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Planejamento do Turismo de Resende 2014 
 

No final de 2013, a Secretaria de Turismo de Resende apresentou, ao governo municipal, as 

suas metas para 2014, tendo como base os debates e reflexões realizados nas reuniões do 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). 

 

- Realizar o 2º Seminário de Turismo e 1ª Conferência do Conselho Municipal de Turismo 

O 2º Seminário de Turismo terá como tema "A importância do Conselho Municipal na 

sociedade". Já a 1ª Conferência do Conselho Municipal de Turismo buscará a reestruturação 

do Conselho Municipal de Turismo e sua participação na elaboração do Plano Municipal de 

Turismo de Resende.  

 

- Restauração do Pórtico da Serrinha 

O telhado e parte do forro do Pórtico estavam comprometidos após o rompimento de uma das 

vigas de sustentação. Além disso, era necessário restaurar a pintura do interior e exterior da 

edificação. A placa de sinalização turística também necessita de reforma.  

 

- Chafariz da Garganta do Registro 

É necessária a reforma deste patrimônio, situado às margens da BR 354, na divisa com 

Itamonte, MG, incluindo a restauração dos banheiros, que estão inutilizados.  

 

- Pórtico do Planalto 

O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) possui um projeto, mas só poderá executá-lo com a 

autorização do DENIT, uma vez que o pórtico será instalado na BR-485. A Secretaria de 

Turismo tentará atuar politicamente neste caso, necessitando de apoio dos setores do governo 

municipal com contatos em Brasília.  

 

- Projeto de Sinalização Turística 

A Secretaria Municipal de Turismo planejou atualizar o projeto, elaborado em 2009, e iniciar a 

reforma das 14 placas de atrativos turísticos e dos 11 totens de sinalização turística, com 

placas abrigadas sob telhados. 

 

Algumas placas situadas nas rodovias estaduais (RJ 151, 161 e 163) terão a sua confecção 

novamente solicitada à Secretaria de Estado de Turismo (SETUR). 

 

- Revitalização da Cachoeira da Fumaça 

A revitalização da Cachoeira da Fumaça, considerada a maior cachoeira do Estado do Rio de 

Janeiro, é uma das prioridades da atual administração. É urgente reformar o guarda-corpo, 

danificado por uma cabeça d’água.  

 

- Projeto para construção da Arena Multiuso - Centro de Convenções 

A Secretaria Municipal de Turismo solicitará, à Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Arquitetura, a elaboração de um projeto de uma Arena Multiuso, que inclui o Centro de 

Convenções, conforme entendimento entre as secretarias de Turismo e Esportes.  



- Participação no Festival Vale do Café 2014 

- Realizar ou apoiar o Festival Vale do Café 2014 através da Lei de Incentivo à Cultura. 

 

- Continuação do Projeto Monitor de Ecoturismo  

Realização do Curso de Monitor de Ecoturismo para moradores de Visconde de Mauá, em 

parceria com a Amar. Continuação do Mapeamento das Trilhas em parceria com a Amar. 

 

- Prosseguimento do Projeto Turismo nas Escolas, em parceria com a Educação, realizando 

visitas das Escolas Municipais no Centro Histórico, no primeiro semestre, e na AMAN, no 

segundo semestre. Retomar as excursões para os atrativos naturais em parceria com o GEAN. 

 

- Projeto Descobrindo Resende - parceria com SMAS 

Descobrindo Resende é um projeto da Secretaria Municipal de Turismo que visa divulgar o 

potencial turístico do município. O projeto faz um inventário do patrimônio natural, cultural e 

histórico de Resende. Em 2014, serão realizados levantamentos na área rural e Centro 

Histórico, inclusive para atualizar as informações na reforma da sinalização turística. 

 

- Cursos de qualificação profissional 

 

A Secretaria de Turismo está em contato permanente com agentes da cadeia produtiva do 

turismo na Região das Agulhas Negras, cujas entidades representativas são integrantes do 

Conselho Municipal de Turismo de Resende (COMTUR): 

 

- Associação Comercial Industrial Agropecuária de Resende (ACIAR); Associação Comercial de 

Visconde de Mauá (ACVM); Associação de Hotéis de Resende (AHR); Associação Turística e 

Comercial da Região de Visconde de Mauá (MAUATUR) e Câmara dos Dirigentes Lojistas de 

Resende (CDL Resende). 

