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1. INTRODUÇÃO e OBJETIVO 

 

1.1. APRESENTAÇÃO 

Reunindo as propostas das instituições que visam a estruturação do 

Turismo Regional, para marcar o início das atividades da Câmara Temática de 

Turismo do CI CENTRO (Consórcio Intermunicipal Centro RS), este 

documento oferece informações pertinentes sobre o Turismo na Região 

Central, buscando sustentar ações de convergência com as diretrizes e os 

diagnósticos da Política Nacional de Turismo. 

Conforme o Plano Nacional de Regionalização do Turismo, neste caso 

citado pelo Plano Municipal de Turismo de Santa Maria,  

 

o projeto-piloto de inventariação turística, realizado pelo 

Ministério do Turismo em parceria com o Centro Universitário 

Franciscano (Unifra), na Região Central do Rio Grande do Sul 

existem potencialidades turísticas capazes de transformá-la em 

um destino turístico qualificado e competitivo em mercados 

locais, regionais e internacionais. Dentre estas potencialidades, 

destacam-se a cartografia diversificada com atrativos naturais 

de beleza ímpar, os achados paleontológicos, a herança 

histórico-cultural dos povos que aqui chegaram, a religiosidade 

e a localização privilegiada de estar no Centro do Estado, 

próximo a mercados importantes como o argentino e o 

uruguaio.  

No entanto, a atividade turística na região ainda é 

incipiente. Vários fatores justificam essa situação. No 

prisma das políticas públicas, há falta de estratégias 

comuns regionalizadas e de investimentos municipais 

como a criação e qualificação de órgãos específicos de 

Turismo. No campo da iniciativa privada, há uma carência 

grande de serviços e equipamentos turísticos. 
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Neste sentido, propõe-se a realização de ações pontuais que busquem 

dar início à estruturação de uma oferta turística potencial regional, ampla e 

genérica, buscando, a princípio, capitalizar indícios significativos desta oferta, 

baseada nas manifestações culturais que se dão basicamente por meio da 

gastronomia e das festas locais, principalmente as de cunho religioso. 

A proposta busca a consolidação da Região Central do RS como um 

território articulado para o Turismo e a Cultura.  Além disso, o Centro Gaúcho é 

uma das inúmeras regiões turísticas brasileiras que integram o Programa de 

Regionalização Turística do Ministério do Turismo, buscando sua qualificação 

através de diversas ações. 

Assim, a Região busca a sua estruturação através de ações que 

pretendem consolidá-la como um território preparado para inserir-se no 

mercado turístico de forma minimamente organizada, além de corresponder 

com as definições da Política Nacional de Turismo, definindo um cronograma 

perspectivo de metas a serem desencadeadas. 

A proposta da Região Central para nortear as ações de promoção do 

desenvolvimento regional está referenciada no acolhimento de “estratégias 

inovadoras”, a fim de possibilitar o alcance a uma posição desejável e coerente 

à sua potencialidade, frente ao cenário das demais regiões turísticas do Rio 

Grande do Sul. 

Neste sentido, é necessário considerar o Agronegócio, principal setor da 

economia da região, como base produtiva associada ao turismo, bem como o 

seu fortalecimento através do fomento ao pequeno e micro produtor e à 

produção primária orgânica, ecológica e diversificada. Ainda, como visão 

estratégica, elege-se o uso adequado do Meio Ambiente natural e sua 

ocupação como forma de preservação e integração entre a sociedade e o 

espaço, ou seja, entre o homem e a natureza. 

Para isso, como instrumento “gerador de oportunidades”, associado a 

estes segmentos, o Turismo apresenta-se como ação prioritária para o 

Desenvolvimento Regional Integrado. Para tal, o setor proporciona condições 
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de interação com as temáticas citadas, e outras, solidificando a intensa relação 

já existente entre estas iniciativas propositivas ao desenvolvimento regional. 

Esta iniciativa solidifica-se, ainda, sobre exemplos semelhantes, e que já 

colhem benefícios, tal como a região do Araripe, no Cariri Cearense, e a Serra 

Gaúcha, na Região Nordeste do Rio Grande do Sul, que utilizam-se de 

referências Culturais e suas relações com o Meio Ambiente e a Economia 

Primária, respectivamente associadas ao Turismo, como estratégia de 

desenvolvimento regional local. 

