Plano Municipal de Turismo
Resende, RJ
2017 - 2018
Relatório parcial da Gestão 2013 - 2016

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Resende
Secretaria Municipal de Turismo

Resende, RJ
Outubro de 2016

1
SUMÁRIO
1. Introdução .........................................................................................................................2
1.1. Resende Aventura no Ar ....................................................................................2
1.2. Resende e suas potencialidades .........................................................................4
1.3. Histórico de Resende .........................................................................................4
1.4. Patrimônio Histórico ..........................................................................................9
2. Atrativos turísticos de Resende ........................................................................................11
2.1. Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)..................................................11
2.2. Engenheiro Passos ............................................................................................11
2.3. Garganta do Registro ........................................................................................12
2.4. Serrinha do Alambari ........................................................................................12
2.5. Capelinha do Pirapitinga ...................................................................................13
2.6. Visconde de Mauá ............................................................................................14
2.7. Campo Alegre ...................................................................................................14
2.8. Vargem Grande ................................................................................................15
2.9. Bagagem ..........................................................................................................15
2.10. Fumaça ..........................................................................................................16
2.11. Jacuba ............................................................................................................16
2.12. Parque das Águas ...........................................................................................17
2.13. Casa do Expedicionário ...................................................................................17
2.14. Estação Ferroviária .........................................................................................17
2.15. Trilhas ............................................................................................................18
2.16. Planalto do Parque Nacional do Itatiaia ..........................................................19
3. Estudos e planos anteriores ............................................................................................ 21
3.1. Plano de Marketing para o Turismo da Região das Agulhas Negras - 2006 .........21
3.2. Plano de Desenvolvimento Turístico 2009 - 2012 ..............................................22
3.3. Planejamento Estratégico do Turismo 2013 ......................................................24
3.4. Relatório sobre o Planejamento Estratégico do Turismo 2013 ...........................25
3.5. Planejamento Estratégico do Turismo 2014 ......................................................30
3.6. Relatório sobre o Planejamento Estratégico do Turismo 2014 ...........................33
4. Plano Municipal de Turismo 2015-2016 ...........................................................................40
4.1. Relatório Anual da Gestão – 2015 – Ações realizadas ........................................52
4.2. Relatório Parcial da Gestão – 2016 – Ações realizadas ......................................62
5. Plano Municipal de Turismo 2017-2018 ...........................................................................78
6. Conselho Municipal de Turismo de Resende (COMTUR) ...................................................85

2
1. Introdução
1.1. Resende Aventura no Ar

Festival de Balonismo de Resende 2016 – foto João Saboia

A beleza das montanhas, paisagens de tirar o fôlego, desafios para guardar para sempre na
memória... Se você gosta mesmo de aventuras, seja qual for o estilo de sua preferência,
Resende, no Sul do Estado do Rio de Janeiro, é um lugar cheio de razões para você conhecer e
se encantar. Para começar, o cartão de visitas da cidade é a paisagem monumental da Serra da
Mantiqueira, cujos rochosos mais elevados estão situados na divisa com o município vizinho de
Itatiaia. O destaque é o Pico das Agulhas Negras, ponto culminante do estado com seus
2.790,94 metros de altitude, localizado no Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro do Brasil.
Em virtude de sua extensa e diversificada riqueza natural, Resende tem demonstrado grande
vocação para os Esportes na Natureza e para o Turismo de Aventura. Não é por acaso que
modalidades como o Mountain Bike, Mountainboard, Montanhismo, Balonismo, Voo Livre e
Paraquedismo, entre outros, encontram aqui o cenário perfeito para o seu desenvolvimento,
proporcionando excelentes oportunidades de lazer e de geração de renda para toda região.
Além disso, os praticantes do Aerodesporto em Resende têm promovido atividades de
inclusão para pessoas com deficiência - atletas ou não - em voos e saltos duplos, acessíveis
para quem busca superar limites.
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Monitor de Ecoturismo de Resende na trilha da Pedra Selada – foto Antonio Leão

Além de proporcionar momentos de muita adrenalina para os amantes de aventuras, esta
vocação natural rendeu para a cidade, em 2014, o Prêmio Nacional Prefeito Empreendedor, do
SEBRAE, na categoria Pequenos Negócios nos Eventos Esportivos. O projeto vencedor,
intitulado "A prática de esportes fomentando o desenvolvimento através do turismo", é fruto
de uma parceria entre as secretarias municipais de Fazenda; Esporte e Lazer; e de Turismo.
Em março de 2016, o município venceu um destaque temático no estado do Rio de Janeiro
pela segunda vez. Resende conquistou o primeiro lugar na categoria Inovação e
Sustentabilidade na etapa estadual da 9ª Edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor,
com o projeto “Sinergia fomentando os pequenos negócios”. O projeto, elaborado pela
Secretaria Municipal de Turismo, com apoio da Secretaria Municipal de Fazenda, apresenta um
conjunto de ações realizadas pelas secretarias municipais em prol dos microempreendedores
individuais e pequenas empresas no município. Além disso, Resende alcançou o segundo lugar
entre os trabalhos premiados como Melhor Projeto.
Para o biênio 2017-2018, as prioridades apontadas neste Plano pelo Conselho Municipal de
Turismo de Resende (COMTUR) são: a consolidação do projeto Turismo nas Escolas; o
fortalecimento da Ordem Pública e da Fiscalização Ambiental; a continuidade da parceria entre
Esporte e Turismo; o fomento ao Ecoturismo e a ampliação do projeto Turismo para Todos,
que prevê a inclusão das pessoas com deficiência nas atividades turísticas e a implantação de
acessibilidade nos atrativos turísticos.
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1.1. Resende e suas potencialidades

Resende resguarda condições inigualáveis como polo gerador de múltiplas atividades
econômicas e centro irradiador de desenvolvimento para a toda a região. A posição geográfica
privilegiada, estrategicamente localizada entre os principais produtores e consumidores do
país, além do relevo e acidentes geográficos, propiciam a diversificação econômica com
facilidade de acesso e escoamento da produção, explicando a presença do expressivo parque
industrial local. Ao mesmo tempo, seus atributos permitem a convivência equilibrada desta
atividade com aquelas inerentes ao grande potencial turístico local, e é a resultante qualidade
de vida local, uma importante vantagem locacional na atração de novos investimentos.
É comum observar o poder de atratividade e encantamento que Resende e região exercem
sobre seus visitantes. Exemplo singular, e de ocorrência rotineira, é o retorno dos executivos
que eventualmente deslocados para outros pontos do país, sistematicamente retornam aqui
para fixarem raízes e ou gozarem suas aposentadorias.
Com a visão do imenso potencial que envolve o turismo e suas atividades (negócio, ecologia,
gastronomia, rural, aventura, histórico e cultural) e a perspectiva do desenvolvimento
integrado, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Resende estimulou a criação em 1997, do
Conselho Regional de Turismo (CONRETUR) que, em ação prioritária, oficializa a Região das
Agulhas Negras, abrangendo os municípios de Resende, Porto Real, Quatis e Itatiaia.
Nela estão instalados cerca de 345 hotéis e 4.000 acomodações, objetivando a promoção de
roteiros, eventos, qualidade de serviços, divulgação, e, principalmente, unidade na
reivindicação de investimentos para o setor.

1.2. Histórico de Resende
As terras do atual município de Resende só se tornaram conhecidas no século XVIII, quando a
febre do ouro e dos diamantes possibilitou o desbravamento dos atuais estados do Rio, São
Paulo e Minas Gerais. Até então a região era habitada pelos índios Puris, que viviam da caça e
pesca e eram nômades, com acampamentos ora às margens do Rio Paraíba, ora na região de
cima da Serra da Mantiqueira, onde iam colher pinhões quando rareava a caça no Vale.
Em 1715, D. João V concedeu uma sesmaria a Garcia Rodrigues Paes Leme que ficou conhecida
como Paraíba, atual município de Paraíba do Sul, englobando as terras do futuro município de
Resende. Em 1744, o Coronel do Regimento de Milícias de Jacareí, Simão da Cunha Gago,
obteve licença para penetrar os sertões à procura de ouro e pedras preciosas, seguindo para
Aiuruoca, de onde desceu a serra, com seus companheiros, vindo armar acampamento na
colina que avança sobre o Paraíba, onde hoje está situado o bairro Montese.
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Ali, o Padre Felipe Teixeira Pinto ergueu um altar portátil e rezou as primeiras missas para os
bandeirantes. Mais tarde, o próprio padre instou com Simão para transferir o acampamento
para o outro lado do rio, devido ao constante incômodo que traziam os índios às roças e às
criações dos colonos. Denominou-se o lugar Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da
Paraíba Nova - para distinguir da outra Paraíba – sendo este o primeiro nome do futuro
município de Resende.
Em 1756, o povoado é elevado à categoria de Freguesia. O aniversário de Resende é
comemorado em 29 de setembro porque foi nessa data que se deu a elevação da povoação de
Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova a Vila de Resende. A mudança
do nome é uma homenagem ao Conde de Resende que era o Vice-Rei do Brasil naquela época.
Para marcar a elevação de Povoado à Vila foi construído na atual Praça do Centenário um
Pelourinho (monumento que tem uma bola de cera no alto e que era o símbolo obrigatório das
Vilas).
Em 1801, no largo existente um pouco acima da Praça da Matriz (atual Praça Oliveira Botelho),
por ordem do Conde de Resende, vice-rei do Brasil, foi erguido o pelourinho, símbolo
obrigatório da Vila. Resende possuía, então, algumas fábricas de anil, plantações de açúcar e
algodão e algumas de café. Sua população ficava perto de quatro mil habitantes. Na mesma
data foram eleitos os primeiros vereadores. Não havia prefeito, o vereador mais votado era o
presidente da instituição e a ele cabia dar cumprimento às leis e portarias votadas pela
Câmara. Tal sistema iria valer até 1912, quando surge a figura do prefeito, que passa a atuar a
partir de 1913.
Também naquela data foram estabelecidos os limites do novo Município que iam da fronteira
de São Paulo até a atual represa da Light, antes da Serra das Araras. Ao sul, limitava-se com a
Ilha Grande (atual Angra dos Reis) e, ao norte, no Rio Preto, com a província de Minas Gerais.
Com o passar dos anos e com a criação de outras vilas, Resende foi perdendo grande parte de
seu território. Com a criação da Vila de S. João do Príncipe, em 1811, perdeu Resende quase
metade de seu território, que hoje está sob as águas da Represa Ribeirão das Lages. Em 1832,
houve outra perda, com a criação da Vila de Barra Mansa e em 1848 com a criação do
município de Rio Claro.
Ponte Velha
Em 1821 constrói-se a primeira ponte de madeira sobre o Paraíba, com madeiras doadas pelo
padre Mariano, extraídas das matas onde hoje se localiza o Conjunto Principal da AMAN. Essa
ponte foi carregada pela grande enchente de 1833 e uma nova foi edificada, durando até o fim
do século XIX. Em abril de 1905 foi inaugurada uma ponte de ferro que hoje chamamos de
Ponte Velha, mas cujo nome oficial é Ponte Nilo Peçanha, que resiste ao tempo e até hoje é
uma testemunha da nossa história. As outras duas pontes existentes na cidade, Miguel Couto e
a Doutor Tácito Viana Rodrigues, datam respectivamente, de 1965 e de 1972.
Por volta de 1790, o padre Couto trouxe do Rio de Janeiro as primeiras sementes de café, que
foram plantadas na Fazenda Monte Alegre, na estrada da Vargem Grande. A plantação logo se