 

Em 2013, os hoteleiros apontaram dificuldades em contratar profissionais qualificados, 

especialmente, camareiras e recepcionistas. Também foi citada a carência de mão de obra 

para construção civil. De modo geral, os empreendedores e formadores de opinião da região 

comentam a falta de profissionais para conduzir visitantes e prestar informação turística. 

Destacamos que há mais interesse dos jovens da região em atuar na indústria, do que nos 

meios de hospedagem. Por outro lado, há interesse nos cursos de condutores, monitores ou 

guias. Com base nestes levantamentos, realizamos, em 2013, o Curso de Monitor de 

Ecoturismo na Área de Proteção Ambiental da Serrinha. Em 2014, abrimos uma turma em 

Visconde de Mauá, que será formada agora, no dia 10 de dezembro. Em 2015, faremos o curso 

na Área de Proteção Ambiental de Engenheiro Passos, além de um novo grupo em Visconde de 

Mauá. 

 

As informações passadas pelos empresários foram determinantes também para a realização, 

no final de 2013, do Projeto Amigo do Turista, do Sebrae –RJ, que tem como objetivo qualificar 

a mão de obra dos profissionais para o mercado de trabalho no setor. Este trabalho foi 

executado pela Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, em parceria com as secretarias de 

Comércio e de Assistência Social e Direitos Humanos. Na ocasião, foram ministrados cursos 



rápidos de Atendimento ao Cliente; Higiene e Manipulação de Alimentos; Dicas de Turismo; 

Técnicas em Vendas e Atendimento ao Cliente no centro urbano, Engenheiro Passos e 

Visconde de Mauá.  

 

O Estudo para fomento turístico do Parque Nacional do Itatiaia, realizado em 2013 pelo 

Sebrae, é uma importante referência para o nosso planejamento. Esta pesquisa apontou a 

carência de guias em turismo e falta de posto de informação no Parque (pág. 109 - slide. 55). 

O estudo também revelou que a maioria das empresas trabalha com colaboradores 

registrados formalmente (68,2%), sendo ainda apontado que 30,6% estão na informalidade e 

1,2% são contratados temporariamente. O percentual elevado de colaboradores informais é 

considerado uma característica comum nas empresas vinculadas ao turismo, em razão da 

sazonalidade (pág. 193 - slide. 97). Na página 211 (slide. 106), os empresários expuseram os 

problemas do turismo na região, destacando, entre outros itens, a “Falta de informação dos 

atrativos locais. Ausência de profissional para informar sobre o destino, o parque (Parque 

Nacional do Itatiaia) e demais atrativos." 

 

 - Apoio aos eventos esportivos com impacto positivo no turismo  

Dando prosseguimento ao planejamento realizado em 2013, as secretarias municipais de 

Turismo, Esportes e Fazenda de Resende buscaram realizar ou apoiar alguns eventos 

esportivos, incentivados pela Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte, com possibilidade de elevar o 

movimento em hotéis, pousadas, restaurantes e no comércio em geral, no ano de 2014, 

buscando programar estes eventos para a baixa temporada. A nossa expectativa é que 

Resende consolide cada vez mais a sua vocação para a prática do turismo de aventura e 

esportes na natureza. Modalidades como o Mountainboard, Mountain bike, Parapente, 

Escalada, Montanhismo, Canoagem, Paraquedismo, entre outros, encontram aqui o cenário 

perfeito para o seu desenvolvimento, gerando renda e estimulando os negócios em toda a 

região. A Secretaria de Turismo de Resende se envolveu diretamente em dois eventos: o IV 

Circuito Serrinha de Caminhadas na Natureza e o Mountain Do - corrida de montanha em 

Visconde de Mauá. 

 

- IV Circuito Serrinha de Caminhadas na Natureza 

O planejamento previu o quarto Circuito Serrinha de Caminhadas na Natureza, um evento 

promovido pela Prefeitura de Resende, através da Secretaria de Turismo, em parceria com a 

Secretaria de Esporte e Lazer e a organização não governamental Anda Brasil (Confederação 

Brasileira de Esportes Não Competitivos.  

 

- Mountain Do - corrida de montanha em Visconde de Mauá. 