 

1.2. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

Uma variedade de formações geológicas abrangendo três tipos distintos 

(derrame vulcânico, embasamento cristalino e o sedimentar), associado ao 

clima (que é classificado como clima subtropical, com verões quentes) e à 

hidrologia (possuindo um território assentado em áreas de recarga do Aqüífero 

Guarany, envolvendo duas importantes Bacias Hidrográficas do Rio Grande do 

Sul, a do Jacuí e do Ibicuí) e à vegetação (que ocupa área de formação 

florestal e de campo, reunindo dois importantes biomas americanos: Mata 

Atlântica e Pampa), tornam a Região única em termos de diversidade e riqueza 

natural. 

Quanto à condição econômica da agricultura os produtos que mais se 

destacam são: arroz, soja, fumo, e outras como a videira, citros, olerícolas, 

nogueira, cana de açúcar, amendoim e batata inglesa. Na pecuária se 

destaca: gado de corte e de leite, eqüinos e ovinos. 

 

1.2.1. Localização 

A Região Central do estado do Rio Grande do Sul é composta por trinta 

e quatro municípios, localizados conforme figura abaixo. 
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Figura 1 – Localização Geográfica dos Municípios do Território Central 

* COREDE Vale do Jaguari: Cacequi, Capão do Cipó, Jaguari, Mata, Nova 

Esperança, São Francisco de Assis, Santiago, São Vicente, Unistalda / COREDE 
Jacuí Centro: Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, Formigueiro, Paraiso do Sul, São Sepé, 
Vila Nova do Sul / COREDE Central: Agudo, Dilermando de Aguiar, São João do 
Polêsine, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Itaara, Ivorá, Jari, Julio de Castilhos, 
Nova Palma, Pinhal Grande, Quevedos, Restinga Seca, Santa Maria, São Martinho da 
Serra, São Pedro do Sul, Silveira Martins, Toropi, Tupanciretã. 
 

1.3. OBJETIVO 

 A Consolidação da Câmara Setorial e a participação dos municípios na 

mesma seguem as determinações do Estatuto do CI CENTRO, que diz: 

 

SEÇÃO VII – DAS CÂMARAS SETORIAIS  

Art. 27 – O CI/CENTRO é multifuncional, possuindo 

Câmaras Setoriais diretamente subordinadas ao Conselho de 

Administração que desenvolverão políticas públicas específicas 

de interesse comum aos entes consorciados.  

§ 1º – O ente consorciado participará da(s) Câmara(s) 

Setorial (is) de seu interesse através da indicação de um 

secretário municipal e de um servidor efetivo da mesma 
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secretaria municipal, cujas atividades tenham pertinência com 

os objetivos específicos da Câmara Setorial escolhida.  

§ 2º – As Câmaras Setoriais serão criadas, alteradas 

e extintas por resolução da Assembléia Geral que, dentre 

outros requisitos julgados importantes pelo Conselho de 

Administração, lhe atribuirá nome, estrutura, funções 

específicas, autorização para gestão associada, prazo de 

duração e forma de eleição e período de gestão de seu 

coordenador que será secretário municipal.  

 

Complementando a instrução estatutária, apresenta-se ainda o Artigo 

28, que trata dos objetivos das Câmaras Setoriais:  

 

Art. 28 – São objetivos gerais das Câmaras Setoriais:  

I – elaborar metas e objetivos específicos a serem 

alcançados em sua área específica de atuação;  

II – planejar, coordenar e executar programas, 

projetos e atividades pertinentes aos seus objetivos 

específicos;  

III – auxiliar o Conselho de Administração no 

planejamento, coordenação e execução das políticas públicas 

implementadas pelo CI/CENTRO;  

IV – propor a contratação de consultores, 

especialistas para realização de estudos técnicos ligados aos 

objetivos específicos da Câmara Setorial, quando a 

complexidade da matéria assim exigir; 

 

Neste sentindo, e em conformidade com as prerrogativas estatutárias 

do Art. 28, reiteram-se os objetivos da Câmara Setorial de Turismo da Região 

Central: 

- Articulação e Estruturação do Turismo Regional, através da criação e 

da captação de recursos de/para ações estratégicas e de relevância regional, 

caracterizadas com o interesse, principalmente, da infraestrutura turística, 
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como sinalização, acessos e acessibilidade para os atrativos e serviços 

turísticos, inseridos no APL de Turismo; 

- Ordenação Turística Regional, fomentando a consolidação de roteiros 

tendo como base as indicações dos órgãos oficiais municipais de turismo; 

- Promoção Turística Regional, através de investimentos na produção e 

veiculação de peças midiáticas impressas, auditivas e visuais, além da 

participação em eventos de promoção e comercialiação turística estratégicos. 
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2. JUSTIFICATIVA  

O Turismo vem sendo considerado pelo governo estadual como um 

segmento da atividade econômica gaúcha capaz de promover desenvolvimento 

através da geração de trabalho e renda, encenando a perspectiva de uma das 

possíveis soluções para minimizar as desigualdades socioeconômicas 

identificadas no RS, e acentuadas na Região Central, que vem amargando um 

dos piores PIB1 do estado nas últimas avaliações estatísticas. 