6
desenvolveu e foi se espalhando pelo território, transformando Resende na precursora da
disseminação do café pelo Vale Fluminense.
Por volta de 1840, o café já constituía a grande riqueza: os lavradores passaram a fazendeiros
e começaram a constituir sobrados na Vila. O primeiro deles foi o de D. Benedita Gonçalves
Martins, conhecida como a Rainha do Café, na Praça da Matriz, esquina com a rua XV de
Novembro.
Em franco desenvolvimento por causa do plantio do café, em 13 de julho de 1848 Resende
deixava de ser uma simples Vila para ser elevada à categoria de cidade. A população de
Resende, segundo dados de 1842, era de 18.477 habitantes, sendo 9.814 livres e 8.663
escravos. O município era dividido em seis distritos: Cidade, Campos Elíseos, Bom Jesus de
Sant’Ana dos Tocos (submerso pela represa do Funil), Boa Vista (hoje Engenheiro Passos),
Santo Antônio da Vargem Grande e São Vicente Ferrer (hoje Fumaça).
O café era levado para o Porto de Angra dos Reis no lombo de burros, demorando cerca de
oito dias nesse percurso. Um certo Vasquez empreendeu uma viagem de barco de Barra
Mansa até o local da atual represa do Funil. Ali ficava o distrito de Sant’Ana dos Tocos, um dos
maiores produtores de café entre os distritos. Foi o começo da navegação fluvial pelo Paraíba.
Mais de 60 barcas levavam o café dos armazéns de Sant’Ana dos Tocos, de Campo Belo (hoje
Itatiaia) e de Resende até Barra do Piraí, onde era feita a baldeação para os trens da Estrada de
Ferro D. Pedro II, atual Central do Brasil. O percurso até o Porto do Rio durava um dia e
custava a quarta parte do preço.
Em 1862 foi construída a ponte ferroviária do Surubi, existente ainda hoje. Os trilhos da
Estrada de Ferro D. Pedro II chegaram aqui em 1873, o que acabou, em pouco tempo, com a
navegação do Paraíba. Reza a tradição que os barqueiros, quase todos portugueses, eram
alegres, gostavam de serestas e, com a extinção da navegação fluvial, se transformaram em
negociantes, formando várias famílias tradicionais de Resende.
A riqueza gerada pelo café não se apresentava apenas nos aspectos materiais, como as novas
edificações urbanas, mas influenciou diretamente os costumes e ideias, deixando para trás a
rusticidade dos tempos de pioneirismo para gerar uma nova mentalidade e estilo de vida. A
aristocracia local passa a importar a seda e a porcelana europeias, bem como preceptores que
ensinavam inglês e francês aos filhos dos fazendeiros que iriam, depois, estudar no exterior.
A expansão dos cafezais dependia da constante disponibilidade tanto da mão-de-obra escrava
quanto das terras virgens a serem incorporadas ao processo produtivo. Assim, acentuava-se o
círculo vicioso a que viviam presos os cafeicultores: derrubar a mata virgem para plantar café,
empenhando as safras futuras para obter dinheiro, e comprar mais escravos para derrubar
mais matas e plantar mais café. Tudo assegurado pelo tripé escravagista: controle, vigilância e
paternalismo, enquanto os escravos oscilavam entre a submissão e a rebeldia.
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Mais que uma unidade de produção e estilo de vida, a fazenda do café gerou uma mentalidade
de enriquecimento rápido, criando assim, o germe de sua própria decadência, como bem
ilustra o antigo ditado popular: “avô rico, filho nobre, neto pobre”.
Com a proibição do tráfico de escravos (1850) e o consequente encarecimento de mão-deobra, a expansão dos cafezais passou a se fazer a custos crescentes. A mão-de-obra antes
usada nas lavouras de subsistência é retirada e concentrada no plantio e colheita do café,
levando à escassez e ao encarecimento dos alimentos, que passavam a ser adquiridos fora da
fazenda. Assim, uma parte dos custos que antes era não monetária (o escravo produzia sua
própria alimentação), transformou-se em desembolso monetário com a compra de gêneros
alimentícios.
A terra, utilizada à exaustão, torna-se improdutiva, muitas vezes nem justificando as fracas
colheitas. Ao findar-se a década de 1870, vários cafeicultores transferem-se para o Oeste
Paulista (hoje região de Ribeirão Preto e adjacências), onde as vantagens de um solo virgem a
baixo preço estimulavam o risco. Levavam consigo todo o tipo de mão-de-obra: pedreiros,
carpinteiros, derrubadores de mata, etc. O êxodo resendense com destino ao novo Eldorado
do café foi, inclusive, responsável pela queda populacional verificada no final do século XIX.
Emigrantes de Minas Gerais vieram estabelecer-se em Resende, atraídos pelos baixos preços
das terras dos cafezais abandonados, onde passaram a colocar seu gado. Era o início da
pecuária, atividade econômica que viria a substituir o café. No início do século XX, Resende já
aparece como responsável por um terço da produção leiteira do Estado do Rio de Janeiro e
como segundo produtor de manteiga e queijo.
Indústrias começaram a ser instaladas em Resende na primeira metade do século XX, e, em
1940, a Academia Militar das Agulhas Negras se implanta.
Mais tarde com a construção da Rodovia Presidente Dutra facilita o acesso e a comunicação
entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, além de outros grandes centros. Resende, com
sua privilegiada macrolocalização, entre outras potencialidades, hoje reassume importância
econômica, atraindo grandes investimentos para seu território e arredores, firmando-se como
uma das cidades mais importantes do Vale do Paraíba do Sul Fluminense e do Estado.
Índios Puris
Os primeiros habitantes de Resende, antes da chegada do homem branco, eram de baixa
estatura, mas fortes e troncudos. Seus cabelos eram lisos, as orelhas pequenas, o nariz largo e
os olhos puxados. Eram nômades e viviam da caça, da pesca e da agricultura primária. Os
primeiros habitantes de Resende, antes da chegada do homem branco, eram os índios Puris,
termo que em português quer dizer “gente tímida e mansa”.
Além dos Puris, outras tribos habitavam as margens do Rio Paraíba do Sul: Tamoios,
Guarumirins, Guaranazes, Tupinambás, Temiminós, Guarulhos, Coropós e Goitacazes. As
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principais aldeias Puris eram onde hoje se situam as cidades de Lorena, Queluz e Resende (Vila
da Fumaça).
Por volta de 1780, diante da dificuldade de derrotar os Puris, os brancos os contaminam com
varíola. Em 1788, eles vão fugidos pela Serra da Mantiqueira para áreas onde hoje estão a
Serrinha do Alambari, Visconde de Mauá e localidades de Minas Gerais.
Puri (Por-i) significa povo miúdo, de pequena estatura. Eram troncudos de pele vermelha, fina
e macia, com cabelos lisos e escorridos sobre os ombros. Povo nômade, moravam sob folhas
de bananeiras sustentados por varas, onde acendiam fogueiras e estendiam redes feitas de
embira. Só possuíam chefe em tempos de guerra. Os homens faziam armas, caçavam e
guerreavam. As mulheres colhiam os alimentos e confeccionavam utensílios de barro e
taquara.
O casamento era poligâmico, a união podia ser desfeita pela vontade de um ou de outro e em
muitos casos os homens ajudavam com o novo marido. Sua maior diversão era a dança,
pintando-se de vermelho (urucum), azul (jenipapo) e preto (carvão). Nesses momentos, os
Puris formavam fileiras de homens e mulheres, sem distinção de idade, e se punham a cantar e
dançar.
Viam a morte como uma passagem para outra vida. A imortalidade da alma era inquestionável
para essa tribo e o “outro mundo” era visto como uma mata agradável, onde havia muitos pés
de sapucaia e caça abundante.
A extinção dos Puris
Para acabar com os constantes incômodos causados pelos índios aos primeiros moradores da
região foi chamado o Sargento-Mor Joaquim Xavier Curado. Neste período houve sangrentas
lutas e vários índios foram expulsos ou mortos. Só um grupo decidiu ficar e então foi criada na
localidade de Fumaça uma aldeia dos Puris. É por isso que até hoje os antigos moradores do
distrito chamam a região de Aldeia.
Tempos depois os Puris foram aprisionados para trabalhar como escravos nas fazendas e
começou um processo de extermínio dos índios. Para provocar a sua morte, os conquistadores
chegaram a disseminar a varíola entre eles. O último a morrer, em 1864, foi o índio Victorino
Santará.
O Ciclo do Café
As primeiras mudas de café chegaram a Resende por volta de 1790, trazidas pelo Padre Couto.
Elas foram plantadas na Fazenda Monte Alegre em Vargem Grande onde se desenvolveram e
se espalharam por todo território. Daqui o plantio de café se expandiu para outras regiões
como São Paulo, Minas, Paraná e Espírito Santo.
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Por volta de 1840, o café passou a ser a grande riqueza de Resende e os fazendeiros
começaram a construir os primeiros sobrados e casarões da cidade. Nesta época, os senhores
do café davam festas, importavam seda e porcelana da Europa, além de trazerem professores
para ensinar francês e inglês a seus filhos. Daqui o café era levado para o Porto de Angra no
lombo de burros, demorando quase oito dias para chegar. Mais tarde, esse transporte passou
a ser feito por balsas no Rio Paraíba, de Resende até Barra do Piraí. De lá o café seguia de trem
até o Rio de Janeiro. A estrada de ferro chegou a Resende em 1873, acabando com a
navegação fluvial.
O declínio do café e a chegada da agricultura
O uso indiscriminado da terra, que começou a tornar-se improdutiva, o aparecimento de
pragas na lavoura e a proibição do tráfico de escravos em 1850, fizeram o ciclo do café entrar
em decadência. Em 1870 vários cafeicultores se transferiram para o Oeste Paulista, na região
de Ribeirão Preto. Era o declínio do ciclo do café e de uma época de riqueza e ostentação em
Resende.
Diante deste quadro, emigrantes de Minas Gerais atraídos pelos baixos preços das terras
vieram para Resende, dando início a uma nova atividade econômica: a agropecuária, que
substituiria a cafeicultura, sobrevivendo no município até hoje.
Só para se ter uma ideia da importância desta fase, basta dizer que Resende chegou a ser
responsável por um terço de toda a produção leiteira do Estado do Rio (150 mil litros diários),
além de ser a segunda maior produtora de manteiga e queijo. A Cooperativa Agropecuária de
Resende, localizada em Campos Elíseos, é uma testemunha desta época e chegou a ter 1.470
cooperados.

1.3. Patrimônio Histórico
Quem anda pelas ruas do Centro Histórico de Resende talvez não consiga imaginar, mas
aqueles prédios antigos, sobrados e casarões que parecem estar fora de seu tempo, têm muita
história para contar. Testemunhas de uma época de riqueza e ostentação, esses imóveis,
construídos com técnicas milenares de terra crua, resistem ao tempo numa demonstração
clara de que preservar é preciso! Em Resende existem hoje 63 imóveis tombados pelo
Patrimônio Histórico Municipal – a grande maioria deles construída com mão-de-obra escrava,
o que comprova a importância no negro para a história de Resende.
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Localizada na Praça Oliveira Botelho, sua
construção foi iniciada em 1756 e a inauguração ocorreu em 1813. Em 1945, a Igreja foi
praticamente destruída por um incêndio e reconstruída anos depois graças às doações dos
fiéis.
Câmara Municipal - Situada na Rua Padre Couto, no Centro, este prédio começou a ser
erguido em 1926, demorando dois anos para ficar pronto. Por ter três pavimentos, foi
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considerado o “arranha céu” de Resende na época. Ele já abrigou a Caixa Rural, o Museu de
Arte Moderna e hoje é a sede da Câmara de Vereadores.
Palacete - Localizado na Praça do Centenário, foi construído no século XIX, tendo sido
requisitado para hospedar, em 1868, a Princesa Isabel e o Conde D’eu. Também serviu de
hospedagem para vários Governadores.
Paço Municipal - Este prédio, recuperado pela Prefeitura em 2003, foi construído entre 1834 e
1856 para sediar a Câmara de Vereadores, o Júri e a Cadeia Pública. Hoje, preservando suas
características arquitetônicas originais, ele é sede da Fundação Casa da Cultura Macedo
Miranda.
Sobrado de D. Maria Benedita - Situado na Praça Oliveira Botelho, o sobrado foi construído
em 1840 pelo Comendador Manoel Gonçalves Martins, um dos maiores produtores de café da
região. Depois foi residência de sua filha Maria Benedita, conhecida como a rainha do café. O
sobrado foi centro da vida social da cidade no Século XIX. Contam os historiadores que numa
de suas festas foi servido, pela primeira vez na cidade, sorvete.
Rua XV de Novembro - Conhecida no passado como Rua Direita, a XV de Novembro é uma das
vias mais antigas da cidade, mantendo em grande parte seu aspecto original. Apesar de
algumas construções recentes é um exemplo do que foi Resende no período áureo do café.
Espaço Z - Mercado Municipal- Localizado próximo ao Terminal Rodoviário Urbano, o prédio
que ainda guarda suas características arquitetônicas originais, foi construído no início do
século XX. Hoje ele abriga atividades culturais e recebeu o nome de Espaço Z.
Estação Ferroviária - Situada na Praça da Bandeira, em Campos Elíseos, a Estação original era
um modelo típico trazido para o Brasil na segunda metade do século passado, juntamente com
a tecnologia das estradas de ferro.
Igreja do Rosário - Situada na rua do Rosário, em frente à praça do mesmo nome, sua
construção foi iniciada em 1825 e finalizada em 1827, através de doações.
Igreja Senhor dos Passos - Situada no Alto dos Passos, a construção data de 1827, fruto de
esmolas recolhidas do povo. Destaque para a imagem do Senhor dos Passos, considerada das
mais perfeitas dentre as existentes.
Fazenda do Castelo - Situada na entrada da cidade, a casa de 26 cômodos possui jardins na
fachada principal e numa das laterais. Os elementos principais de sua fachada são as
escadarias em mármore de carrara e azulejos portugueses. Construído em 1835 pela família
Paula Ramos, também responsável pela construção do Palacete da Praça do Centenário, a
Fazenda do Castelo é o imóvel histórico melhor conservado da cidade.
Ponte Nilo Peçanha (Ponte Velha) - A travessia do Rio Paraíba foi um problema para os
moradores de Resende até o início do Século XIX. Em 1821 a primeira ponte de madeira foi
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construída sobre o rio, mas foi carregada pela grande enchente que atingiu o município em
1833. Depois disso, uma nova ponte de madeira foi erguida, durando até o final do Século XIX.
Mas os problemas da travessia só acabaram mesmo em abril de 1905, quando foi inaugurada a
Ponte Nilo Peçanha, mais conhecida como Ponte Velha.
Pré-fabricada em estrutura metálica importada da Bélgica e trazida de navio, sua construção
foi um marco no desenvolvimento da cidade. O nome, Nilo Peçanha, é uma homenagem ao
Presidente da época que veio a Resende especialmente para a inauguração. Em abril de 2005,
a Ponte completou 100 anos.