As secretarias municipais de Turismo, Esportes e Fazenda de Resende planejaram atrair o 

evento Mountain Do, considerado pioneiro em corrida de montanhas no Brasil. Trata-se da 

realização de corridas individuais, nas quais cada atleta percorre individualmente distâncias 

que variam entre 5 km a 20 km, realizado em um único dia. O evento busca a participação da 

comunidade local, criando oportunidades de renda para a população através prestação de 

serviços, elevação da ocupação de hotéis e pousadas e aumento do movimento no comércio 

local. Em Visconde de Mauá, foi prevista a participação de mais de 500 atletas, o que, segundo 

estimativas naquele momento, poderia trazer cerca de 1000 visitantes para a região.  



RELATÓRIO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TURISMO 2014 

 

- 2º Seminário de Turismo e 1ª Conferência do Conselho Municipal de Turismo 

 

O 2º Seminário de Turismo teve como tema "A importância do Conselho Municipal na 

sociedade" e foi aberto ao público. Entre os convidados estiveram presentes representantes 

do COMTUR RESENDE, Academia Militar das Agulhas Negras, associações diversas, agências de 

viagem, estudantes de turismo, proprietários de restaurantes e hotéis. O secretário de Turismo 

de Resende, Antônio Leão, apresentou um balanço das ações desenvolvidas pelo órgão no 

município. Em seguida, foi apresentada a palestra sobre "O Design e as Experiências da 

Marca", ministrada pelo presidente da Seragini Design e membro da Academia Brasileira de 

Marketing, Lincoln Seragini. Entre os temas debatidos pelo palestrante teve destaque "A 

experiência da marca como estratégia de negócio". 

 

Na parte da tarde, na abertura da 1ª Conferência do Conselho Municipal de Turismo, Flavio 

Gueiros, consultor condutor do Projeto de Fomento do Turismo do Parque Nacional do Itatiaia 

e Consultor Especialista do SEBRAE em Segmentação Turística, falou sobre a "A importância do 

Conselho Municipal na Sociedade". Em seguida, foi promovida a oficina "Utilizando a 

metodologia do CANVAS" (ferramenta de gerenciamento estratégico) para a estruturação do 

Conselho Municipal de Turismo, com Flavio Gueiros.  

 

- Apoio aos eventos esportivos com impacto positivo no turismo - parceria com SEMEL e SMF 

 

Prêmio Prefeito Empreendedor  

 

O prefeito José Rechuan foi agraciado no dia 3 de junho de 2014, em Brasília, com o primeiro 

lugar na categoria Pequenos Negócios em Eventos Esportivos, na edição nacional do Prêmio 

Prefeito Empreendedor, organizado pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas). Em abril, ele já havia alcançado esta mesma colocação em nível Estadual, 

durante a oitava edição do Prêmio, durante cerimônia realizada no Palácio Guanabara, no Rio. 

Resende concorreu com o projeto "A prática de esportes fomentando o desenvolvimento 

através do turismo", numa parceria entre as Secretarias municipais de Fazenda, de Esporte e 

Lazer e de Turismo. 

 

A cerimônia de entrega do Prêmio em Brasília, realizada na sede nacional do SEBRAE, além do 

prefeito Rechuan contou com a presença dos secretários municipais Renato Viegas (de 

Fazenda), Antônio Leão (de Turismo), e Fernando Menandro (de Esporte e Lazer). 

 

No projeto vencedor do Prêmio foram ressaltados os trabalhos desenvolvidos na gestão do 

prefeito Rechuan, principalmente, elencando informações sobre a agenda esportiva municipal 

e a Lei de Incentivo ao Esporte, que contribuem na geração de renda para micro e pequenas 

empresas. Através desta iniciativa, Resende está alcançando outra grande meta, que é a de 

fortalecer as micro e pequenas empresas, uma vez que, através dos eventos esportivos, foi 

registrado um aumento de 60% na ocupação diária de hotéis e pousadas, além do aumento 



nas vendas do comércio. A variedade de atividades e a agenda esportiva contribuíram de 

forma direta para a atração de turistas para o Município.  

 

Desfile de 29 de setembro 

No dia 29 de setembro, durante o desfile cívico que celebra o aniversário de Resende, em 

frente ao Parque das Águas, a Secretaria Municipal de Turismo desfilou junto com a Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer para comemorar a conquista do Prêmio Nacional Prefeito 

Empreendedor, em 2014. Resende alcançou o primeiro lugar na categoria “Pequenos Negócios 

em Eventos Esportivos”, com o projeto “A prática de esportes fomentando o desenvolvimento 

econômico através do turismo”. 

