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Boletim informativo
Ecoturismo Maquiné
MAQUINÉ TEM PROJETO DE ECOTURISMO APROVADO
PELO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE EM 2006.
ANAMA,
é
uma
organização
NÃO
GOVERNAMENTAL
de cunho cultural e
ambiental,
com
atuação em Maquiné
desde
1997,
trabalhando
na
perspectiva de conciliar alternativas
econômicas à conservação da Mata
Atlântica. Seu quadro de voluntários
abrange profissionais das mais
diversas áreas, como arquitetos,
geólogos, biólogos e professores.
Suas linhas de atuação tem por base a
educação ambiental, a conservação da
Mata Atlântica e a busca de alternativas
sustentáveis de renda para a região.
CONTATO:
onganama@yahoo.com.br
Sede: Sub-Prefeitura da Barra do Ouro
EQUIPE RESPONSÁVEL:
Dilton de Castro, Mirna
Carolina Lemos
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O que é ecoturismo?
• Um tipo de turismo
realizado em áreas naturais
onde as características do
meio ambiente ainda estão
preservadas e por isso é
valorizada pelos visitantes;
• Um tipo de turismo onde a
cultura local ainda preserva
sua originalidade e por isso
é
valorizado
pelos
visitantes;
• Um tipo de turismo que
permanece por muitos anos,
que ajuda na conservação
da natureza e traz melhorias
para a comunidade local;

• É o tipo de turismo que mais
cresce ano após ano,
indicando uma tendência
que as comunidades que
mantém suas características
originais pode seguir para
se sustentarem.

Concorrendo com outros165
projetos do Brasil inteiro, o Projeto “Desenvolvimento Ecoturístico de Maquiné” foi o único
aprovado nessa linha para o RS,
pelo Ministério do Meio Ambiente. O projeto foi elaborado
pela ONG Ação Nascente Maquiné - ANAMA, que receberá,
por doação do Banco alemão
KfW, verba para desenvolver
atividades que vão desde a
elaboração de um diagnóstico
turístico de município, mapas e
folders, documentário
fotográfico e em dvd, cursos gratuitos para a comunidade na área
de turismo e ecologia, além da
instalação de placas e construção
de um Centro de Informações
Ecoturísticas e Ambientais ao final do projeto.
ANAMA acredita na importância
e necessidade do planejamento
do Turismo, alternativa econômi-

ca que pode ser aliada da conservação da Mata Atlântica.
Este projeto começou a ser executado em março de 2006 e será desenvolvido até 2008. O escritório
do projeto será instalado na SubPrefeitura da Barra do Ouro.

O ECOTURISMO PODE VIR A CONTRIBUIR TANTO PARA MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES (RENDA, INFORMAÇÃO, CUIDADOS ECOLÓGICOS) COMO PARA A CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE
QUE OS VISITANTES BUSCAM.

Quem são os parceiros e apoiadores do projeto?
O projeto foi aprovado no
Programa Piloto de Proteção
de Florestas Tropicais do Brasil
(PPG7)/Sub-Programa PDA
Mata Atlântica, do Ministério
do Meio Ambiente, com apoio
financeiro do banco alemão
KfW. As seguintes entidades
são parceiras:
- Conselho Municipal de
Turismo de Maquiné, que fiscaliza a execução e propõe
alterações;

- Cooperativa de Formação e
Desenvolvimento do Produto
Turístico (Coodestur), que
elabora apostilas dos cursos e
dá suporte de escritório em
Porto Alegre;
- Universidade Federal do
Grande do Sul - Instituto
Geociências/Departamento
Geografia, que auxilia com
estagiário na elaboração
mapas;
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- Reserva Biológica da Serra

Geral, que apóia em deslocamentos difíceis e dá suporte de
escritório;
- PUC, que disponibiliza banco
de dados, imagens e suporte em
cursos.
- Prefeitura Municipal de Maquiné, que apóia com um
técnico, espaço para a sede do
projeto e mão de obra e terreno
para a Construção do Centro de
Informações Ecoturísticas e
Ambientais.