2. Atrativos turísticos de Resende
2.1. AMAN
A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) forma os oficiais combatentes do Exército. Ela
ocupa uma área de 67 km ² estendendo-se da Rodovia Presidente Dutra até as encostas da
Serra da Mantiqueira e do Maciço do Itatiaia. Aberta à visitação, a AMAN dispõe de um dos
maiores e mais completos parques esportivos do estado do Rio de Janeiro, além de um
moderno teatro com capacidade para 2.821 pessoas.
A Cidade Acadêmica, como também é conhecida a área em que a Academia está instalada,
abriga uma população aproximada de 12.000 habitantes e dispõe de um complexo
arquitetônico e paisagístico dos mais bonitos.
Além do teatro acadêmico, dentro de sua área, estão o Conjunto Principal (comando,
administração, salas de aula, museu, bibliotecas e refeitórios) uma ampla praça de esportes
(dois estádios, parque aquático, quadras diversas, pista de treinamento utilitário, centro de
excelência em reabilitação / academia de musculação, dois ginásios cobertos e centro hípico),
uma das mais completas instalações de tiro do mundo, dependências próprias para a instrução
militar, um Hospital Escolar, um auditório para 1.150 pessoas, vila residencial com 3 bairros,
totalizando 580 moradias e instalações de apoio ao ensino, logísticas e administrativas, tudo
sob a supervisão de uma prefeitura militar.
Dispõe, ainda, de agências bancárias, agência dos correios, igrejas, uma escola estadual e dois
clubes recreativos - o Círculo Militar das Agulhas Negras (CIMAN) e o Clube de Subtenentes e
Sargentos das Agulhas Negras (CSSAN, o antigo GRUMC) - proporcionando apoio e serviços aos
cadetes e aos moradores das vilas residenciais.
Engenheiro Passos
Este distrito de Resende, distante 31 km do centro, tem como marca registrada a presença dos
hotéis-fazenda, instalados em sedes antigas de grandes propriedades rurais. Os casarões
atestam a opulência e a prosperidade econômica da época do café no Vale do Paraíba e
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conciliam conforto com a tradicional comida caseira, rios, cachoeiras e a vida natural do
campo, com passeios a cavalo e de charrete.
A partir de Engenheiro Passos, os visitantes chegam ao Planalto, a parte alta do Parque
Nacional do Itatiaia, onde estão localizados importantes atrativos naturais como o Pico das
Agulhas Negras, Prateleiras, Pedra da Tartaruga, Pedra da Maçã, Pedra do Altar e Morro do
Couto, entre muitos outros. Para chegar lá, basta seguir pela BR 354, estrada Rio-Caxambu, por
26 Km, até o local conhecido como Garganta do Registro, a 1.669,28 metros de altitude, na
divisa dos municípios de Resende, RJ, e Itamonte, MG. A partir deste ponto, começa a subida
de quase 14 km até a guarita onde é cobrado o ingresso (Posto Marcão) e mais 3 km até o
Abrigo Rebouças.
Distâncias de Engenheiro Passos: Garganta do Registro - 26 km e centro de Resende - 31 km
(Hospital - 33 km, Aeroporto - 34 km).
Hotéis-fazenda: Vila Forte - 1km; Três Pinheiros - 3km e Palmital - 18km.
Garganta do Registro
A Garganta do Registro está situada na divisa dos municípios de Resende, RJ, e Itamonte, MG,
a 1.669,28 metros de altitude. No passado, as tropas que vinham de Minas Gerais eram
fiscalizadas neste local, sendo aqui registrados os seus produtos, inclusive o ouro. Aqui começa
a estrada do Planalto, a parte alta do Parque Nacional do Itatiaia. Para alcançá-lo, o visitante
deve percorrer esta estrada de terra, a BR 485, subindo quase 14 km até chegar ao Posto
Marcão, onde é pago o ingresso que dá acesso ao Parque. Seguindo mais 3 km a partir deste
ponto, chega-se ao Abrigo Rebouças, onde começam as trilhas mais visitadas do Planalto, que
levam até o Pico das Agulhas Negras e ao maciço das Prateleiras.
O Pico das Agulhas Negras, principal elevação do Parque, com 2.791,55 m de altitude, é o
ponto mais alto do estado do Rio de Janeiro e o quinto mais alto do país segundo dados do
IBGE de dezembro de 2004 (IBGE, 2011). O visitante tem a opção de caminhar apenas até a sua
base ou seguir até o cume. A escolha deve ser feita já no Posto Marcão, onde é realizado o
controle da visitação.
Já o maciço das Prateleiras, com 2.539 m de altitude, é formado por imponentes blocos de
rocha. Do seu topo, é possível ver belas paisagens, nas quais destacam-se o Vale do Paraíba e
os campos de altitude. A Pedra do Altar, com 2.665 m de altitude, e o Morro do Couto, com
2.680 m, também são atrativos abertos à visitação e possuem magníficas vistas para as outras
montanhas do Planalto.
Distâncias da Garganta do Registro: Itamonte - 20 km (posto de combustível); Engenheiro
Passos (Resende, RJ) - 27 km; São Lourenço - 42 km; Caxambu - 56 km; centro de Resende - 58
km (Hospital - 60 km, Aeroporto - 61 km).
Serrinha do Alambari
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A Área de Proteção Ambiental (APA) da Serrinha do Alambari está situada no município de
Resende, RJ, na encosta leste do Parque Nacional do Itatiaia, Serra da Mantiqueira, a oeste da
estrada para Visconde de Mauá (RJ-163). Ela abrange as comunidades de Serrinha e Capelinha,
protegendo a parte alta das microbacias dos rios Alambari e Pirapitinga. Está localizada na
Região das Agulhas Negras e é admirada por sua paisagem montanhosa e belas cachoeiras de
águas frias e cristalinas, além de ser considerada uma importante Estância Climática do estado
do Rio de Janeiro.
Com o espaço territorial entre as cotas de 700 e 2.300m de altitude, a APA da Serrinha é
protegida por um Plano Diretor específico. Esta localidade conta com excelente condição de
preservação de seu ecossistema, fortalecendo sua vocação para o Ecoturismo, Turismo de
Aventura e a prática de esportes ao ar livre. Aqui está localizada uma importante criação de
trutas e o camping de montanha mais bonito do Brasil. A APA é sede do Grupamento
Ambiental da Guarda Municipal de Resende.
Distâncias da Serrinha: Penedo (Itatiaia, RJ) - 5 km; Capelinha (Resende, RJ) - 6 km; centro de
Resende - 14 km (Hospital - 16 km, Aeroporto - 17 km) e Visconde de Mauá (Resende, RJ) - 22
km.

Capelinha do Pirapitinga
No passado, a Capelinha foi pouso das tropas que vinham do Sul de Minas Gerais para Resende
trazendo suas mercadorias para vender na cidade. A história da Capelinha do Pirapitinga se
confunde com a trajetória de um verdadeiro clã, constituído pelas famílias Menandro, Lopes
Salgado e Whately. Elias Birbeire conta em seu livro “Capelinha de todos os tempos”, de 1992,
que seus avós vieram da região de Conservatória e chegaram na Capelinha por volta de 1887,
um pouco antes da instalação da primeira tentativa de colonização do vale do Rio Preto iniciada em 1889 e que, no final de 1890, foi dada como fracassada. Segundo Elias, os seus
antepassados “escolheram a Capelinha por considerarem o local um ponto estratégico: a
última etapa do caminho em direção a Mauá, antes da subida da serra”. Até hoje existe uma
placa que diz “Capelinha - parada quase obrigatória”.
Entre 1908 e 1916, houve uma segunda tentativa de colonização no Rio Preto, com a criação
do Núcleo Colonial Visconde de Mauá e a vinda de imigrantes alemães e suíços para
trabalharem na produção de alimentos. Nesta época, a Capelinha alcançou um grande
desenvolvimento, porém, com o fracasso da empreitada no alto da serra e suspensão de todo
o apoio oficial, os imigrantes, que insistiram em permanecer no local, dedicaram-se ao
turismo. Hoje, a localidade de Capelinha é de fato um ponto obrigatório de passagem para
quem vai para a região de Visconde de Mauá. Situada a 20 km do centro urbano de Resende, é
uma área típica de pecuária leiteira, com a peculiaridade de ser muito frequentada por ciclistas
e praticantes de voo livre, especialmente os pilotos de parapente, que organizam a tradicional
Copa ZOAR.
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Distâncias da Capelinha: Serrinha (Resende, RJ) - 6 km; Penedo (Itatiaia, RJ) - 11 km; Vargem
Grande (Resende, RJ) - 13 km; Visconde de Mauá (Resende, RJ) - 16 km; centro de Resende 20 km (Hospital - 22 km, Aeroporto - 23 km).

Visconde de Mauá
Visconde de Mauá é uma região de belezas naturais, montanhas, bosques de araucárias – o
pinheiro brasileiro, cachoeiras e rios cristalinos, onde o canto dos pássaros, o clima ameno e a
natureza viva são um convite ao descanso.
Sua história inicia com a implantação do Núcleo Colonial Visconde de Mauá, para onde vieram
a partir de 1908 milhares de imigrantes europeus atraídos pelo clima de montanha e o sonho
de uma nova vida. A região atraiu suíços, alemães, austríacos, portugueses, franceses,
espanhóis, poloneses, húngaros e russos.
Possui locais esplêndidos para a prática de esportes como o voo livre, canoagem, trilhas,
mountainboard e mountain bike. A localidade conta com uma rede hoteleira atuante, com
restaurantes que variam da comida caseira (mineira) à tradicional, com destaque para os
pratos preparados com o pinhão, o fruto da araucária. Vale a pena também conhecer o
artesanato da região. Nos últimos anos ficou famosa a Festa do Pinhão e o Concurso
Gastronômico que reúne renomados chefs de cozinha.
Distâncias de Visconde de Mauá: Maringá (Itatiaia, RJ) - 5,5 km; Maromba (Itatiaia, RJ) - 8,5
km; centro de Resende - 36 km (Hospital - 38 km, Aeroporto - 39 km) e Penedo (Itatiaia, RJ) 27 km.