 

IV Circuito Serrinha de Caminhadas na Natureza 

No domingo, dia 22 de junho, foi realizado o IV Circuito Serrinha de Caminhadas na Natureza, 

um evento promovido pela Prefeitura de Resende, através da Secretaria de Turismo, em 

parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer e a organização não governamental Anda Brasil 

(Confederação Brasileira de Esportes Não Competitivos. Este evento constou da intensa 

programação do Festival de Inverno da Região das Agulhas Negras, que começou no dia 

anterior, 21 de junho, com a Festa de Queijos e Vinhos do Camping da Serrinha. 

 

As inscrições para o evento foram gratuitas, sendo registrada a presença de 187 caminhantes, 

um recorde de participação. Durante todo o percurso, os Monitores de Ecoturismo da Serrinha 

e o Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Resende atuaram para garantir a 

segurança e a conservação do meio ambiente. 

 

Todos os participantes dos circuitos que compõem as Caminhadas na Natureza recebem uma 

caderneta da Anda Brasil. A caminhada contou com a participação de professores de Educação 

Física, da Secretaria de Esporte e Lazer, responsáveis pelo aquecimento e alongamento dos 

participantes. O percurso da caminhada teve início na Praça da Serrinha, de onde os 

participantes seguiram pela estrada dos Artesãos rumo à criação de trutas. Após uma breve 

visita ao trutário, os participantes partiram para a Trilha do Tatu, que liga a estrada dos 

Artesãos à estrada do Camping. Dentro do camping, os participantes percorreram uma trilha 

íngreme em direção ao Poço das Esmeraldas (ida e volta), no rio Santo Antônio. Após a 

passagem pelo camping, os caminhantes retornaram à estrada em direção à praça principal; 

mesmo ponto de saída. 

 

Este é um evento internacional de caminhadas, originalmente desenvolvido na França e que 

hoje ocorrem 40 países. As “Caminhadas na Natureza”, credenciadas pelo IVV, Federação 

Internacional dos Esportes Populares, são praticadas em mais de 6 mil circuitos por 16 milhões 

de caminhantes em 39 países do mundo. A Anda Brasil é responsável pelo credenciamento, 

organização e promoção dos circuitos de Caminhada na Natureza nas cinco regiões do Brasil. 

 

A caminhada é aberta a um público abrangente: jovens, adultos, melhor idade e pessoas com 

algum grau de necessidade especial, seja em grupos ou individualmente. Trata-se, desta 

forma, de um evento inclusivo e democrático. Embora não apresente caráter competitivo, a 

“Caminhadas na Natureza” é reconhecida como esporte popular. Apresenta como fins a 



contemplação da natureza, a valorização da vida rural, a integração social e o incentivo à 

melhoria da qualidade de vida.  

 

Mountain Do - corrida de montanha em Visconde de Mauá  

No dia 30 de agosto, sábado, foi realizado o Mountain Do, um evento de corrida de montanha 

em Visconde de Mauá. O campo de futebol do Campo Alegre foi o local escolhido para a 

largada e chegada e o percurso abrangeu trilhas da região e um pequeno trecho da RJ 151, 

próximo à Ponte dos Cachorros. O evento, proposto pela Associação Nascer – Núcleo de Apoio 

Sócio Cultural e Esportivo, foi realizado pela Sports Do com apoio através da Lei de Incentivo 

ao Esporte, suporte das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Turismo de Resende e 

patrocínio das empresas Gatorade, Salomon, CCR Nova Dutra e Man Latin America. 

 

O Mountain Do promoveu a realização de corridas individuais, nas quais cada atleta percorre 

individualmente distâncias que variam entre 5 km a 20 km, realizado em um único dia. O 

evento obteve a participação da comunidade local, criando oportunidades de renda para a 

população através prestação de serviços, elevação da ocupação de hotéis e pousadas e 

aumento do movimento no comércio local. Em Visconde de Mauá, participaram 800 atletas, o 

que atraiu cerca de 1600 visitantes para a região. Agradecemos ao apoio da Guarda Civil 

Municipal de Resende e Defesa Civil de Resende pelo apoio. 