Como atividade social e econômica, o Turismo já mostra seus 

exemplos de superação em diversas regiões gaúchas. Sua capacidade de 

interação com outras áreas econômicas possibilitam que muitas manifestações 

produtivas ampliem seus resultados através da utilização destes recursos como 

objeto para a motivação de viagens e reconhecimento de novos lugares. Não 

diferente disso, busca-se ter neste segmento econômico mais que a evidência 

de uma perspectiva, e sim a consolidação de um cenário que necessita com 

urgência buscar sua solidificação e ampliação no mercado interno do RS, e a 

inserção definitiva da região e seu aparato empresarial no setor turístico como 

destino turístico gaúcho. Para isso, ou seja, para tornar-se competitivamente 

apta a ocupar esta posição, a região precisa articular-se, qualificar-se e traçar, 

conjuntamente, sua estratégia de posicionamento no mercado, em nível local 

(regional e estadual), nacional (estadual e nacional) e internacional 

(MERCOSUL). 

A busca desta competitividade, entendendo que ela se dará através do 

fortalecimento do setor turístico regional, é a aposta na estruturação de 

iniciativas estratégicas, como a criação de um Arranjo Produtivo Local para o 

segmento, destinado à permanente articulação do setor privado, e a 

estruturação da Câmara Setorial de Turismo do CI CENTRO, para a 

permanente gestão e o consequente avanço dos objetivos traçados pela 

                                                           
1
 VALE DO JAGUARI: População Total (2011): 117.161 habitantes / PIBpm (2010): R$ mil 1.587.890 / PIB per capita 

(2010): R$ 13.539 / Exportações Totais (2010): U$ FOB 32.012.824 
CENTRAL: População Total (2011): 392.873 habitantes / PIBpm (2010): R$ mil 6.545.835  / PIB per capita (2010): 
R$ 16.713 / Exportações Totais (2010): U$ FOB 63.702.214 
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região. O segmento turístico da região encontra-se, atualmente, visivelmente 

estruturado, sendo capaz, se acertadas as iniciativas de geri-lo e incrementá-lo, 

de transformar a região num destino turístico competitivo do RS, frente aos 

demais existentes no estado.  

É fundamental salientar que, a não consolidação de quaisquer que 

sejam as estratégias de articulação do trade turístico regional, vislumbrando a 

busca por um posicionamento mais profissionalizado em relação ao cenário 

dos destinos turísticos do RS, impedirá um avanço necessário, e deverá 

recrudescer a evolução dos investimentos realizados no setor até o momento. 

A ocorrência de um recrudescimento do setor seria muito mal recebido 

pela sociedade consumidora regional e inter-regional, que ora começam a 

comparecer como visitantes assíduos do Centro do estado, mesmo que ainda 

de forma modesta, e muito mais pelo setor empresarial que tem investido na 

qualificação e na ampliação de serviços, bem como na criação de atrativos. 

Não promover uma estratégia que permita a articulação para o 

aprimoramento e o avanço do setor turístico na região, na busca pelao 

estabelecimento a um patamar mais elevado, pode levar o trade local a 

estagnar-se de forma a manter o atual atendimento a uma demanda reprimida 

(o que ocorre há alguns anos), além de promover um retrocesso e até mesmo 

o encerramento de algumas atividades privadas, o que proporcionaria, por um 

período futuro talvez mais longo do que levou para se estruturar, a busca por 

uma recuperação, podendo ser até irreversível. 

Esta iniciativa, associada à estruturação do APL de Turismo da Região, 

permitirão que o setor possa se conhecer, trocar experiências e se qualificar, 

permitindo que empresas de apoio a comercialização do turismo, como 

agências de viagens que trabalham com o turismo receptivo na região, 

ampliem seu portfólio com produtos provenientes dos municípios, promovendo 

a fruição de novos públicos nestas localidades, e num prazo médio, ampliando 

consideravelmente o movimento destes empreendimentos, impactando 

positivamente a economia dos municípios. 
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3. CENÁRIO, GESTÃO e PROJETOS 

Torna-se de relevante importância, não apenas por tratar-se de uma 

iniciativa que impacta diretamente a economia regional, mas por tratar-se de 

um segmento que já possui os créditos do setor público local, que este projeto 

receba a atenção das estruturas de governança regionais já existentes 

(consórcios microrregionais, amcento, ci centro). 