Campo Alegre
O vilarejo do Campo Alegre está situado em uma região turística repleta de belezas naturais,
montanhas, rios cristalinos e bosques de araucárias – o pinheiro brasileiro. Segundo
informações dos moradores mais antigos, o início da ocupação desta localidade ocorreu a
partir da doação do terreno para a igreja, efetuada pelo fazendeiro Valdivino Moreira. Pouco
tempo depois, iniciou-se a construção de uma capela, denominada Imaculado Coração de
Maria, concluída em 1946. A partir das festas que eram realizadas em torno desta pequena
igreja, teve início a construção das casas, sempre com a aprovação dos padres. O vilarejo
recebeu o nome de Passa Três, que depois foi mudado para Campo Alegre. Situado atrás da
igreja, encontra-se um morro e no seu topo está o Cruzeiro. O primeiro cruzeiro foi construído
em 1967 e era de madeira. O atual é o terceiro e foi e uma grande reforma foi feita em 2004.
O Campo Alegre possui locais esplêndidos para a prática do ecoturismo e esportes na natureza
como cavalgadas, mountain bike, mountainboard e trilhas, com destaque para o pico da Pedra
Selada (1.755 m de Altitude), onde também são realizadas escaladas.
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Distâncias do Campo Alegre: Visconde de Mauá - 8 km; Maringá (Itatiaia, RJ) – 13,5 km;
Maromba (Itatiaia, RJ) – 16,5 km; centro de Resende - 44 km (Hospital - 46 km, Aeroporto - 47
km).
Vargem Grande
Desmembrada do distrito de Fumaça em 1853, a localidade recebeu, em 1943, o nome de
Ibitigoaia, passando logo depois, em 1944, à sua denominação atual: Pedra Selada, apesar da
população ainda chamá-la de Vargem Grande.
Nesta região surgiram as primeiras plantações de café no Vale do Paraíba, introduzidas pelo
Padre Couto. Da fazenda de Antônio Bernardes Bahia saíram as primeiras sementes para o
cultivo do café na região meridional fluminense e também para os municípios paulistas de
Bananal e Areias. Resende também difundiu a cultura para o Oeste Paulista, através da
lendária Caravana Pereira Barreto, que levou para lá mudas do Café Bourbon, cultivado na
Fazenda Monte Alegre, em Vargem Grande.
Após o declínio da cultura cafeeira, os fazendeiros locais começaram a vender suas terras por
preços irrisórios - situação que só foi superada com a vinda dos mineiros que compraram as
fazendas, implantando aqui a pecuária leiteira. Hoje, além de razoável produção leiteira, a
localidade produz manteiga, queijo, alguns cereais e tubérculos.
Distâncias da Vargem Grande: Bagagem - 10 km; Vila da Fumaça - 13 km; Jacuba – 17,5 km;
Cachoeira da Fumaça - 19 km; Rodovia Presidente Dutra - 17 km; centro de Resende - 20 km
(Hospital - 22 km, Aeroporto - 23 km); Visconde de Mauá - 33,5 km.
Bagagem
Segundo os moradores mais antigos, a vila recebeu este nome porque uma família que se
mudou para a região em busca de trabalho abandonou suas bagagens na fazenda. Sabendo do
ocorrido, a população ia até o local para ver ‘‘a bagagem’’ e o costume acabou dando origem
ao nome. Em 1954 foi criada a primeira escola municipal na Ponte de Souza, facilitando a vida
dos estudantes que não precisaram mais andar 10 km a cavalo até a Escola do Rio Preto.
Depois, a escola foi transferida para a Fazenda da Bagagem. Em 1959, os moradores Francisco
Lamin e D. Alcina doaram um terreno para a construção da Igreja de Nossa Senhora Aparecida,
onde a escola passou a funcionar. Anos depois, após receber um terreno doado por Francisco
Moreira, a Prefeitura de Resende construiu a escola atual, inaugurada em 1971 com o nome
de Francisco de Souza Aguiar.
O primeiro Cruzeiro local foi construído em 1922 por Francisco de Souza Aguiar. Após alguns
anos, o Cruzeiro caiu. Em 1959, o bispo Agnelo Rossi visitou Bagagem e junto com pessoas da
comunidade plantou araucárias formando uma cruz. Em 1981 foi construído um novo Cruzeiro.
Em 1930 houve um surto da Gripe Espanhola e correu um boato que poderiam ocorrer
confrontos militares perto da Ponte de Souza. Preocupados, os moradores pediram proteção a
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São Sebastião e como não houve surto nem confronto, eles construíram, em 1936, a Igreja de
São Sebastião.
Distâncias da Bagagem: Jacuba (Resende, RJ) - 7,5 km; Vargem Grande (Resende, RJ) - 10 km;
centro de Resende - 30 km (Hospital - 32 km, Aeroporto - 33 km); Visconde de Mauá (Resende,
RJ) - 23,5 km.
Fumaça
Os índios Puris foram os primeiros habitantes desta região. No ano de 1788, os nativos
sobreviventes dos confrontos com os brancos foram confinados na Aldeia de São Luís Beltrão,
por ordem do quarto Vice-Rei do Brasil, Dom Luiz de Vasconcellos e Souza, sob a “guarda” do
padre Francisco Xavier de Toledo. Esta aldeia foi elevada a Curato e depois à freguesia de São
Vicente Ferrer, sendo mudada também sua sede para onde permanece até hoje. No local foi
erigida uma capela em honra a São Luís Beltrão. Em 1864, morreu o último puri, Victoriano
Santará. Em 15 de dezembro de 1938, por meio de decreto, passou a se chamar Vila da
Fumaça, em homenagem à cachoeira existente no local, na qual podemos observar uma
neblina de fumaça em sua queda maior.
Formada pelo rio Preto, esta é a maior cachoeira do estado do Rio de Janeiro, com 2 km de
extensão e 200 m de queda. Ela está situada na Área de Proteção Ambiental da Serra da
Mantiqueira e é tombada como Patrimônio Histórico e Paisagístico de Resende, pelo Decreto
Municipal nº 043 de 1999. A região abriga também o Parque Municipal Cachoeira da Fumaça –
Jacuba, criado em 28 de dezembro de 1988. Ele possui uma área de 180 alqueires, arrematada
em 3 de abril de 1913 pelo Município de Resende do espólio do então comendador Joaquim
José de Souza Breves.
A Vila da Fumaça tem duas igrejas: a de Nossa Senhora dos Aflitos e a São Vicente Ferrer.
Nesta região surgiram as primeiras plantações de café no Vale do Paraíba, introduzidas pelo
Padre Couto.
Distâncias da Fumaça: Cachoeira da Fumaça - 6 km; Jacuba (Resende, RJ) - 11,5 km; Vargem
Grande (Resende, RJ) - 13 km; Rodovia Presidente Dutra - 30 km; centro de Resende - 33 km
(Hospital - 34 km. Aeroporto - 35 km).
Jacuba
Jacuba é uma belíssima localidade rural de Resende situada às margens do Rio Preto, na divisa
entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. É famosa por suas praias de rio, de areias
brancas. Outro atrativo natural importante é o Cânion da Jacuba, também chamado de
"Furnas", uma garganta estreita que o rio atravessa, entre paredes de rocha, antes de suas
águas descansarem na "Prainha da Jacuba", também conhecida como "Poção da Jacuba" - uma
piscina natural formada pelo Rio Preto.
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A Jacuba está situada na Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira. A região abriga
também o Parque Municipal Cachoeira da Fumaça – Jacuba, criado em 28 de dezembro de
1988. Ele possui uma área de 180 alqueires, arrematada em 3 de abril de 1913 pelo Município
de Resende do espólio do então comendador Joaquim José de Souza Breves. Este parque
protege a Cachoeira da Fumaça, formada pelo rio Preto. Esta é a maior cachoeira do estado do
Rio de Janeiro, com 2 km de extensão e 200 m de queda. Ela é tombada como Patrimônio
Histórico e Paisagístico de Resende, pelo Decreto Municipal nº 043 de 1999.
Distâncias da Jacuba: Cachoeira da Fumaça (Resende, RJ) - 6 km; Bagagem (Resende, RJ) - 7,5
km; Vila da Fumaça (Resende, RJ) - 11,5 km; Rodovia Presidente Dutra - 35 km; Centro de
Resende - 38 km (Hospital - 40 km, Aeroporto - 41 km).
Parque das Águas
Localizada no coração da cidade, esta área de lazer é um convite a uma vida mais saudável.
Com cerca de 50 mil metros quadrados, o Parque conta com pista para caminhada, academia
ao ar livre, área para patinação e para a prática de slackline, rampa de skate, quadra de areia e
lago com peixes ornamentais. Situada às margens do Rio Paraíba, de onde se tem uma bela
vista do Maciço das Agulhas Negras, o parque também dispõe de parques infantis, fontes de
água mineral e muito verde, com árvores de espécies nativas da Mata Atlântica, palmeiras e
pequenos jardins.
Estação Ferroviária
Construída no final do século XIX e remodelada em 1937, a estação, localizada no bairro
Campos Elíseos, retrata uma época em que a emoção da chegada e as lágrimas da despedida
corriam sobre trilhos, e não sobre o asfalto ou pelo ar. O prédio, que ainda guarda suas
características arquitetônicas, fica na Praça da Bandeira, onde, ao centro, repousa uma
simpática e graciosa “Maria Fumaça”, fabricada em 1911 na Alemanha. É graças a ela, que dá à
paisagem um charme muito especial, que o local é conhecido pelos resendenses e pelos
visitantes como Praça do Trenzinho.
Casa do Expedicionário
Para relembrar a atuação dos soldados da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda
Guerra Mundial, e também para dar assistência aos pracinhas e seus familiares, foi criado em
1963 o Clube dos Veteranos da Campanha da Itália (CVCI), que anos depois passou a chamarse Associação Nacional dos Veteranos da FEB (ANVFEB). Esta Associação tem inúmeras seções
regionais espalhadas pelo Brasil. Em Resende, ela fica na Casa do Expedicionário, aqui na Praça
do Expedicionário, onde há um monumento em homenagem aos combatentes da Segunda
Guerra. Nesta Casa, o visitante encontra mapas, livros, postais, medalhas e diplomas, além do
pacote de higiene pessoal usado pelos soldados e um kit de sobrevivência.
A Casa pode ser visitada aos domingos das 10 às 12h. Mais informações:
www.portalfeb.com.br
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Trilhas
Pedra Selada
Distante aproximadamente 50 km de Resende, este rochoso está inserido no Parque Estadual
Pedra Selada.
Esta trilha tem início na fazenda do Sr. Alcebíades, situada 12 km após o Lote 10, Visconde de
Mauá, na direção de quem vai para os povoados de Campo Alegre e Rio Preto. Após percorrer
2.600 m de trilha íngreme, o visitante alcança o topo do rochoso, com altitude de 1.755 m.
Esta caminhada é classificada como semipesada e o tempo do percurso pode demandar cerca
de 2h na subida e 1h30 na descida. Os principais atrativos são: vista panorâmica, escaladas e
rapel, além da observação da flora e da fauna, especialmente das aves, araucárias,
quaresmeiras, bromélias e orquídeas.
Este valioso pedaço de mata atlântica protege inúmeras nascentes que deságuam no rio Preto
e são importantes também para as diversas comunidades ao redor como Campo Alegre, Rio
Preto, Bagagem, Vargem Grande e Capelinha. A Pedra Selada está situada em posição de
destaque na Serra da Mantiqueira. Ela pode ser vista de várias localidades, tanto da serra
quanto da Rodovia Presidente Dutra. Por isto, sempre serviu como referência para
desbravadores e viajantes, apontando a direção norte para quem está em Resende. Aliás, o
maciço da Pedra Selada se encontra totalmente dentro das terras resendenses e sua grande
formação rochosa domina a paisagem da região. Inúmeras propriedades, produtos rurais e até
um distrito levam o seu nome, que deriva do seu formato semelhante a uma sela de montaria.
Mas ela também é conhecida como ‘galinha choca’.

