Curso Planejando a Acolhida ao Visitante

Em março de 2007
Dando sequência ao programa de capacitação em
ecoturismo, a ANAMA promoverá o curso Planejando a
Acolhida ao Visitantee. Este curso, como os demais, será
gratuito. Com carga horária de 40 horas, serão abordados os
seguintes temas: tipos de turismo, atrativos e produtos, tipos de
ofertas, estudo de mercado, administração de
empreendimentos, captação de recursos, material
promocional, empreendimentos sustentáveis. Serão feitas
saídas de campo a alguns empreendimentos e locais de
interesse ecoturístico de Maquiné.
O público prioritário é aquele envolvido com a atividade
turística, direta ou indiretamente, isto é, donos de pousadas,
campings, restaurantes, empreendedores de esportes de
aventura, produtores coloniais. Este curso busca qualificar
tanto quem já trabalha com o turismo, como aqueles que estão
iniciando ou pretendem começar um negócio. Os instrutores
são profissionais qualificados da Cooperativa de Formação e
Desenvolvimemento do Turismo - COODESTUR, os quais
ministram cursos para entidades como SEBRAE E SENAR. Os
dias do curso serão 13-15, 20-22 e 27-29 de março, às tardes,
no Sindicato e no Clube da Barra.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DA BARRA DO OURO

Idéia que surgiu nos cursos por nós promovidos, e que vem
tomando forma é a Biblioteca Comunitária da Barra do Ouro,
no escritório, ao lado do correio. Inicialmente estavam à
disposição da comunidade apenas os livros e materiais do
Projeto Ecoturismo, mas já recebemos algumas doações e o
acervo vem aumentando! As consultas são locais, mas na
medida que tivermos mais itens, poderão ocorrer
empréstimos. Toda a doação é bem-vinda, desde gibi até livros
científicos, bem como prateleiras para colocá-los.
VAMOS COMPARTILHAR INFORMAÇÃO, DIVERSÃO E
CULTURA!!!
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Projeto completará seu primeiro ano de execução
Em março de 2007, o Projeto
de Desenvolvimento
Ecoturístico de Maquiné
completará 01 ano de
atividades. Durante esse
período muitas ações foram
desenvolvidas pela equipe
do projeto, juntamente com
seus parceiros e com a
participação da comunidade
Iniciamos o projeto com a montagem do escritório, adquirindo
equipamentos de informática e audiovisual e contratando a equipe
permanente. Tivemos nesse momento específico o apoio da
prefeitura, através da Secretaria de Administração, que viabilizou o
espaço da sub-prefeitura da Barra do Ouro e uma linha telefônica
para que pudéssemos instalar o escritório. Na sequência, iniciamos
as pesquisas com a comunidade e com os atrativos naturais, o que
envolveu as parcerias da UFRGS e também a contratação de um
estagiário da comunidade. Estas pesquisas que estão sendo
realizadas nos fornecerão uma boa imagem do município. A
documentação fotográfica e filmagens são outras atividades que
estão fornecendo uma grande quantidade de informações, as quais
serão utilizadas para a confecção de guias de bolso, livretos sobre
Maquiné e na produção de um video-documentário no formato dvd.
Paralelamente a essas atividades técnicas, diversas reuniões,
oficinas e cursos foram realizadas, com o intuito de qualificar a
comunidade para receber bem os visitantes. Para isso, contamos
com a ajuda do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da PUC, da
Coodestur, a cooperativa de formação em turismo e da Sema. O
Conselho Municipal de Turismo - Comtur, é outra instância onde o
projeto presta suas contas, discute o andamento do projeto e relata
as atividades desenvolvidas e planejadas. Para divulgar o projeto,
temos publicado este boletim, matérias em jornal, internet entre
outros meios. E, emergencialmente, elaboramos 6 placas para
serem colocadas em pontos estratégicos de Maquiné, como nos
acessos para a Pedra de Amolar, Garapiá e Forqueta.
Como o projeto é dinâmico, já temos atividades previstas para
este ano inteiro: construção do centro de informações, novos
cursos, produção de um guia de turismo de bolso e de um livreto
contando a história natural e cultural de Maquiné. Portanto, a cada
dia que passa e a comunidade vai se envolvendo, a idéia de
desenvolver o ecoturismo com os cuidados que a natureza e as
pessoas precisam, vai sendo incorporada pelos cidadãos locais.
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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
Rua do Comércio, 507 Maquiné/RS
Fone: (51) 3628-0083
EQUIPE RESPONSÁVEL:
Ecól. Dilton de Castro,
Soció. Mirna Rosa e
Biól. Carolina Lemos

COMO É LINDO ESSE LUGAR!! AQUI É O PARAÍSO!!
Mas para que ele continue
assim, alguns cuidados básicos são
necessários. Essas são algumas
dicas de mínimo impacto para o
turismo na natureza, divulgadas
mundialmente. Passe adiante essas
ações!!

