
25 de abril de 2019 

Propriá sedia encontro voltado para o fortalecimento da 

cadeia turística dos municípios 

 

 

A criação de uma instância de governança, baseada no Programa de Regionalização do 

Turismo, está sendo desenvolvida através de uma ação do Governo de Sergipe, por 

meio da Secretaria do Turismo (Setur), voltada para fortalecimento desta cadeia nos 

municípios sergipanos. A primeira etapa da ação aconteceu na quarta-feira (24), no 

auditório da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(Codevasf) em Propriá. 

Durante o encontro, foi realizada a reunião sobre o Programa de Regionalização do 

Turismo, com o objetivo central de abordar sobre o Mapa do Turismo Brasileiro, que 

auxilia no desenvolvimento de políticas públicas para a área e foi instituído pela portaria 

n° 313 de 3 de dezembro de 2013. 

Na oportunidade, ficou estabelecida a criação da instância de governança do referido 

polo com uma nova denominação: ‘Fórum Regional de Turismo do Polo Velho Chico’. 

“O polo é composto por 17 municípios, no entanto, temos nesta ocasião 10 

representatividades, e estão todos bem entusiasmados com o apoio que está sendo dado, 

afinal, isso irá colaborar com a inserção dos municípios do Alto e Baixo São Francisco 

no Mapa do Turismo”, afirma o presidente do Fórum dos Secretários e Dirigentes de 

Desenvolvimento Econômico, Jairo Floriano dos Santos. 

Segundo ele, participar do programa é necessário para a criação da instância de 

governança. “Teremos, a partir de então, outros encontros com os demais polos como o 

da Costa dos Coqueirais, Serras Sergipanas, Sertão das Águas e dos Tabuleiros, com o 

intuito de alinhar os trabalhos deste projeto”, finaliza. 

Presente no debate, o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, destacou 

a importância das discussões para o fortalecimento do turismo em Sergipe. “Estamos 

muito satisfeitos com a presença dos municípios nesta iniciativa, já que representa a 

confiança no trabalho desenvolvido pela equipe técnica da Setur. O fortalecimento do 



turismo em Sergipe é algo importante para o governo e estamos aqui para contribuir”, 

salienta. 

Municípios como Telha, Itabi, Gararu, Porto da Folha, Amparo do São Francisco, Nossa 

Senhora da Glória, Santana do São Francisco, Canindé do São Francisco e Poço 

Redondo foram alguns dos que tiveram representatividade no encontro. Na 

oportunidade, foi eleita ainda a comissão diretiva do Polo Velho Chico, composta 

por Genilson Aragão (presidente), Luanda Fraga (vice-presidente), Luiz Monteiro – 

Lulinha (secretário executivo), Patrícia Vitor Santos da Silva, Maria da Conceição 

Brito, Carlos Moisés e Cleber Damião (conselheiros). 

Engajamento 

A consultora do Sebrae, Mari Ofsiany, explanou sobre a importância do engajamento do 

setor público e privado nesta ação. “O Sebrae possui um projeto que trabalha com os 

atores de desenvolvimento econômico local e dentre esse apoio, foi criado o Fórum dos 

Secretários e Dirigentes de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, que segue com 

várias ações ao longo desses anos. A parceria com a Setur é bastante positiva, pois a 

pasta deve colaborar com a articulação institucional, garantindo assim, uma maior 

velocidade nas informações das secretarias municipais e do setor privado”, lembra. 

De acordo com o gestor de Turismo do município de Santana do São Francisco e 

secretário executivo do Fórum Regional do Polo Velho Chico, Luiz Monteiro, a região 

vai, a partir de agora, construir um modelo de atuação turística. “Não adianta pensar no 

que não foi feito por lá e sim, pensar, planejar e realizar ações para que o município 

tenha visibilidade no ramo turístico de agora em diante”, explica. 

 


