Os parlamentares 
de Ibatiba acompanham 
os eventos de capacitação 
e promovem discussões, 
fiscalizam estradas e in-
dicam serviços que geram 
melhorias para os produ-
tores de Ibatiba. 

Em paralelo, O Poder Exe-
cutivo e instituições par-
ceiras também se organi-
zam para que a principal 
fonte de renda do municí-
pio cresça. 

Produtores de Iba-
tiba podem inscre-
ver seus lotes até 
o dia 19 de agosto. 
O valor total da 
premiação com os 
classificados será de 
até R$ 50 mil, con-
forme projeto de Lei 
aprovado pelos par-
lamentares 

Estão abertas até o dia 19 de 
agosto as inscrições para o 
Concurso Municipal de Qua-
lidade de Café Arábica de 
2022. Os cafeicultores inte-
ressados em inscrever seus 
lotes de café devem se dirigir 
até a Secretaria Municipal de 
Agricultura (28 3543-1494) 
para obter informações (regu-

Nas últimas semanas, a 
Prefeitura e o Incaper dis-
cutem sobre a realização 
da Mostra de Cafés Espe-
ciais do Caparaó Capixaba. 
A Terra dos Tropeiros po-
derá ser a sede da primeira 
edição do evento, previsto 
para novembro deste ano. 

Representantes do Executi-
vo e do Instituto já pontu-
aram a possível programa-
ção. Nos próximos dias irão 
procurar os municípios da 
região para construírem as 
parcerias para o evento.

FONTE DE RENDA
O café arábica é a principal 
fonte de renda em 80% das 
propriedades rurais capixa-
bas localizadas em terras 
frias e montanhosas. A ca-
feicultura de arábica gera 

lamento, critérios para parti-
cipação, entre outros dados).

A iniciativa é contemplada 
no projeto de Lei do Poder 
Executivo, aprovada pela Câ-
mara de Ibatiba, que prevê a 
premiação dos classificados 
em primeiro, segundo e ter-
ceiro lugares do Concurso. O 
valor total da premiação com 
os classificados será de até 
R$ 50 mil.

A Secretaria Municipal de 
Agricultura, Indústria e Co-
mércio de Ibatiba e o Inca-
per são os organizadores do 
Concurso, programado para 
acontecer dia 8 de setembro, 
dentro das programações da 

em torno de 150 mil em-
pregos diretos e indiretos.

Os maiores produtores ca-
pixabas de café arábica 
são os municípios de Bre-
jetuba, Iúna, Vargem Alta, 
Ibatiba, Muniz Freire, Irupi, 
Afonso Claudio, Domingos 
Martins, Ibitirama, Castelo, 
Mimoso do Sul, Santa Tere-
sa.

No Espírito Santo,as lavou-
ras têm tamanho em torno 
de 6,4 hectares, e são con-
duzidas pelas próprias fa-
mílias. As plantações vêm 
sendo renovadas sob nova 
base tecnológica na ordem 
de 5,0% ao ano. Registra-
-se crescente melhoria da 
qualidade final do produ-
to: mais de 20% do arábica 
produzido no Estado é con-
siderado bebida superior.

REGIÃO SUL-
CAPARAÓ 
Constituída por 23 mu-
nicípios: Alfredo Chaves, 
Guarapari, Iconha, Rio 
Novo do Sul, Alegre, Di-
vino São Lourenço, Dores 
do Rio Preto, Guaçuí, Iba-
tiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, 
Muniz Freire, Cachoeiro de 
Itapemirim, Castelo, Apia-
cá, Atílio Vivacqua, Bom 
Jesus do Norte, Jerônimo 
Monteiro, Mimoso do Sul, 
Muqui, São José dos Cal-
çados e Vargem Alta.  Re-
presenta cerca de 57% da 
área (85,5 mil há em pro-
dução) e 52,0% da produ-
ção (1,82 milhões de sa-
cas/Ano.  A produtividade 
média de 26,47 sacas/ha.

Fonte: Site do Incaper

Festa do Tropeiro.

A premiação ainda prevê prê-
mio de R$ 5 mil para o café 
produzido em Ibatiba que for 
finalista na Semana Interna-
cional do Café, que acontece 
em Belo Horizonte no mês 
de novembro deste ano. 

Para participar, o agricultor 
precisa ser natural de Ibatiba 
e estar em dia com as guias 
no Bloco do Produtor. 

Maiores informações 28 
3543-1344 (Incaper) ou 28 
3543-1494 (Secretaria de 
Agricultura).
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Ibatiba já conta com Mapa 
Estratégico do Turismo Municipal 

Documento foi apre-
sentado a empreen-
dedores do turismo, 
autoridades locais 
e representantes do 
Sebrae, parceiros do 
importante docu-
mento 

O presidente da Casa de Leis, 
Fernando Vieira, e o vereador 
João Pedro Carvalho acom-
panharam de perto a entre-
ga do Mapa Estratégico do 
Turismo Municipal, realizada 
pelo Poder Executivo no dia 
11 de julho. 

Em evento na Tenda do Cen-
tro de Referência em As-
sistência Social (CRAS), a 
entrega do importante docu-
mento, formulado em parce-
ria com o Sebrae, foi apresen-
tado a empreendedores do 
turismo, representantes da 
Geturi (Associação Gestora 
do Turismo de Ibatiba), per-
sonalidades culturais, como 
os escritores José Ribeiro e 
Genival Souza, além de re-
presentantes do Incaper de 

Município tem 
calendário de 
eventos anual

Documento conta 
com programação 
de eventos até de-
zembro deste ano 

Com o objetivo de garan-
tir um planejamento nos 
eventos, organizar a ca-
deia produtiva e incenti-
var a vinda do turista para 
Ibatiba, o Poder Executivo 
divulgou o Calendário de 
Eventos de 2022. 

Até dezembro de 2022 
são esperados ao menos 
15 eventos, envolvendo 
educação, arte, cultura, 
serviço social, entre outras 

iniciativas que prometem 
movimentar a cidade e se 
tornarem referência no turis-
mo da região.

Para o mês de agosto, por 
exemplo, o Dia Municipal da 
Consciência Evangélica (dia 
1º), a Semana do Estudantes 
e da Juventude (entre os dias 
8 e 12), Prosa e Rango (dias 
12 e 13) e a Semana Nacio-
nal da Pessoa com Deficiên-
cia Múltipla (de 22 a 26). A 
programação detalhada dos 
eventos ainda será divulgada.

O Calendário de Eventos 
pode ser acessado pelo link 
https://bit.ly/3ynxlfS.

Ibatiba, Cristiano Catherin-
ger, dentre outras lideranças.

O Prefeito Municipal Lucia-
no Salgado e a Secretaria de 
Meio Ambiente, Cultura e 
Turismo, Gecinete Pimentel, 
também apresentaram o do-
cumento final à consultora 
do Sebrae, Tessa Soyka e à 
Analista Técnica da institui-
ção, Patrícia Cangussu.

O Mapa Estratégico de Turis-
mo é um instrumento ligado 
ao Programa de Regionaliza-
ção do Turismo que define 
as prioridades a serem tra-
balhadas no âmbito do de-
senvolvimento das políticas 
públicas sustentáveis.

O Plano Estratégico do Tu-
rismo prevê investimentos 
e ações em diversas frentes, 
como a qualificação de pro-
fissionais e gestores públicos 
para o turismo, projetos de 
investimento em mercados, 
projetos de atração de inves-
timentos para o setor, além 
de outras iniciativas de ma-
rketing e gestão.
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