 

- Restauração do Pórtico da Serrinha 

A Secretaria Municipal de Obras atendeu à solicitação da Secretaria de Turismo e 

providenciou, em janeiro de 2014, o reparo no telhado e parte do forro do Pórtico, que 

estavam comprometidos após o rompimento de uma das vigas de sustentação. No mês de 

fevereiro, antes do Carnaval, foi concluída a pintura do interior e exterior da edificação, que foi 

executada por um morador remunerado pela Associação de Moradores da Serrinha 

(AMOROSA). A Prefeitura forneceu a tinta branca para parede (18 litros) e a associação de 

moradores doou o verniz para o forro e o esmalte sintético para as portas, janelas e troncos, 

além de lixas e solventes. Outras melhorias neste pórtico poderão ser realizadas com os 

recursos provenientes de compensação ambiental. Esta ação envolve parceria com a AMAR, 

que realizará a demarcação desta unidade de conservação municipal. Esta demarcação é 

fundamental para que a APA da Serrinha possa ser inscrita do Cadastro Nacional de Unidades 

de Conservação (CNUC), o que a habilitará para receber recursos que são destinados 

exclusivamente para unidades de conservação reconhecidas como pertencentes ao Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.  

- Chafariz da Garganta do Registro 

A Secretaria Municipal de Turismo solicitou à Secretaria Municipal de Obras um levantamento 

dos materiais necessários para a reforma deste local, incluindo restauração dos banheiros. A 

SMO alertou para a impossibilidade de realizar intervenção naquela área sem a autorização do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão responsável por este 

patrimônio. A Secretaria Municipal de Turismo buscou apoio junto ao deputado federal Hugo 

Leal, em seu gabinete do Rio de Janeiro, em 7 de fevereiro do corrente ano, para intervir nesta 

questão junto ao DNIT.  



- Pórtico do Planalto 

O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) possui um projeto, mas só poderá executá-lo com a 

autorização do DENIT, uma vez que o pórtico será instalado na BR-485. A Secretaria de 

Turismo tenta atuar politicamente neste caso, necessitando de apoio dos setores do governo 

municipal com contatos em Brasília. Este assunto também foi tratado no encontro com o 

deputado federal Hugo Leal, em 7 de fevereiro. Em 3 de junho, o vereador Tiago Forastieri 

intermediou um encontro com o deputado, em sua residência, em Brasília, DF. Na ocasião, 

Hugo Leal solicitou o número do processo do Pórtico do Planalto, que foi encaminhado ao 

DNIT pelo PNI. Retornando à Resende, solicitamos a informação (número do processo: 

50607000372/2013-16) que foi passada, em julho de 2014, através do vereador Tiago 

Forastieri. 

 

- Projeto de Sinalização Turística 

 

O projeto foi atualizado, no início de 2014, sendo uma parte dele encaminhada para licitação, 

no mês de fevereiro. Em junho do mesmo ano, a Secretaria Municipal de Turismo iniciou a 

reforma da sinalização turística do município, sendo este serviço concluído em outubro de 

2014. Foram recuperadas 14 placas de atrativos turísticos, que estão recebendo tratamento 

das chapas de aço anticorrosão, recuperação da pintura e troca dos adesivos. 

Também foram recuperadas as placas abrigadas sob telhados nos 11 totens de sinalização 

turística, sendo que outros dois totens serão reconstruídos: na Garganta do Registro, 

localizado na divisa com o município de Itamonte (MG), e na Capelinha. 

 

Além da recuperação das placas e totens, atendemos a uma indicação do vereador Stenio 

Aguiar Cunha e incluindo QR Code nas placas apontando para a página do Turismo no site da 

prefeitura < http://www.resende.rj.gov.br/turismo.asp > , onde o visitante poderá obter 

maiores informações sobre os atrativos turísticos da cidade, com seu patrimônio ambiental e 

cultural e suas belezas naturais - explicou o secretário. As 14 placas de atrativos turísticos, no 

formato 100 cm X 75 cm, estão localizadas nos seguintes pontos: AMAN (Academia Militar das 

Agulhas Negras); Ponte Velha, no Centro da Cidade; Fazenda do Castelo, na entrada da cidade; 

Casa da Cultura, Câmara Municipal, Igreja da Matriz e Igreja do Rosário, no Centro Histórico; 

Igreja Senhor dos Passos, no Alto dos Passos; Parque das Águas, no Jardim Jalisco; Aeroporto, 

no Campo da Aviação; Pedra Selada; Pedra Sonora, na Serrinha do Alambari; pórtico da 

Serrinha do Alambari; e Cachoeira da Fumaça.  