Curso de Ecologia, Uso Sustentável da
Floresta e Legislação Ambiental
A ANAMA através de seu Projeto de
Desenvolvimento Ecoturístico promoverá, gratuitamente, o primeiro
dos cursos voltados para a capacitação da comunidade na área de
Turismo e Meio Ambiente. Este primeiro curso ocorrerá no final de
SETEMBRO.
O curso Ecologia, Uso Sustentável

da Floresta e Legislação Ambiental

apresentará possibilidades para a
comunidade de Maquiné que a natureza e a legislação ambiental proporcionam para esta rica região da
Mata Atlântica. Serão 40hs de teoria

e saídas de campo pelo município, conhecendo os diversos ambientes naturais
e produtivos do município. Este curso é
direcionado aos professores, técnicos da
prefeitura, agricultores e é aberto e gratuito para toda a população. Este é o primeiro de uma série de cursos que incluirá
a Formação de Guias Locais de Ecoturismo, Economia Solidária, Gastronomia
Típica, Empreendedorismo e Construções Ecológicas.
A DATA E O LOCAL AINDA SERÁ DEFINIDO
EM CONJUNTO COM OS PARCEIROS E INTERESSADOS. AS VAGAS SÃO LIMITADAS.

I Semana Municipal de Meio Ambiente

Exibição do filme A Batalha dos
Vegetais, na Escola Hilário Ribeiro

Sabe sobre as atividades de
turismo e seus impactos
no meio ambiente e no
homem?
Contribui para que a
comunidade conheça as
questões ambientais?

Informe-se, descubra, participe!
Para ser ecológico, o turismo em
Maquiné depende de todos!
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O Projeto de Desenvolvimento Ecoturístico foi
apresentado no Salão

Rural/UFRGS. Este projeto
estudou a ecologia e biologia da samambaia-preta
em ambiente natural e sob
diferentes condições de
extração, visando a avaliação e busca de diretrizes
para um manejo adequado.
Também estudou sua
cadeia produtiva, buscando a capacitação para
geração de renda e sua
legalização como atividade
econômica.

Você conhece os recantos
especiais e as espécies
nativas?
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COMTUR

Outros projetos da ANAMA em Maquiné
A ANAMA vem desenvolvendo o Projeto Samambaia-Preta desde 2000, em
parceria com o Programa
de Pós-Graduação em
Desenvolvimento

Você costuma passear na sua
região?
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Foram propiciados aos
alunos da rede pública

Paroquial de Maquiné;
na Barra do Ouro foi
realizada uma exposição ao ar livre de fotografias do município,
com auxílio de telão
montado em frente ao
Correio.

O turismo ecológico em áreas
rurais pode ser uma alternativa de
renda para a comunidade local,
uma forma de preservação da
mata e de troca entre pessoas de
diferentes lugares. Mas para que o
turismo aconteça gerando o
mínimo de impactos negativos é
preciso que esteja ligado à
educação. Por exemplo:
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A ANAMA, juntamente
com a Reserva Biológica da Serra Geral, FEPAGRO, Emater e Prefeitura, organizou e realizou a I Semana Municipal de Meio Ambiente,
no início de junho.

municipal, sessões de
cinema com a exibição
do filme A Batalha do
Vegetais; também foram oferecidas, gratuitamente, oficinas de
Fotografia Ambiental,
além do I Passeio Ciclístico que contou com
cerca de 130 alunos e
professores do Langendonck.

Ecoturismo em Maquiné

A ANAMA tem participado
dos mutirões de limpeza do
rio Maquiné desde sua primeira edição até a mais
recente, realizada em abril
deste ano.

O COMTUR é a instância máxima
deliberativa sobre o Turismo em
Maquiné. Foi criado por Decreto
Municipal em 2001. É composto por
11 representantes,
sendo 5
governamentais e 6 da sociedades
civil. A presidência é exercida pela
Anama, através do ecólogo Dilton de
Castro e a Secretaria Executiva está
a cargo da Prefeitura, através da
bióloga Cláudia Schirmer.
Seu objetivo principal é formular a
política municipal de turismo,
visando criar condições para o
incremento e o desenvolvimento da
atividade turística no município de
Maquiné.
AS REUNIÕES OCORREM SEMPRE ÀS
14H, NA PRIMEIRA TERÇA-FEIRA DE
CADA MÊS, NA
CÂMARA DE
VEREADORES. AS REUNIÕES SÃO
ABERTAS E A PARTICIPAÇÃO DE
QUALQUER CIDADÃO INTERESSADO
EM INFLUENCIAR A POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE TURISMO É BEM VINDA
E REQUISITADA!
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