O cenário de instituições que operam em favor do Turismo Regional do 

Centro RS é formado por órgãos forenses e colegiados, que em suas distintas 

áreas, articulam e encaminham, numa relação democrática e participativa, os 

anseios do setor, conforme apresentam-se as figuras a seguir, que revelam o 

cenário e a sua forma de interação. 

 

 

COREDES 

Vale do Jaguari 

Centro 

Jacuí Centro 

(Organização representativa da Política 
Estadual para a articulação de recursos 

junto ao Governo Estadual) 

CONDESUS 

Quarta Colônia  

& Caminho das Origens 

(Consórcios Mistos Microrregionais) 

FÓRUNS REGIONAIS DE TURISMO 

Vale do Jaguari 

Centro 

Jacuí Centro 

(Colegiados de Discussão do Trade e 
Integração Oficial com a Política Estadual 

e Nacional de Turismo) 

AMCENTRO 

(Organização dos Municípios Regionais 
em Âmbito Político)  

 

  

CI CENTRO 

(Organização dos Municípios Regionais 
em Âmbito de Gestão)  

 

SISTEMA REGIONAL 
DE TURISMO 
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Integração e Consolidação do 

SISTEMA REGIONAL DE TURISMO 

 

COREDES 

Demanda $ ao 
Orçamento do 

Estado, conforme 
a definição das 

estruturas Fóruns, 
Consórcios, 
Associações 

CÂMARA DE TURISMO 
(CI CENTRO) 

- Acata definições dos Fóruns; 

- Compartilha ações com os 
Consórcios Microrregionais; 

- Articula, Ordena e Promove a 
oferta Turístico da Região 

como peerspectiva de um novo 
DESTINO TURÍSTICO DO RS, 

usando estratégias para que, 
de forma competitiva, possa 
ter posição favorável como 

ítem da oferta turística gaúcha; 

- Vinculado ao CI CENTRO; 

- Mantido pelos Municípios 
interessados em investir no 

Turismo; 

 

CONSÓRCIOS 
MICRORREGIONAIS 

- Fomento permanente do 
Turismo nos Municípios 

consorciados 

- Pragmatização das 
Discussões dos seus 

respectivos Fóruns Regionais 

 

FÓRUNS REGIONAIS 
DE TURISMO 

Identifica dificuldades 
e cenários do Trade, e 

repassa aos órgãos 
gestores 

 

 

AMCENTRO & CI CENTRO 

Instalação e Viabilidade da 
CÂMARA DE TURISMO (Braço 

Operacional do CODITUR*) 
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3.1. Gestão 

 

3.1.1. A Câmara 

A Câmara de Turismo da Região Central passa a integrar o panorama 

oficial das instituições gestoras do turismo regional, sendo protagonista neste 

aspecto, por tratar-se da entidade pragmatizadora de toda a política de turismo 

regional. Para fins de comunicação e praticidade, adota-se como sigla 

abreviatória a palavra CAMTURCE, que consiste na junção das sílabas iniciais 

das palavras que compõe a sua “razão social”, conforme o exemplo a seguir: 

CAM (Câmara) + TU (Turismo) + R (Região) + CE (Centro) = CAM TU R CE - 

CAMTURCE. 

 

3.1.2. Coordenação e Grupo Técnico e Consultivo 

A Coordenação da CAMTURCE seguirá o estatuto do CI CENTRO, 

conforme o Aritgo 27, parágrafo 2º, que diz: 

 

§ 2º – As Câmaras Setoriais serão criadas, alteradas 

e extintas por resolução da Assembléia Geral que, dentre 

outros requisitos julgados importantes pelo Conselho de 

Administração, lhe atribuirá nome, estrutura, funções 

específicas, autorização para gestão associada, prazo de 

duração e forma de eleição e período de gestão de seu 

coordenador que será secretário municipal.   

 

Já o Grupo Técnico Consultivo será formado estritamente por 

Dirigentes Municipais de Turismo, com formação em Turismo mais a 

coordenação dos Fóruns Regionais de Turismo e dos COREDES, que são 

colegiados forenses oficiais representantes da Região junto ao Governo do 

Estado, respectivamente nas áreas do Turismo e de Planejamento 

Orçamentária. 