ACQUATREKKING NO RIO SANTO ANTÔNIO – APA da Serrinha
O Rio Santo Antônio chama a atenção pelo espetáculo colorido de suas águas azuisesverdeadas. Partindo de sua confluência com o Rio Pirapitinga, no Camping Clube do Brasil,
na Serrinha, pode-se caminhar pelo leito do rio em diversos trechos, evitando fazer esta
atividade no final da tarde, quando ocorrem chuvas de verão.
O visitante pode visitar várias cachoeiras pequenas como o Poço das Esmeraldas e Poço da
Coruja, além da confluência dos rios Santo Antônio e Pirapitinga, todos situados no camping da
Serrinha.
O relevo acidentado e a profundidade das gargantas, por onde o rio desce encachoeirado,
protegeram o Santo Antônio dos desmatamentos ocorridos durante os ciclos do café e da
pecuária. É notável a abundância de bromélias, orquídeas e a presença de inúmeras aves como
o tucano-de-bico-verde, saíra-sete-cores, saíra-douradinha, trinca-ferro, tiê-sangue, sabiá-una,
sanhaço, maritacas e sanhaços.
Comentários: para os visitantes de primeira viagem, é recomendável muita cautela. No verão,
as cabeças d'água são comuns nos fins de tarde. Se ocorrer chuva no alto da serra é melhor
sair do rio mesmo que o céu esteja azul. Um dos sinais de perigo é quando a água fica
repentinamente turva. Por isso é sempre bom realizar a excursão na parte da manhã. O
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passeio pelo rio é indicado somente para quem tem espírito de aventura, boa disposição e
muita sensibilidade para apreciar a natureza em seu estado mais primitivo e autêntico.
ATENÇÃO: o acquatrekking pode representar risco de vida se realizado na época das chuvas,
na parte da tarde. Como nas outras trilhas, é recomendável o acompanhamento de um guia
cadastrado pela Prefeitura e o conhecimento prévio do Grupamento Florestal da Guarda
Municipal de Resende.

Planalto do Parque Nacional do Itatiaia
O Parque Nacional do Itatiaia está localizado na divisa entre os estados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais e São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Fica ao sudoeste do estado do Rio de
Janeiro, nos municípios de Itatiaia e Resende, e a sudoeste do estado de Minas Gerais,
abrangendo os municípios de Itamonte e Bocaina de Minas.
Os locais mais visitados no trecho resendense são a Via Pontão, que leva ao topo do Pico das
Agulhas Negras e as Prateleiras.
Como chegar ao Planalto (parte alta) do Parque Nacional do Itatiaia
Saindo do Rio de Janeiro ou São Paulo, o visitante deve seguir pela Rodovia Presidente Dutra
(BR 116) até o distrito de Engenheiro Passos, 12 Km depois de Itatiaia. E seguir pela BR 354, na
estrada Rio-Caxambu (Circuito da Águas) por 26 Km, até o local conhecido como Garganta do
Registro, a 1.669 metros de altitude. A partir daí começa a subida de 14 km até o Posto
Marcão e mais 3 km até o Abrigo Rebouças.
Os moradores de cidades próximas ao Parque Nacional do Itatiaia (RJ) têm 90% de desconto na
entrada. De acordo com a gestão do parque, o projeto “Desconto Entorno" começou em abril
de 2013 e tem como objetivo estimular o turismo e o contato com as belezas naturais do local.
Com o abatimento, moradores de Itatiaia, Resende (RJ), Itamonte (MG) e Bocaina de Minas
(MG) pagam R$ 3,00 para ter acesso às áreas de uso público desde que apresentem
comprovante de residência e documento de identidade com foto. O desconto é válido de
segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Pico das Agulhas Negras
O pico das Agulhas Negras é o ponto culminante do estado do Rio de Janeiro, com 2.791,55
metros de altitude. É o quinto ponto mais alto do país segundo dados do IBGE de dezembro de
2004 (IBGE, 2011). Está situado no planalto do Parque Nacional do Itatiaia, bem na divisa entre
os municípios de Resende e Itatiaia. A paisagem que avistamos do seu topo é extraordinária,
abrangendo parte dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Esta montanha é
formada por rochas intrusivas - se originam de uma erupção na qual o magma se consolidou
no interior da crosta terrestre, esfriando lentamente. O nome “Agulhas Negras” tem origem
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nas caneluras nas rochas, originadas pela erosão, que vistas de longe lembram agulhas
paralelas e verticais.
O visitante tem a opção de caminhar apenas até a base ou seguir até o cume, sendo essas
opções escolhidas já no Posto Marcão, onde existe hoje o controle dos visitantes. O acesso é
feito a partir do Abrigo Rebouças, caminhando por áreas de Campos de Altitude. Até a base
das Agulhas Negras são 1.700 m que podem ser percorridos em aproximadamente 45 minutos.
O topo pode ser alcançado com cerca de duas horas de caminhada íngreme e diversos trechos
de pequenas escaladas, que podem intimidar os iniciantes, sendo obrigatório o uso de
equipamentos de segurança e aconselhável o acompanhamento de um guia que. Além desse
percurso, o Pico possui cerca de 17 vias de escalada com diferentes graus de dificuldade.

Maciço das Prateleiras
Com 2.548 m de altitude, as Prateleiras são uma interessante formação rochosa muito
procurada por montanhistas. Do seu topo descortina-se belíssima paisagem do vale do rio
Paraíba do Sul. Possui várias vias de escaladas de diversos graus de dificuldade. Próximo às
Prateleiras existem muitos lagos e curiosas formações rochosas como a Pedra da Tartaruga, a
Pedra da Maçã e a Pedra Assentada. A partir do Abrigo Rebouças, o visitante caminha 1 km por
uma antiga estrada repleta de erosões até o início da trilha. A caminhada do final desta
estrada até a base do rochoso possui pouco mais de 1 km. Para alcançar o topo são utilizadas
duas vias: a Via Sul com escalada de 1º grau e a Via Norte, que exige maior experiência do
visitante.

Pedra do Altar
Com cerca 1 hora de caminhada leve, pode-se alcançar o topo da Pedra do Altar, a 2665
metros de altitude, onde os visitantes podem descansar apreciando uma das mais lindas
paisagens do planalto em cima de uma grande plataforma de rocha. O local possui também
algumas vias de escalada.
Abrigo Rebouças
O Abrigo Rebouças é o abrigo público mais alto do Brasil (altitude de 2350 metros), sendo um
típico abrigo de montanha, muito utilizado por pesquisadores e montanhistas. Foi construído
na primeira metade dos anos 1950. Batizado como Rebouças desde a sua inauguração,
homenageia o engenheiro civil, botânico e geólogo André Pinto Rebouças (1838-1898),
pioneiro em vários temas, destacando-se como um combativo abolicionista e, à sua época, um
dos maiores incentivadores para a criação de parques nacionais. No Abrigo Rebouças
começam as trilhas mais visitadas do Planalto, que levam até o Pico das Agulhas Negras, Pedra
do Altar e ao Maciço das Prateleiras.
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Morro do Couto
O Morro do Couto é a nona montanha mais alta do Brasil, com 2680 metros de altitude. Está
situado no Parque Nacional de Itatiaia, no município de Resende, estado do Rio de Janeiro.
Esta elevação possui diversas vias de escalada com variados graus de dificuldade. Do seu topo
avistamos uma bela paisagem com algumas das mais famosas montanhas do Planalto: o Pico
das Agulhas Negras, as Prateleiras e a Pedra do Altar.
A trilha para o Morro do Couto possui 3 km e começa logo após a portaria do parque, o Posto
Marcão, e leva cerca de duas horas para ser percorrida.

ESTUDOS E PLANOS ANTERIORES

Plano de Marketing para o Turismo da Região das Agulhas Negras - dezembro de 2006

O Plano de Marketing para o Turismo da Região das Agulhas Negras, elaborado em dezembro
de 2006, apontou, entre os principais valores percebidos pelos turistas (pág. 95):











natureza,
clima de montanha,
cultura,
amizade e parentesco,
aventura,
hospitalidade,
qualidade de vida,
segurança,
diversão,
gastronomia e compras.

“Prevalece no turista a ideia de uma região com valores históricos e culturais significativos, em
que a qualidade de vida é superior às demais e onde as belezas naturais, favorecem a visitação
durante todo o ano, tudo isso em um ambiente seguro, tranquilo e apoiado por uma tradição
de hospitalidade e de bom atendimento”.

Este trabalho sugeriu como produtos principais a serem comercializados na região, em ordem
de maior viabilidade de retorno financeiro e social:

• Descanso e lazer para pessoas acima de 30 anos, em grupos familiares ou de
amizade, com maior possibilidade a partir de 50 anos em grupos de afinidade ou
grupos profissionais.
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• Oportunidades de contemplação da natureza, para todas as idades, com
possibilidades de interação para jovens e crianças, em atividades controladas de
menor risco.
• Eventos culturais ligados à: colonização, dança, música, gastronomia, natal e
vida rural.
• Contato com a natureza, no sentido especializado, para técnicos, estudantes, ou
aficionados em aventura.
• Eventos temáticos, direcionados para grupos específicos (religiosos,
colecionadores, motociclistas, profissionais, escolares, terceira idade, e outros).

OFICINA PARA O CONSELHO MUNICIPAL E DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS TURÍSTICAS
MUNICIPAIS 2009

Resende, 5 e 6 de março de 2009.
Moderador: José Gabriel Pesce Jr. – Fones: (11) 2275-8578 / 8415-6156 –
jgpescejr@globo.com
Este documento refere-se às apresentações e discussões ocorridas durante a Oficina, realizada
nas dependências do Montese Tower Hotel, e que contou com a participação de membros do
Conselho Municipal de Turismo de Resende, além de convidados.
Neste evento buscou-se definir as estratégias turísticas municipais 2009/12 e comprometer o
Conselho Municipal de Turismo (participantes) com a execução das ações propostas.
A oficina seguiu os princípios do Enfoque Participativo, utilizando instrumentos que facilitam a
comunicação e a mobilização das experiências e conhecimentos de todos os presentes, tais
como a visualização, a problematização, trabalhos em grupos, apresentações, sessões
plenárias, contando com o apoio de um moderador.
OBJETIVOS DA OFICINA
Os objetivos definidos para esta oficina foram:
- Definir as estratégias turísticas municipais 2009/2012 (plano);
- Comprometer o Conselho Municipal de Turismo (participantes) com a
execução das ações propostas.

Plano de Desenvolvimento Turístico 2009 – 2012
Áreas estratégicas e linhas de atuação que serão trabalhadas nesta oficina:
Área Estratégica 1: Gestão e fomento ao turismo
• Linha de atuação: 1.1 Planejamento integrado e participativo
• Linha de atuação: 1.2 Fomento e articulação institucional
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Área Estratégica 2: Desenvolvimento de destinos
• Linha de atuação: 2.1 Oferta turística
• Linha de atuação: 2.2 Qualificação dos produtos turísticos
Área Estratégica 3: Promoção e apoio à comercialização
• Linha de atuação: 3.1 Divulgação do destino
• Linha de atuação: 3.2 Comercialização do destino
AREA ESTRATÉGICA 1: Gestão e Fomento do Turismo
• Linha de atuação: 1.1 Planejamento Integrado e Participativo
AÇÕES
Atualizar o censo turístico

Buscar parcerias junto a
órgãos e instituições de
ensino

Atualizar as informações do
inventário turístico
Participar do Conselho
Regional de Turismo
(CONRETUR)

Consolidar o COMTUR

Monitorar / avaliar o plano
municipal

COMO REALIZAR?
- Pesquisa através de
telefonemas, e-mails e visitas
técnicas (trade turístico)
- Pesquisa na web (IBGE), DAT
(PMR) e outros
municípios (Região das Agulhas
Negras)
- Identificar a demanda
- Identificar as parcerias
necessárias
- Desenvolvimento do projeto
- Potencializar as
contrapartidas necessárias
- Firmar / formalizar as
parcerias
- Pesquisa de campo

CRONOGRAMA
Curto, permanente

- Participar das reuniões de
forma assídua
- Propor novas adequações
quanto a composição,
regimento interno e
articulações
- Reuniões mensais efetivadas
pelo quórum alcançado
- Fortalecer as instituições
- Incentivar a criação e
organização de outras
entidades
do setor
- Propor a criação de Núcleos
Setoriais
- Realizar reuniões periódicas
para avaliação do status
de cada ação
- Pesquisa de mercado sobre
satisfação / qualidade
- Pesquisa de dados
econômicos

Curto, permanente

Curto, permanente

Médio, permanente

Curto, permanente

Curto, permanente
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO 2013
No final de 2012, a Secretaria de Turismo e Comércio de Resende apresentou, ao governo
municipal, as suas metas para o ano seguinte. Em 27 de dezembro de 2012, foi realizada uma
reforma administrativa na Prefeitura, com a aprovação da Lei nº 2988 que efetuou
modificações na Lei Municipal 2.725/2009, que por sua vez já havia sido modificada pela Lei
Municipal 2.862/2011. A antiga Secretaria Municipal de Turismo e Comércio foi desmembrada
em dois novos órgãos: a Secretaria Municipal de Comércio, comandada por Reinaldo Raeli, e a
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, cuja nova titular, Bárbara Balbinot, assumiu o
cargo em janeiro de 2013.
No dia 23 de maio, o prefeito José Rechuan anunciou o nome do novo secretário de Turismo, o
então Ouvidor-Geral do Município, Antônio Leão, que passou a acumular as duas funções. Ele
substituiu a ex-secretária Bárbara Balbinot, que solicitou exoneração do cargo.
Em 2013, a Secretaria Municipal de Turismo de Resende buscou atuar em duas linhas de ação:
1. Fortalecimento do turismo interno, com atividades de inclusão social, através dos
projetos Turismo nas Escolas e Monitor de Ecoturismo, que buscam divulgar os atrativos do
município para os moradores, notadamente para alunos e professores da rede municipal de
ensino; e 2. Apoio a eventos culturais e esportivos com impacto positivo sobre o turismo, em
parceria com a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda e as secretarias municipais de
Fazenda e Esportes. Este apoio foi viabilizado através de leis de incentivo fiscal ao Esporte e à
Cultura.