·

Informe-se sobre as condições climáticas do local e consulte a previsão
do tempo.
· Escolha as atividades que você vai realizar na sua visita conforme o seu
condicionamento físico e seu nível de experiência.
· Avise alguém do roteiro que você vai percorrer. Em Maquiné a
comunicação por telefone é difícil e celular não pega no interior dos vales.
· Tenha certeza de que você dispõe do equipamento apropriado para cada
situação. Leve sempre lanterna, agasalho, capa de chuva e estojo de
primeiros socorros, alimento e água, mesmo em atividades com apenas um
dia ou poucas horas de duração.
· Mantenha-se nas trilhas pré-determinadas, atalhos favorecem a erosão e
a destruição das raízes e plantas inteiras. A dificuldade das trilhas faz
parte do desafio de vivenciar a natureza. Se você contorna a parte
danificada de uma trilha, o estrago se tornará maior no futuro.
· Acampando, evite áreas frágeis que levarão um longo tempo para se
recuperar após o impacto.
· Se você pode levar uma embalagem cheia para um ambiente natural,
pode trazê-la vazia na volta. Remova todas as evidências de sua
passagem. Não deixe rastros!
· Utilize as instalações sanitárias que existirem. Caso não existam, cave um
buraco com 15 centímetros de profundidade a pelo menos 60 metros de
qualquer fonte de água, trilhas ou locais de acampamento, onde não seja
necessário remover a vegetação.
· Resista à tentação de levar “lembranças” para casa. Deixe pedras,
flores, etc., onde você os encontrou, para que outros também possam
apreciá-los. Tire apenas fotografias, deixe apenas pegadas e leve para
casa apenas suas memórias. Aprecie sua beleza no local, dando a mesma
oportunidade a outros visitantes e a ti mesmo, numa próxima visita!!
· Seja cortês com os demais visitantes e com a comunidade local.
Gentileza gera gentileza!
· Deixe os animais domésticos em casa, caso os traga, mantenha o
controle todo o tempo. As fezes dos animais devem ser tratadas da mesma
maneira que as humanas. Elas também estão sob sua responsabilidade.
Colabore com a educação dos visitantes, transmitindo os princípios de
mínimo impacto sempre que houver oportunidade.

APOIO
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PRÓXIMOS PASSOS
até o meio do ano ocorrerão:
· Documentação fotográfica
e filmagem de Maquiné;
· Entrevistas com a comunidade e
Visitantes;
· Continuação dos estudos sobre
Viabilidade das trilhas;

Ação Nascente Maquiné - ANAMA
fevereiro de 2007 - Número 03

Boletim Informativo
Ecoturismo Maquiné

· Reunião para apresentação dos
resultados do primeiro semestre;
· Elaboração de mapas do município;
· Curso de Gestão de Emprendimentos;
· Curso de Bioconstrução;
· Início da construção do Centro de
Informações Ecoturísticas.
NOSSOS PARCEIROS SÃO:
· Prefeitura Municipal de Maquiné;
· Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Maquiné;
· Reserva Biológica da Serra Geral/
SEMA;
· Universidade Federal do RS;
· PUC-RS;
· Cooperativa de Formação e
Desenvolvimento do Produto
Turístico
· Conselho Municipal de Turismo
de Maquiné

COMTUR
Conselho Municipal de Turismo

O COMTUR é a instância
máxima deliberativa sobre o
Turismo de Maquiné. Foi criado
por Decreto Municipal em 2001.
É c o m p o s t o p o r 11
representantes, sendo 5
governamentais e 6 da
sociedade civil. Seu objetivo
principal é formular a Política
Pública Municipal de turismo,
visando criar condições para o
incremento da atividade
turística no município de
Maquiné.

Realizado Curso de Gastronomia para o Ecoturismo
Saúde, sabor e cultura na Mata Atlântica
Dando sequência ao programa de capacitação em ecoturismo, a
Anama promoveu, gratuitamente, o curso de Gastronomia para o
Ecoturismo. Sob a coordenação da nutricionista Mariana Ramos,
participaram do evento produtoras coloniais de cuca, pão, schmier,
agricultores, merendeiras e cozinheiras.
O curso foi realizado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e no
Clube da Barra, entre os dias 28 de novembro e 13 de dezembro,
totalizando 24 horas. Organizado em 3 módulos - Contexto atual da
produção e boas práticas de fabricação de alimentos; Gestão
Ambiental de Cozinhas e Memória, Cultura e Identidade, foram
abordados e discutidos temas como saúde e qualidade da água,
microbiologia de alimentos, objetos, lugares e pessoas, produtos de
limpeza e prática de esterilização de vidros, legislação sanitária,
relato de experiência da Casa do Colono de Rolante, memória e
identidade gastronômica de Maquiné, comidas tradicionais da Mata
Atlântica. Além dos quitutes feitos pelos participantes, para serem
compartilhados na hora do lanche, também tivemos uma
degustação da polpa de frutos da juçara.
Na avaliação dos participantes, o curso foi bem proveitoso, tanto
pelos novos conhecimentos técnicos como pelas novas amizades.
Agradecemos aos participantes e a colaboração do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais e do Clube da Barra que gentilmente cederam
o espaço para a realização desse curso e da EMATER de Maquiné.

AS
R E UNI Õ ES
O CO R R E M
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
DISCUTIR O PRESENTE E O
FU T URO
DO
TU RIS MO
EM
MAQ UINÉ É
BE M VI ND A E
REQUISITADA! PARTICIPE!!
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