 

Os totens estão localizados na Garganta do Registro; Engenheiro Passos; Serrinha do Alambari; 

Capelinha; Vargem Grande; Bagagem; Visconde de Mauá; Campo Alegre; Fumaça; Jacuba; 

Paraíso; Parque das Águas; e Praça do Trenzinho, no bairro Campos Elíseos.  

 

Essas placas e totens, instalados em 1999, apresentam diversas informações relevantes para 

os turistas como mapa detalhado; distância entre as localidades; telefones úteis; serviços 

existentes no local; atrativos turísticos e opções de lazer, tais como trilhas, cachoeiras, 

cavalgadas, ciclismo, escaladas, entre outras, sendo importantes ferramentas de comunicação 

pública que, além de prestar orientação aos visitantes e moradores, configuram instrumentos 



de valorização do patrimônio cultural, ambiental e turístico de Resende. Algumas placas 

situadas nas rodovias estaduais (RJ 151, 161 e 163) terão a sua confecção novamente 

solicitada à Secretaria de Estado de Turismo (SETUR). 

 

- Revitalização da Cachoeira da Fumaça 

 

A Prefeitura, através das Secretarias de Turismo, de Obras e da Agência do Meio Ambiente, 

encerrou, em abril de 2014, as obras da primeira fase de revitalização da Cachoeira da Fumaça. 

Neste trabalho, o guarda-corpo, danificado por uma cabeça d’água, foi totalmente reformado 

e ampliado até a área de estacionamento. 

 

A revitalização da Cachoeira da Fumaça, considerada a maior cachoeira do Estado do Rio de 

Janeiro, é uma das prioridades da atual administração. Uma segunda etapa do projeto está 

sendo elaborada com a participação da Agência do Meio Ambiente, pois deverá receber 

recursos de compensação ambiental. Em 2014, a AMAR, concluirá a demarcação do Parque 

Municipal da Cachoeira da Fumaça, o que o habilitará a receber recursos, após a sua inclusão 

no CNUC. 

 

A Cachoeira da Fumaça é um dos principais pontos de visitação turística de Resende. Para 

chegar até o local, o turista deve seguir pela RJ 161 até o distrito de Vargem Grande - em 

trecho asfaltado -, onde em seguida deverá acessar uma estrada de chão que leva até o 

distrito da Vila da Fumaça, onde percorrerá cerca de seis quilômetros da praça da localidade 

até a cachoeira.  

 

- Projeto para construção do Centro de Convenções 

 

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Arquitetura está elaborando o projeto de uma Arena 

Multiuso, que inclui o Centro de Convenções, conforme solicitação das secretarias de Turismo 

e Esporte e Lazer.  

 

- Participação no Festival Vale do Café 2014 

 

A cantora Fafá de Belém, acompanhada da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, apresentou-se 

no Teatro da AMAN, em Resende, no dia 23 de julho, na 12ª edição do Festival Vale do Café, 

que neste ano homenageou o compositor Dorival Caymmi.  

 

O festival, que é realizado com o apoio do Ministério da Cultura e com o patrocínio de 

empresas privadas, por meio de leis de incentivo à cultura, conta com o apoio da Prefeitura, 

por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Superintendência de Eventos e da Fundação 

Casa da Cultura Macedo Miranda. 

 

- Projeto Monitor de Ecoturismo - parceria com AMAR 

 

O Curso de Monitor de Ecoturismo de Resende foi realizado pela Prefeitura de Resende, 

através de uma parceria entre a Agência do Meio Ambiente do Município de Resende (AMAR) 



e a Secretaria Municipal de Turismo. Este projeto contou também com o apoio da Mauatur 

(Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá), Grupo Excursionista 

Agulhas Negras (GEAN), Grupo Excursionista da Serrinha (GESA), Grupamento Ambiental da 

Guarda Civil Municipal, APA da Serra da Mantiqueira, Parque Nacional do Itatiaia e Parque 

Estadual da Pedra Selada. 