Ações previstas para 2013

- Realizar o 1° Seminário de Turismo
Foi planejado um evento que debateria as políticas públicas para o desenvolvimento do
turismo, o aumento da competitividade e o envolvimento e participação do setor privado no
planejamento turístico do município.
- Promover capacitação da equipe da Secretária Municipal de Turismo e do Conselho
Municipal de Turismo de Resende (COMTUR)
Esta capacitação buscará discutir formas de envolvimento do setor privado no planejamento
turístico municipal e incluirá temas como: Operacionalização do Sistema Municipal de Turismo,
Conselhos Municipais de Turismo, Convention&Visitors Bureau, cooperativas e associações de
turismo, comercialização e promoção turística.
- Confecção de um Calendário de Eventos
A Assessoria de Comunicação da Prefeitura vai elaborar uma arte, que será encaminhada para
a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR). Também será aberto um processo de licitação
visando a impressão deste material.
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- Nova edição do Mapa Turístico Ilustrado de Resende
O autor do mapa, Antonio Leão, elaborou uma nova arte e buscará patrocínio junto às
empresas da região.
- Andamento do Projeto de Sinalização Turística
O Projeto será atualizado, inscrito no Ministério do Turismo, via SINCONV. Também será
encaminhado para a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR).
- Andamento do Projeto de Revitalização da Cachoeira da Fumaça
O Projeto será concluído com apoio da Secretaria Municipal de Obras e posteriormente
inscrito no Ministério do Turismo, via SINCONV.
- Projeto para construção do Centro de Convenções
A Secretaria Municipal de Turismo solicitará, à Secretaria Municipal de Urbanismo e
Arquitetura, a elaboração de um Centro de Convenções, como forma de incrementar a
realização de eventos na área urbana do Município. Segundo a ex-secretária Bárbara Balbinot,
o prefeito ficou responsável por esse projeto.
- Cidade sede da Jornada Mundial da Juventude
Organização da passagem dos Sinais da Jornada Mundial da Juventude. Dia 22 de abril.
- Continuação do Projeto Monitor de Ecoturismo
Realização do Curso de Monitor de Ecoturismo, em parceria com a Amar para moradores da
Área de Proteção Ambiental da Serrinha do Alambari.
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 na AMAN, no primeiro semestre, e no Centro Histórico, no
segundo semestre.

RELATÓRIO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO 2013
Ações realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo em 2013
Seguem abaixo as prioridades para o ano de 2013 e as ações, relacionadas a cada meta, que
foram realizadas ao longo deste ano.
- 1° Seminário de Turismo
Este evento, aberto ao público, teve como tema o conceito: “Resende dos Vales, Rios e
Montanhas”, identidade turística aprovada pelo COMTUR em 2009. Entre os convidados
estiveram presentes o Secretario de Estado de Turismo e Presidente da TurisRio, Ronald Ázaro,
o Deputado Federal Deley, como também os representantes do Trade Turístico: COMTUR,
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Academia Militar das Agulhas Negras, associações diversas, agências de viagens, estudantes de
turismo, proprietários de restaurantes e hotéis. A Secretária de Turismo de Resende, Bárbara
Balbinot, apresentou a recém criada Secretaria Municipal de Turismo e algumas ações
previstas para 2013. Em seguida, foi realizada a palestra sobre “Ações de políticas públicas
para o desenvolvimento do turismo”, ministrada pela Secretaria de Estado de Turismo e pela
TurisRio.
Na parte da tarde, o Dr. Eduardo Mielke, professor da UERJ e Subsecretário de Turismo de
Teresópolis, ministrou a palestra “Aumento da competitividade e o envolvimento e
participação do setor privado no planejamento turístico do município”.
- Capacitação da equipe da Secretária Municipal de Turismo e do Conselho Municipal de
Turismo de Resende (COMTUR)
Esta capacitação foi conduzida pelo Dr. Eduardo Mielke, professor da UERJ e Subsecretário de
Estado de Teresópolis. Na parte da manhã, os membros da Secretaria Municipal de Turismo
assistiram a uma palestra sobre o Sistema Municipal de Turismo, o aumento da
competitividade e formas de envolvimento do setor privado no Planejamento e
Desenvolvimento Turístico Municipal.
Na parte da tarde, o professor falou sobre a Operacionalização do Sistema Municipal de
Turismo, Conselhos Municipais de Turismo, Convention&Visitors Bureau, cooperativas e
associações de turismo, comercialização e promoção turística para os membros do COMTUR.
- Confecção de um Calendário de Eventos
Após conclusão do processo licitatório, a Secretaria Municipal de Turismo imprimiu 5 mil
exemplares do Calendário Anual (processo 15264/2013).
- Nova edição do Mapa Turístico Ilustrado de Resende
O Mapa Turístico Ilustrado de Resende foi produzido com apoio da INB - Indústrias Nucleares
do Brasil. Foram impressos 5 mil exemplares, sendo que 3 mil mapas foram distribuídos para
professores e alunos da rede de educação pública, e mil para hotéis, turistas, empresas e
profissionais ligados ao turismo. A Associação de Moradores e Amigos de Eng. Passos recebeu
200 exemplares e 500 exemplares foram distribuídos no Festival do Vale do Café, realizado em
18/07/13. A INB ficou com 300 mapas.
- Andamento do Projeto de Sinalização Turística
Projeto encaminhado para a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), através do PRODETUR.
No Fórum de Secretários Municipais de Turismo, que aconteceu em Itatiaia no dia 24/05,
ocorreu uma breve reunião com o Chefe de Gabinete da SETUR e Coordenador de Convênios,
Marcos Pereira, que nos informou que o Projeto de Sinalização Turística de Resende foi
considerado referência para outros municípios e está apenas aguardando a liberação do BID. A
mesma informação foi dita pelo Chefe de Gabinete para a plenária do Fórum, durante a sua
apresentação naquele evento.
Este projeto foi inscrito no dia 01/04 no Ministério do Turismo via SINCONV nº 004533/2013,
no valor de R$ 285.000,00.

27
- Andamento do Projeto de Revitalização da Cachoeira da Fumaça
Inscrito no Ministério do Turismo SINCONV nº 012588/2013, no valor de R$ 269.412,15.
Recebemos informação de que a PMR não possui documentação sobre a propriedade da área
do Parque, que também ainda não foi demarcada. Além disso, a Secretaria Municipal de
Turismo solicitou à Secretaria Municipal de Obras a realização de uma reforma emergencial no
guarda-corpo, danificado por uma cabeça d’água.
- Projeto para construção do Centro de Convenções
O projeto está em fase inicial com avaliação das necessidades e levantamento de áreas
públicas para possível instalação. Existe a possibilidade de este projeto ser encaminhado pela
Secretaria Municipal de Obras para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
- Realização de eventos esportivos com impacto no turismo - parceria com SEMEL
As secretarias municipais de Turismo, Esportes e Fazenda de Resende iniciaram, em 2013, o
planejamento de alguns eventos esportivos, incentivados pela Lei de Incentivo Fiscal ao
Esporte, com possibilidade de impactar a atividade turística em Resende no biênio 2013 2014. O objetivo foi programar estes eventos para a baixa temporada, notadamente em
Visconde de Mauá, ou seja, evitando programar eventos em maio, junho, julho e feriados.
Segue abaixo um resumo de alguns eventos realizados no segundo semestre de 2013, com
previsão de reedição em 2014.

