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Conhecendo a Rota das Terras Encantadas


A Rota das Terras Encantadas foi criada em julho de 1997, tendo o objetivo de desenvolver
nos municípios da região o turismo como uma nova fonte de geração de emprego e renda
para as comunidades. Em janeiro de 2010, a Rota integrou-se ao COMAJA - Consórcio de
Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí
- RS, o qual atua também na área de saúde, agricultura e meio ambiente dos municípios;



Atualmente, a Rota das Terras Encantadas pertence a uma das regiões turísticas do Rio
Grande do Sul, trabalhando sempre na valorização das potencialidades culturais e naturais
para atrair turistas. Prova disso foi a criação do seu novo slogan em 2012: “Rota das Terras
Encantadas: Recantos, Contos e Histórias do Povo Gaúcho”.

Uma terra de belezas naturais e culturais


A busca do contato direto com a natureza, com a história, com a agricultura e com as
tradições regionais é celebrado pelo Turismo Rural que deu origem à Rota das Terras
Encantadas. Uma terra onde tudo brota, cresce e produz frutos, que valoriza o seu
patrimônio cultural e natural;



Atualmente Rota das Terras Encantadas encontra-se em ascensão, sendo conhecida
nacionalmente e internacionalmente, apresentando várias opções de turismo: turismo de
conhecimento, de negócios, de eventos, ecoturismo, de lazer, cultural e gastronômico;



Integram a Rota 16 municípios consorciados: Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra,
Colorado, Cruz Alta, Fortaleza dos Valos, Ibirubá, Lagoa dos Três Cantos, Não-Me-Toque,
Quinze de Novembro, Saldanha Marinho, Salto do Jacuí, Santa Bárbara do Sul, Selbach,
Tapera, Tio Hugo e Victor Graeff. Em conjunto, esses municípios buscam desenvolver o
turismo como atividade de desenvolvimento, valorizando as belezas culturais e naturais
existentes em nossa região.
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Entendendo o turismo e o turista


O turismo é uma importante atividade econômica que envolve, comércio e serviços de
uma cidade. O turismo ocorre quando um visitante vai para outro local, por inúmeros
motivos que podem ser as férias, trabalho ou ainda participar de um evento, como as
festas populares.



O turismo é importante para a cidade que recebe os turistas porque é nela que são
gerados muitos empregos, o comércio fica mais movimentado e são abertas mais empresas
para atenderem os turistas, como as agências de viagens, os hotéis, restaurantes e lojas
de artesanato e lembranças.



O turismo proporciona o acesso ao universo real ou imaginário de entretenimento e por
isso ele estimula o consumo de bens e serviços diversos. Enfim, contribui para reduzir as
desigualdades sociais e desperta nas pessoas a alegria de viver!

Tipos de turismo


Existem diferentes modalidades de turismo, entre eles, destacamos os que estão sendo
trabalhados no concurso de desenhos do programa Viajando Pela Rota:

Turismo Urbano: refere-se ao consumo de determinadas dimensões tipicamente associadas ao
espaço da cidade, como a arquitetura, os monumentos ou os parques, como os museus,
restaurantes dentre outros.
Turismo Rural: é uma modalidade do turismo que tem por objetivo permitir um contato mais
direto e genuíno com a natureza, agricultura e as tradições locais, através da hospedagem em
ambiente rural e familiar.
Turismo Cultural: é uma atividade econômica que está relacionada a eventos e viagens
organizadas e direcionadas para o conhecimento e lazer com elementos culturais, tais como:
monumentos, complexos arquitetônicos ou símbolos de natureza histórica, além de eventos
artísticos/culturais/religiosos, educativos, informativos.

Atividade 1
Caça-palavras: Agora encontre algumas
palavras que representam a importância do
Turismo para o seu município. Para isso, leia o
texto a seguir e procure no quadro as palavras
que aparecem em destaque no texto:

Quando um visitante vem para o seu município
ele é chamado de TURISTA. Por isso é
importante preservar os ATRATIVOS, para que
eles possam visitar e tirar muitas FOTOS.
Assim, o COMÉRCIO pode vender mais
produtos e os moradores possuem mais
oportunidades de emprego e RENDA.

E o turista?
O turista é a pessoa que viaja para ver coisas diferentes, conhecer
novos costumes e apreciar a exuberância da natureza



É você também, quando sai de férias com sua família, com os amigos ou com um grupo
de sua escola. Quando viaja, passeia, fica hospedado em pousada, camping, hotel, casa
de parentes; alimenta-se e faz compras (artesanato) para levar uma recordação do
lugar visitado.



Ao realizar essas atividades, você é o turista! E uma das vantagens do turismo é
justamente aproximar pessoas de locais e culturas diferentes.

O que o turista deseja?


Fugir da rotina, do seu cotidiano;



Experimentar diferentes formas de lazer;



Ser tratado com excelência;



Ter liberdade;



Fazer novas amizades;



Compartilhar atividades de lazer com parentes e amigos;



Descansar;



Conhecer novos lugares, costumes, culturas e termos regionais;



Aventurar-se;



Contemplar belos locais.

Atividade 2
1

2

Sete erros: O turista adora observar
as belezas do local que visita. Assim,
ajude-o a perceber as diferenças
entre o primeiro e o segundo
desenho, descobrindo os sete erros.

Depois de identificar os erros no
segundo desenho, pinte o primeiro:

A importância de participar e
atender bem o turista


Você viu que, por diversos motivos, as pessoas viajam. Porém há um aspecto que diz
respeito a todos esses tipos de turismo. Sabe qual?



O turista quer ser bem tratado, quer ser respeitado, e isso significa dentre outras
coisas:

-Cidade limpa e bem sinalizada. Portanto, é preciso cuidar da limpeza e da sinalização das
atrações turísticas do seu município;
-Informações certas;
-Povo educado e hospitaleiro.

Porque é importante
receber bem o turista?


Muito simples: ele traz dinheiro à nossa cidade, o comércio vende mais,
a cidade tem mais movimento, gera ocupação, renda e todos ganham.

O turista volta quando:


A comunidade local o recebe com cordialidade e hospitalidade;



As belezas naturais estão bem conservadas;



Os centros históricos, museus, igrejas estão em funcionamento;



Os locais de alimentação e hospedagem estão limpos e a comida servida é saborosa.

Atividade 3
Pode ou não pode? Pinte a
carinha de acordo como se
deve agir quando se pratica
turismo e se visita a natureza:

Conheça mais sobre a Rota
das Terras Encantadas:
Site: www.rotadasterrasencantadas.com.br
Facebook, Instagram e Canal no YouTube: Rota das Terras Encantadas

Fotos, vídeos, atrações e novidades da nossa região
Carolina Lopes de Borba
Turismóloga – Diretora de Turismo Rota das Terras Encantadas
turismo@rotadasterrasencantadas.com.br

Luciano Gaspar
Assessor de Comunicação COMAJA/Rota das Terras Encantadas
comunicacao@rotadasterrasencantadas.com.br