 

O curso teve duração de quatro meses, com carga horária de 120 horas, e incluiu aulas práticas 

e teóricas nas quais os alunos receberam noções de Montanhismo, História e Geografia 

Regional, Orientação e Navegação, Legislação Ambiental, Empreendedorismo, Turismo e 

Primeiros Socorros. 

 

As aulas teóricas foram ministradas no Salão da Igreja São Lourenço, no Lote 10, em Visconde 

de Mauá. As aulas práticas foram realizadas nos principais atrativos da região, através de 

excursões na Pedra Selada, Cachoeiras do Santuário, Pedra da Boca do Sapo e Pedra da Gávea, 

em Visconde de Mauá; em trilhas da APA (Área de Proteção Ambiental) da Serrinha e no 

Morro do Couto, Pedra do Altar e Prateleiras, no Planalto do Parque Nacional do Itatiaia. 

 

A formatura do Curso de Monitor de Ecoturismo foi realizada no dia 10 de dezembro, às 09:30 

horas, , no restaurante Cabana do Falcoeiro no shopping Aldeia dos Imigrantes, em Visconde 

de Mauá. 

 

Em 2013, o projeto formou uma turma de monitores para atuar na Área de Proteção 

Ambiental da Serrinha e, em 2015, formará uma nova turma. Em 2016, está previsto a 

formação de um grupo para atuar na Área de Proteção Ambiental de Engenheiro Passos, além 

da realização de um novo curso em Visconde de Mauá. 

 

 - Projeto Turismo nas Escolas  

 

No primeiro semestre de 2014 foram realizadas visitas das Escolas Municipais ao Centro 

Histórico, e, no segundo semestre, na AMAN. Este ano também retomadas as excursões para 

os atrativos naturais em parceria com o Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN). 

 

 - Projeto Descobrindo Resende - parceria com SMAS 

 

Descobrindo Resende é um projeto da Secretaria Municipal de Turismo que visa divulgar o 

potencial turístico do município. O projeto faz um inventário do patrimônio natural, cultural e 

histórico de Resende.  

 

Em 2014, a equipe realizou pesquisas na Vargem Grande, Bagagem, Campo Alegre, Paraíso e 

Centro Histórico. Parte deste trabalho foi utilizada na reforma da sinalização turística, 

concluída em novembro deste ano. 

 

O projeto Descobrindo Resende é realizado pela Prefeitura de Resende através de uma 

parceria da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos e Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR). 



Plano Municipal de Turismo 2015-2016 

 

A elaboração do Plano Municipal de Turismo 2015-2016 teve início na 1ª Conferência do 

Conselho Municipal de Turismo, realizada logo após o 2º Seminário de Turismo. Ambos os 

eventos foram promovidos pela Secretaria de Turismo de Resende, em parceria com o Sebrae-

RJ, no dia 26 de março, no Espaço Z.  

 

Na ocasião, foi debatida a reestruturação do conselho municipal de turismo, mostrando a sua 

importância no fomento do desenvolvimento do setor. O objetivo principal deste trabalho foi 

buscar a participação de novos membros oriundos da sociedade civil. 

 

    

Durante o ano de 2014, foram realizados mais três encontros nos dias 9 de Junho, 19 de 

agosto e 8 de outubro, nos quais foram debatidos assuntos relacionados aos Eixos 

Estratégicos: Promoção e Imagem; Capacitação e Qualificação; Informação Turística e 

Infraestrutura. A partir desta reflexão, foram elaborados Planos de Ação para os Grupos de 

Trabalho formados durante as reuniões. 

 

Na reunião ordinária do COMTUR, realizada em dia 8 de outubro, foi decidido por 

unanimidade que os grupos de trabalho seriam representados pelas entidades que compõem 

o conselho e não pelos nomes, conforme estava inserido no esboço do plano. Os membros do 

Conselho também decidiram criar um novo Eixo estratégico denominado Gestão Pública. 

Segue abaixo o resultado deste trabalho. 

 

 

Planejamento participativo do Conselho Municipal de Turismo COMTUR – Resende 2014 

Consultor: Flavio Gueiros, da Empresa Credenciada: Tudo Marketing Estratégico 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 

Gestão Pública 

Promoção e Imagem 

Capacitação e Qualificação 

Informação Turística 

Infraestrutura 
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