III Circuito Serrinha de Caminhadas na Natureza
No domingo, dia 23 de junho de 2013, foi realizado o III 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).
As inscrições para o evento foram gratuitas, sendo registrada a presença de 88 participantes.
Durante todo o percurso, escoteiros de Resende e o Grupamento Ambiental da Guarda
Municipal de Resende atuaram para garantir a segurança dos caminhantes e a proteção do
patrimônio natural. Todos os participantes dos circuitos que compõem as Caminhadas na
Natureza receberam 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.
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Desafio das Serras 2013
O Desafio das Serras é uma corrida de montanha em nível internacional, promovida pela
empresa Adventure CAMP Turismo, onde cerca de 200 competidores percorreram 40 ou 80
km, utilizando caminhos através das montanhas. Este evento foi realizado nos dias 07 e 08 de
setembro de 2013, em Resende e Itatiaia. Os participantes percorreram trilhas e estradas de
terra que ligam os dois municípios, largando da Área de Proteção Ambiental da Serrinha do
Alambari, atravessando a Serra do Marimbondo, em área do Parque Estadual da Pedra Selada,
até chegar à Vila de Visconde de Mauá. Os organizadores contrataram moradores da região,
dando preferência aos Monitores de Ecoturismo, que acabaram de se formar em um projeto
da Prefeitura de Resende, para orientar os participantes durante a prova. Este evento contou
com o apoio da Secretaria de Turismo de Itatiaia, Agência do Meio Ambiente de Resende
(AMAR), Secretaria de Turismo de Resende, Superintendência de Eventos e Secretaria de
Esportes de Resende.
Copa Agulhas Negras de Mountain Bike-Agulhas Negras MTB CUP 2013, realizado em 25 de
agosto, em Visconde de Mauá. Teve a supervisão da FECIERJ (Federação de Ciclismo do Estado
do Rio de Janeiro), com apoio da Secretaria de Esportes de Resende.
Downhill - Quinta etapa do Campeonato Estadual de Downhill do Rio de Janeiro, realizada em
15 de setembro, em Visconde de Mauá. Foi promovida pela Federação de Ciclismo do Rio de
Janeiro (Fecierj), com apoio da Secretaria de Esportes de Resende.
Mountainboard - 5ª etapa do Circuito Brasileiro de Mountainboard, realizado nos dias 21 e 22
de setembro, em Visconde de Mauá. O evento foi organizado pela AMERJ (Associação de
Mountainboard do Estado do Rio de Janeiro) e teve o patrocínio da Prefeitura de Resende, por
meio da Secretaria Municipal de Esporte, e da Local TripMountainboards.
Outras ações
- Cadastramentos de Projetos no SINCONV:
- Jardim Botânico, Pórtico com Posto de Informação Turística, Revitalização do Centro
Histórico, Estação Fluvial, Teleférico com duas estações, Centro de Atendimento ao Turista,
Pavimentação da Estrada da Serrinha, Museu de Arte Urbana, Infra Estrutura do Parque
Municipal da Cachoeira da Fumaça e Sinalização Turística.
- Criação da Comissão de Eventos com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,
Superintendência de Eventos e a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.
- Elaboração de Filipeta Mensal virtual. Com base na programação elaborada pela Comissão
de Eventos, a Assessoria de Comunicação passou a elaborar uma Filipeta Mensal divulgada por
email e Facebook pela Secretaria de Turismo.
- Participação no Fórum de Turismo e Negócios Brasil-Líbano
No final do abril, Antonio Leão participou ainda do I Fórum de Turismo e Negócios BrasilLíbano, realizado no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele apresentou pontos turísticos de Resende a
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um público formado por representantes da rede hoteleira do Rio e outras cidades fluminenses,
empresas aéreas, operadoras de turismo e profissionais do setor.
- Participação na organização da Festa do Pinhão, maio de 2013, junto com a
Superintendência de Eventos e a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, que atuou na
questão da aprovação do uso da lei de incentivo à cultura.
- Participação na organização do Festival do Vale do Café. A Prefeitura de Resende, através da
Secretaria Municipal de Turismo e da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, em conjunto
com a Organização do Festival Vale do Café, apresentou, no dia 18 de julho, no Teatro
Monumental da AMAN, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa com o famoso cantor João
Bosco.
- Apoio ao evento “Cinema na Mesa”. A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria
Municipal de Turismo, da Superintendência de Eventos e Fundação Casa da Cultura Macedo
Miranda apoiou o “Cinema na Mesa”, realizado entre os dias 13 a 22 de setembro de 2013.
Este evento foi promovido pela Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de
Mauá (MAUATUR) em parceria com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) e a Associação Comercial de Visconde de Mauá.
- Realização do Curso de Monitor de Ecoturismo, em parceria com a Amar. O curso, que teve
duração de três meses, teve como objetivo capacitar como monitores de ecoturismo, jovens e
moradores da Área de Proteção Ambiental da Serrinha do Alambari, para que contribuam com
a orientação do turismo seguro e responsável na unidade de conservação. No dia 9 de agosto,
foi realizada a formatura dos 25 monitores.
- Continuação do Mapeamento das Trilhas (Projeto Monitor de Ecoturismo) em parceria com a
Amar - todas as terças e quintas.
- Prosseguimento do Projeto Turismo nas Escolas, em parceria com a Educação. No primeiro
semestre de 2013, foram realizadas visita das Escolas Municipais na AMAN. No segundo
semestre, as visitas foram no Centro Histórico.
- Mudança da Secretaria Municipal de Turismo / Superintendência de Turismo para duas
salas no prédio do Golden Center.
- Solicitação de apoio da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) para o a realização do
Inventário Turístico no município.
- Participação da Secretaria Municipal de Turismo na EXAPICOR 2013, na qual ocupamos um
estande pago pela Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) Além disso, recebemos 10 mil
folhetos: sendo 5 mil impressos pela SETUR e 5 mil pagos pela EXAPICOR. Na ocasião, o
secretário estadual de Turismo, Ronald Ázaro, e o chefe de gabinete da Secretaria de Estado
de Turismo, Marcos Pereira, foram homenageados pela Prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Turismo, pelo apoio que têm dado ao desenvolvimento do turismo no município
de Resende.
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- Realização da capacitação para membros do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e
funcionários da secretaria de Turismo com Eduardo Mielke.
- Participação da Secretaria Municipal de Turismo no Salão Estadual de Turismo 2013, em
Niterói, RJ. Esta terceira edição do Salão Estadual de Turismo foi realizada no Caminho
Niemeyer, em Niterói (RJ) entre os dias 22 e 24 de novembro, recebendo mais de 50 mil
visitantes. O evento apresentou atrativos turísticos, oportunidades de negócios, informações
sobre o setor, produção cultural, moda e gastronomia do interior fluminense.
- Realização do Projeto Amigo do Turista. A Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, em
parceria com SEBRAE e as Secretarias de Comércio e de Assistência Social e Direitos Humanos,
realizou no final de 2013, os cursos do Projeto Amigo do Turista, que tem como objetivo
qualificar a mão de obra dos profissionais para o mercado de trabalho no setor.
Na região central da cidade, os cursos foram realizados no auditório do hotel Castel Plaza. No
final de novembro, foram oferecidos cinco cursos: Atendimento ao Cliente (segunda-feira, dia
25), Higiene e Manipulação de Alimentos (terça-feira, dia 26), Dicas de Turismo (quarta-feira,
dia 27), Técnicas em Vendas (quinta-feira, dia 28) e Atendimento ao Cliente (sexta-feira, dia
29). A palestra "Dicas de Turismo", ministrada por Ana Luiza Ferraz, teve a colaboração de
Fabricio Souza e do convidado especial Agenor Maia de Siqueira, presidente do GEAN.
No mês de dezembro, os cursos seguiram para Engenheiro Passos e Visconde de Mauá. Entre
os dias 2 e 5 de dezembro, em Visconde de Mauá, foram realizados os cursos Atendimento ao
Cliente, Técnicas em Vendas, Dicas de Turismo, e Higiene e Manipulação de Alimentos. A
palestra "Dicas de Turismo" teve a participação do convidado especial Cecéu Remorini da
Remorini Aventuras. Nos dias 10 e 11 de dezembro, os cursos Técnicas em Vendas e
Atendimento ao Cliente foram oferecidos em Engenheiro Passos, contando com boa
participação dos moradores daquele distrito.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO 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.
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- 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
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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."
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- Apoio aos eventos esportivos com impacto positivo no turismo - parceria com SEMEL e
SMF
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 DO TURISMO 2014
- 2º Seminário de Turismo e 1ª Conferência do Conselho Municipal de Turismo
O 2º Seminário de Turismo, realizado em 26 de março, 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
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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.
- 1ª Abertura da Temporada de Montanhismo de Resende
Em maio de 2014, foi realizada a 1ª Abertura da Temporada de Montanhismo de Resende,
promovida pelo Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN) com o objetivo de comemorar o
início da época mais apropriada para a prática das trilhas e escaladas. Este evento, inédito em
nossa Região, foi promovido em parceria com a Secretaria de Turismo de Resende, Federação
de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ), Parque Nacional do Itatiaia e Parque
Estadual da Pedra Selada. O evento foi constituído de palestras, no Espaço Z e atividades ao ar
livre, nas Prateleiras e na Pedra Selada.
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- 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
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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,
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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 receberam 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.
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.
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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 Esportes.
Outras ações
- 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.
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”.

- 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
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(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).
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4. Plano Municipal de Turismo 2015-2016
Resende, Região das Agulhas Negras
Por Antonio Leão - Secretário Municipal de Turismo
Quem vem visitar Resende, vindo do Rio de Janeiro ou São Paulo, não tem como ignorar a
paisagem monumental da Serra da Mantiqueira, cujos rochosos mais elevados estão situados
na divisa entre nosso município e Itatiaia. Esta é a principal marca da nossa Região Turística
das Agulhas Negras, que abrange os municípios de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real. O
destaque é o Pico das Agulhas Negras, ponto culminante do estado do Rio de Janeiro, com
2.791,55 metros de altitude, localizado no Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro parque
brasileiro. Esta serra abriga remanescentes de Mata Atlântica e importantes nascentes como
as dos rios Campo Belo, Preto, Alambari, Pirapitinga, entre muitos outros cursos d’água.
Este patrimônio é protegido pela Área de Proteção Ambiental (APA) da Serrinha, APA da Serra
da Mantiqueira, Parque Nacional do Itatiaia e Parque Estadual da Pedra Selada. E são
justamente estas unidades de conservação, e pequenas localidades do seu entorno, os
principais atrativos turísticos da nossa Região das Agulhas Negras.
Em Resende, os locais mais visitados são: Visconde de Mauá, APA da Serrinha e o distrito de
Engenheiro Passos, onde está o acesso para o Planalto, a parte alta do Parque Nacional do
Itatiaia, que abrange uma grande extensão do município de Resende. Os amantes do turismo
rural e ecoturismo também procuram conhecer a Vargem Grande, Bagagem, Jacuba e a
Fumaça, onde está localizada a maior cachoeira do estado.
Em sua maioria, nossos turistas são oriundos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Percebemos
que eles buscam refúgio e tranquilidade, evitando festas com muita agitação e grandes
aglomerações. Vemos também muitos visitantes que procuram reunir a família, pois Resende
atraiu um grande número de profissionais de outras cidades que vieram em busca de
oportunidades e qualidade de vida.
Na área urbana, os locais mais visitados são o Centro Histórico e a Academia Militar das
Agulhas Negras (AMAN), que forma os oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Ela ocupa
uma área de 67 km² estendendo-se da Rodovia Presidente Dutra até as encostas da Serra da
Mantiqueira e do Maciço do Itatiaia. Aberta à visitação, a AMAN dispõe de um dos maiores e
mais completos parques esportivos do estado do Rio de Janeiro, além de um moderno teatro
com capacidade para 2.821 pessoas.
Nosso Centro Histórico é repleto de antigos casarões e sobrados, testemunhas do auge do
ciclo do café em Resende. Aqui temos mais de 60 imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico
Municipal. Este local está sendo revitalizado por meio de reformas, especialmente na Praça
Oliveira Botelho, onde fica a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e o Cine Vitória.
Outro prédio que está sendo reformado é o Paço Municipal, construído entre 1834 e 1856
para sediar a Câmara de Vereadores, o Júri e a Cadeia Pública. Hoje, ele é a sede da Fundação
Casa da Cultura Macedo Miranda.
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Resende tem demonstrado grande vocação para os Esportes na Natureza e o Turismo de
Aventura, este é um fenômeno que só tende a crescer. Modalidades como o Mountain Bike,
Mountainboard, Parapente, Caminhadas, Montanhismo, Corrida de Montanha e
Paraquedismo, entre outros, encontram aqui o cenário perfeito para o seu desenvolvimento,
podendo gerar renda e estimular os negócios em toda a região. A própria Academia Militar
contribui para esta atmosfera de aventura. Qual a criança em Resende que nunca parou para
admirar os helicópteros voando baixo, os caminhões militares 6 x 6 ou as operações ribeirinhas
com voadeiras e botes pneumáticos?
Em 2014, Resende foi a primeira colocada no Prêmio Nacional Prefeito Empreendedor,
organizado pelo SEBRAE, na Categoria Pequenos Negócios nos Eventos Esportivos. Nossa
cidade concorreu com o projeto "A prática de esportes fomentando o desenvolvimento
através do turismo", resultado de uma parceria entre as Secretarias municipais de Fazenda, de
Esporte e Lazer e de Turismo.
Visando preparar a cidade para receber os turistas, a Secretaria Municipal de Turismo
restaurou parte da sinalização turística do município. Foram recuperadas 14 placas de
atrativos turísticos e 13 totens de sinalização. Essas placas e totens apresentam diversas
informações relevantes para os turistas como mapa detalhado, distância entre as localidades,
telefones úteis, serviços existentes no local 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 nosso patrimônio cultural, ambiental e turístico.
Temos também o objetivo de envolver cada vez mais a nossa população com o turismo e,
neste sentido, desenvolvemos dois trabalhos: o Projeto Turismo nas Escolas, realizado através
de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o Projeto Monitor de Ecoturismo,
fruto de um trabalho conjunto entre nossa secretaria e a Agência do Meio Ambiente do
Município de Resende (AMAR).
O Projeto Turismo nas Escolas visa apresentar a riqueza turística, cultural e ambiental de
Resende aos estudantes, buscando conectar as experiências ao ar livre com os conteúdos
curriculares da escola. O Monitor de Ecoturismo é um projeto ambiental e socioeducativo que
tem o objetivo de formar condutores de visitantes para unidades de conservação da região.
O presente Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico, para o biênio 2015/2016, foi
elaborado pelo Conselho Municipal de Turismo de Resende (COMTUR), após um longo
debate, com participação dos empresários do setor e organizações da sociedade civil. Nossas
prioridades para o biênio 2015-2016 são: fortalecer nossa identidade turística vinculada à
prática de esportes na natureza; dar continuidade à implantação de Sinalização Turística; a
capacitação profissional e a inclusão das pessoas com deficiência nas atividades de turismo de
aventura e eventos esportivos.
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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 SebraeRJ, 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 09 de Junho e 19 de agosto e 8 de outubro.
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

PONTOS FRACOS E PONTOS FORTES
PONTOS FRACOS
EIXO ESTRATÉGICO: GESTÃO PÚBLICA
Baixa arrecadação do Fundo de Turismo
Carência de apoio parlamentar
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Falta parceria com órgãos do setor na esfera federal
Poucos recursos disponíveis para o setor no estado e na União
Ausência da Fiscalização de Posturas e Guarda Civil Municipal – proteção do patrimônio
público, manutenção da ordem pública e proteção ambiental em Visconde de Mauá
Pouca presença da Fiscalização de Posturas nos distritos (Engenheiro Passos, Serrinha,
Fumaça e Vargem Grande)

EIXO ESTRATÉGICO: INFRAESTRUTURA
Acessibilidade
Subprefeitura em Visconde de Mauá e Capelinha / Serrinha, mais distritos Adjacentes
Manutenção do acesso aos patrimônios naturais (ex: cachoeiras, trilhas)
Infraestrutura do pórtico da Serrinha e da Cachoeira da Fumaça
Delegacia especializada para atendimento ao turista – Cidade e distritos
Transporte coletivo para Visconde de Mauá (horários e porte dos veículos)
Conservação do Centro Histórico (imóveis e área pública)
Manutenção das vias públicas que levam aos principais destinos
Falta um Centro de Convenções (Arena Multiuso)

EIXO ESTRATÉGICO: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Atendimento por parte da população e comércio local
Pórtico da Serrinha (a obra pronta e não existe pessoal qualificado)
Falta de profissionais para conduzir visitantes e prestar informação turística.

