
MODELO DE RELATÓRIO PARA MUNICÍPIOS QUE QUEREM COMPOR O NOVO 

MAPA DO TURISMO BRASILEIRO (GOIÁS) 

PARECER TÉCNICO: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Gerente: _____________________________        Técnico: _____________________________ 

1. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO 

1.1 Região:   

  

1.2 Município:   

 

1.3 Mapa e acessos:   

1.4 Breve histórico do município: 

 

1.5 Possui Centro de Atendimento ao Turista – CAT?    (    ) Sim       (   ) Não   

No caso de resposta afirmativa, por favor, informar endereço, e-mail e telefone:  

1.6 Possui entidade de classe ou organização não governamental ligada ao Turismo? 

(    ) Sim    (    ) Não 

Em caso de resposta positiva, qual: _______________________________________________ 

 

2. ATRATIVOS TURÍSTICOS 

2.1 Naturais:  
Obs. descrição do atrativo com foto  

 

2.2 Culturais: (materiais e imateriais) 
Obs. descrição com foto  

 Sítios históricos – centros históricos, quilombos; 

 Edificações especiais – arquitetura, ruínas; Obras de arte: pintura, escultura; 

 Espaços e instituições culturais – museus, casas de cultura;  

 Festas, festivais e celebrações locais;  

 Gastronomia típica - pratos da culinária local (Relato de festivais);  

 Artesanato (Número de artesãos e trabalhadores manuais com carteira nacional do artesão emitido pela SED 

(Secretaria Desenvolvimento do estado - Gerência de artesanato) e produtos típicos; Música, dança, 
teatro, cinema; Feiras e mercados tradicionais; Saberes e fazeres: causos, trabalhos manuais;  
Realizações artísticas: exposições, ateliês; 

 *Eventos programados – feiras e outras realizações artísticas, culturais, gastronômicas (nome, 

edição, caráter: (municipal, regional, nacional ou internacional) e número aproximado do fluxo de visitantes).  

* Descrição do evento com fotos das edições realizadas.  

3. EQUIPAMENTOS TURISTICOS 

(Hotéis, bares, restaurantes, espaços para eventos, agências de viagens receptivas ou emissivas e guias de turismo) 

3.1 Hotéis e Pousadas: favor informar Razão Social/nome fantasia, quantidade de leitos, serviços e 

Cadastur - Cadastro de prestadores de serviços turísticos; 

(http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/PesquisarEmpresas.mtur) 

 

3.2 Bares e Restaurantes: favor informar capacidade e especificidade gastronômica (comida 

caseira, comida típica goiana, gastronomia brasileira ou internacional) e Cadastur; 

 

3.3 Espaço para Eventos: favor informar capacidade, infraestrutura do espaço e Cadastur; 

 

3.4 Agências de Viagens receptivas ou emissivas: favor informar descrição do tipo de prestação de 

serviço e Cadastur; 

 

3.5 Guias de Turismo: Favor informa se o profissional tem curso de Guia de Turismo, bem como 

carteira oficial do Ministério do Turismo e Cadastur. 
Obs: acrescentar em cada equipamento turístico relatado, a quantidade de empregos cadastrados no Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

Nome e cargo do Responsável: 

 

Contatos: 

 