Neste sentido, a Coordenação da CAMTURCE e o Grupo Técnico e 

Consultivo ficam assim representados: 
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Coordenação: Á DEFINIR PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO CI CENTRO  

Grupo Técnico e Consultivo: 

Vide especificação parágrafo anterior. 

 

3.1.3. Gestor Técnico 

A CAMTURCE contratará um gestor técnico, que será o responsável 

pela implantação dos projetos e pela permanente articulação da região, bem 

como pela concepção de novos projetos, previamente discutidos e aprovados 

pelo Grupo Técnico e Consultivo, e sob a avaliação e aprovação em estância 

máxima do Conselho de Administração do CI CENTRO, sempre encaminhados 

pela Coordenação da CAMTURCE. O Gestor Técnico é o responsável também 

pela relação técnico-pragmática com os colaboradores disponíveis na estrutura 

do CI CENTRO a fim de dar conta dos objetivos da CAMTURCE. 

 

3.1.4. Empresas para implantação de projetos 

A CAMTURCE contará com um portfólio de parceiros para a realização 

de seus projetos, dinamizando os objetivos preestabelecidos. Entre elas, 

destacam-se o SEBRAE – Sistema Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas 

Empresas e a COMUNITTÁ – Cooperativa de Desenvolvimento Turístico de 

Santa Maria, além de Universidades e outros profissionais e instituições. 

 

3.1.5. - Formato de Gestão 

A CAMTURCE só poderá iniciar suas operações no momento em que 

dispuser, mensalmente, do valor referente à contratação de um profissional, 

bem como de recursos para o custeio de seus deslocamentos em carro, para a 

constante articulação e reconhecimento do setor e do cenário turístico da 

região. 

Este custo é representado por pagamento de hora técnica para a 

contratação do profissional e para quilometragem rodada em veículo particular. 
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O custo por município tende a ser menor, no momento em que um número 

maior de municípios aderirem à CAMTURCE. 

A seguir, como sugestão para análise de impacto financeiro nos 

municípios interessados, faz-se uma prospecção, tendo como exemplo 15 

municípios2 julgados com potencial turístico na região: 

- Custo do Profissional: 10h por semana X R$80,00 hora = R$3.200,00 

mês + 20% Impostos sobre os R$3.200 = R$640,00 

Sub-total: R$3.200,00 + R$640,00 = R$3.840,00 

- Custo Operacional para deslocamento: 1.000km/Mês x R$0,40 = 

R$400,00 

- Custo Administrativo (gráficos, relações públicas, urgências, 

equipamentos de gestão): R$500,00 

- Custo para operação de ações permanentes (ações promocionais, 

produção de materiais, contratação de projetos, participação em eventos, 

diárias de viagem): R$1.000,00 

TOTAL: R$5.740,00 / 20 municípios: R$287,00 por município/Mês 

 

3.2.  Projetos 

A Região, por meio de suas distintas organizações que tratam de 

temas referentes ao desenvolvimento, bem com os ligados diretamente ao 

turismo, possuem iniciativas em andamento e outras a serem implantadas de 

forma integral. A não evolução de algumas propostas iniciadas e a não 

execução inicial de outras já projetadas ocorrem pela falta que uma instituição 

de governança faz na região,  como a proposta pela CAMTURCE. 

A seguir, exemplo de alguns projetos existentes, em estágios de 

evolução diferentes, e fundamentais para o desenvolvimento do turismo 

regional. 

                                                           
2
 Santa Maria, Silveira Martins, Faxinal do Soturno, Itaara, Ivorá, São João do Polêsine, São 

Pedro do Sul, Agudo, Mata, Jaguari, São Francisco de Assis, Unistalda, Santiago, Nova Palma, 
Dona Francisca, São Sepé, São Vicente do Sul, Itaara, Julio de Castilhos, São Martinho da 
Serra (exemplos). 
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3.2.1. Mostra de Turismo e Famtour Regional Anual (A continuar) 

3.2.2. APL Turismo Região Central (contratar empresa para 

estruturação do APL) (A implantar continuamente) 

3.2.3. Polo de Ecoturismo e Turismo de Aventura / Circuito 

Santos Caminhos da Fé (contratar serviços de reconhecimento de mercado, de 

ordenação e de promoção/comercialização) (A evoluir/desencadear) 

3.2.4. Roteiros do Arroz / Rota Paleontológica (contratar serviços 

de inventariação, de ordenação e de reconhecimento de mercado) (A 

conceber) 

Todos os projetos citados podem ser consultados. 
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