EIXO ESTRATÉGICO: PROMOÇÃO E IMAGEM
Site da PMR (parte do Turismo)
Falta união dos empresários do setor para divulgação maciça da região em diversas frentes
Ausência de roteiro integrado - parcerias com outras regiões

EIXO ESTRATÉGICO: INFORMAÇÃO TURÍSTICA
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Sinalização turística
Ausência de postos de informação turística em Engenheiro Passos, Serrinha, Fumaça e
Vargem Grande

PONTOS FORTES

EIXO ESTRATÉGICO: GESTÃO PÚBLICA
Segurança
Iniciativas de segurança: Programa de Combate às drogas (Proerd).
Existência do Conselho Municipal de Ordem Pública
Saúde
Existência de hospitais.
Existência de Postos de Saúde e unidades de PSF.
Atuação de Agentes de Saúde.
Existência de Centro de Fisioterapia e Reabilitação.
UPA na Cidade Alegria.
Meio Ambiente
Mosaico de unidades de conservação
Existência de órgão ambiental (AMAR)
Existência do Conselho de Meio Ambiente.
Coleta Seletiva.
Cultura
Vários pontos para comercialização do artesanato.
Patrimônio material e imaterial.
A Fundação Casa da Cultura possui boa atuação.
Existência de agenda de eventos culturais.
EIXO ESTRATÉGICO: INFRAESTRUTURA
Turismo
Beleza cênica da cidade.
Quantidade e diversidade dos atrativos naturais.
Existência de riquíssimo patrimônio cultural, ambiental e paisagístico.
Existência de ampla rede hoteleira
Existência de uma boa rede de restaurantes e bares.
Existência de lojas de artesanatos em Visconde de Mauá.
Turismo cultural.
Festas tradicionais e diversidade de eventos.
Existência do teatro.
Existência do cinemas.
Existência de entidades e associações relativas ao turismo.
Gastronomia.
Potencial para turismo em áreas rurais.
Informações e estudos turísticos (SEBRAE)
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Transporte
Existência de aeroporto.
Existência de serviços de táxi.
Acessos rodoviários.
Meio Ambiente
Rica fauna e flora.
Alta biodiversidade.
Recursos hídricos
Instituições, ONG's e Associações atuando na área socioambiental.
Ecoturismo.

EIXO ESTRATÉGICO: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Parceria com o SEBRAE
Curso de Monitor de Ecoturismo

EIXO ESTRATÉGICO: PROMOÇÃO E IMAGEM
Folheteria

EIXO ESTRATÉGICO: INFORMAÇÃO TURÍSTICA
Posto de Informações Turística em Visconde de Mauá.
Sinalização turística restaurada.

PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 2015-2016 - PLANOS DE AÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO
EIXO ESTRATÉGICO: GESTÃO PÚBLICA
Coordenador: SMT
Equipe: Mauatur, Comitê Transparência, Sebrae, CDL, Associação de Hotéis e AMAR. Convidar
Secretaria de Fazenda.
AÇÕES
Planejamento Estratégico
Monitorar e avaliar o Plano
Municipal de Turismo
Buscar parcerias com órgãos
do setor nas esferas federal
Ordem Pública

COMO REALIZAR?
- Realizar reuniões periódicas
para avaliar o andamento de
cada ação
- Agendar visitas e reuniões.
- Acionar legislativo.
- Solicitar maior atuação da
Fiscalização de Posturas,
Guarda Civil Municipal,

CRONOGRAMA
Curto, permanente

Curto, permanente
Curto, permanente
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Realizar a Operação Verão
visando à conscientização
dos visitantes nos poços e
cachoeiras mais procurados
pelos banhistas

Incentivo à Formalização
Concurso Público

Projeto Turismo nas Escolas

Projeto
Monitor
Ecoturismo

de

Projeto Turismo para Todos

Projeto Descobrindo Resende

Fiscalização Ambiental e
Vigilância Sanitária.
- Fortalecer a Segurança
Pública.
- Atuar em parceria com a
Guarda Civil Municipal,
AMAR e Superintendência de
Ordem Pública,
intensificando a fiscalização
nos pontos turísticos mais
frequentados.
- Realizar reuniões e
palestras
- Solicitar à SMA a realização
de Concurso Público para
Bacharel ou Licenciado em
Turismo
- Agendar visitas ao Centro
Histórico, AMAN e atrativos
naturais junto com a SME.
- Agendar ônibus com a
Empresa São Miguel.
- Encaminhar projeto para
Empresas e SICONV.
- Manter parceria com
AMAR.
- Encaminhar projeto para
Empresas e SICONV.
- Buscar a inclusão de
pessoas com deficiência nas
atividades de Ecoturismo e
Turismo de Aventura.
- Implantar acessibilidade em
empreendimentos,
equipamentos e atrativos
turísticos, públicos e
particulares.
- Alcançar novos mercados,
uma vez que a inclusão deste
público pode também
favorecer os pequenos
negócios no município.
- Realizar inventário do
patrimônio histórico, cultural
e natural de Resende.
- Manter parceria com SMAS.

Curto, permanente

Curto, permanente
Curto, médio

Permanente

Curto, permanente

Curto, permanente

Curto, permanente
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- Encaminhar projeto para
Empresas e SICONV.
Gestão das Unidades de - Solicitar adequação da
Curto, permanente
Conservação Municipais
gestão das Unidades de
Conservação Municipais à Lei
do SNUC (Lei nº 9.985/ 2000).
Articulação
- Articulação Política para
Curto, permanente
concretização do Plano.
- Criar Parcerias Públicoprivada (PPP) visando
melhorias da Infraestrutura.
EIXO ESTRATÉGICO: PROMOÇÃO E IMAGEM
Coordenador: SMT
Equipe: ACOM, CDL, Associação de Hotéis, GEAN, Fundação Casa da Cultura, Mauatur.
AÇÕES
Calendário de Eventos

Material de Divulgação

Promoção de Vendas

Roteiros
Produtos

COMO REALIZAR?
- Manter reunião para
elaboração do Calendário de
Eventos com a FCCMM,
SEMEL e Sup. de Eventos.
- Solicitar à ACOM a
elaboração de Calendário de
Eventos da cidade anual
(impresso e virtual) e mensal
(virtual).
- Produzir materiais
promocionais, tais como
banners, cartazes, catálogos,
folhetos, guias, livros,
manuais, revistas, sacolas,
pôsteres, postais, conteúdos
digitais, vídeos e filmes.
- Aprovar Material de
Divulgação no COMTUR.
- Criar souvenirs(camisas,
pratos, canecas, bonés, etc.).
- Organização de rodadas de
negócios.
- Participação em feiras e
eventos.
- Elaborar de Roteiros e Rotas
Turísticas.
- Formatar produtos

CRONOGRAMA
Curto, permanente

Curto, permanente

Médio, permanente

Curto, médio
Permanente
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V Circuito Serrinha de
Caminhadas na Natureza

2º Mountain Do - corrida de
montanha em Visconde de
Mauá
1º Ultra Trail Agulhas Negras
- UTAG
1º Festival de Balonismo de
Resende

- Participação no Festival Vale
do Café 2015 e 2016

- Realizar ou apoiar um
evento anual de gastronomia
em Resende.

turísticos para Resende a
partir dos roteiros.
- Convidar agentes de viagens
e imprensa especializada
para participar de famtrip,
famtour e fampress.
- Realizar ou apoiar o V
Circuito Serrinha de
Caminhadas na Natureza
através da Lei de Incentivo ao
Esporte.
- Apoiar o 2º Mountain Do corrida de montanha em
Visconde de Mauá através da
Lei de Incentivo ao Esporte.
- Apoiar o 1º Ultra Trail
Agulhas Negras através da Lei
de Incentivo ao Esporte.
- Apoiar o 1º Festival de
Balonismo de Resende, em
2015, através da Lei de
Incentivo ao Esporte.
- Realizar ou apoiar o Festival
Vale do Café 2015 e 2016
através da Lei de Incentivo à
Cultura.
- Mobilizar restaurantes e
bares de Resende para
realizar um Festival ou
Circuito Gastronômico.
Associar a gastronomia com
os atrativos relacionando os
pratos com pontos turísticos.
Exemplo: os restaurantes
oferecerão o prato da “Ponte
Velha”, “Pedra Selada”, etc.

Curto

Curto

Curto

Curto

Curto, médio

Curto

EIXO ESTRATÉGICO: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Coordenador: SMT
Equipe: Presidência do Conselho, Associação de Hotéis, Mauatur, Sebrae, CDL.
Convidar Secretaria de Trabalho e Renda e Secretaria de Assistência Social.
AÇÕES
Mobilização

COMO REALIZAR?
- Mobilizar o Trade e Poder

CRONOGRAMA
Curto, permanente
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Público.
Parcerias
- Buscar parcerias para
implementação da ação.
Qualificação
- Organizar e qualificar a
produção associada ao
turismo.
- Definir estratégias para
inserção dos produtos e
serviços turísticos de base
local.
- Levantar demanda de ações
para o fomento e integração
da produção associada ao
turismo.
- Desenvolver sistema de
monitoramento e avaliação
da qualificação realizada.
Profissionalização
- Identificar demanda de
qualificação profissional e
empresarial.
-- Realizar cursos e palestras
para profissionais e
empresas.
Realizar Curso de Guia de - Em 2015 e 2016,
Turismo gratuito
pretendemos promover o
Curso de Guia de Turismo,
através do Instituto Federal
do Rio de Janeiro (IFRJ).
Selo de Qualidade
- Realizar estudo para
implementação de Selo de
Qualidade.
- Promover certificação
profissional.
- Estabelecer padrões e
normas de atendimento

Curto, permanente

Médio, permanente

Curto, médio

Curto, médio

EIXO ESTRATÉGICO: INFORMAÇÃO TURÍSTICA
Coordenador: SMT
Equipe: Presidência do Conselho, Acom, CDL
AÇÕES
COMO REALIZAR?
Centros de Informações - Solicitar a elaboração de
projeto arquitetônico para a
Turísticas (CIT’s)

CRONOGRAMA
Curto, médio
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construção de CIT’s.
- Elaborar projeto para obter
recursos para a construção
CIT’s em Engenheiro Passos
Serrinha e Fumaça.
Posto
de
Informações - Licitar aquisição de
quiosque. Renovar acordo
Turísticas na Graal
com a Graal.
Produzir Folheteria - Guias e - Atualizar informações
Mapas
visando à criação de Guias e
Mapas.
-Divulgar Calendário de
Eventos, Roteiros e Rotas
turísticas.
Ampliar Banco de Imagens
- Realizar visitas técnicas para
produzir fotos e vídeos.
- Fotografar e filmar todos os
eventos.
- Abastecer Banco de
Imagens do destino, atrativos
e equipamentos.
Web / Redes Sociais
- Atualizar informações no
site da PMR e páginas da
SMT no Facebook.
- Criar o site “Visite Resende”
(iniciativa privada).
Aplicativo para celular
- Criar aplicativo para celular
com mapa interativo e
informações sobre todos os
atrativos com fotos, vídeos e
áudio.
Sinalização Turística
- Atualizar projeto de
Sinalização Turística.
- Algumas placas situadas nas
rodovias estaduais (RJ 151,
161 e 163) terão a sua
confecção novamente
solicitada à Secretaria de
Estado de Turismo (SETUR).
Estas placas também
constarão de projeto a ser
encaminhado para o SICONV.
- Implantar Sinalização na Via
Dutra por meio de
entendimento com a CCR
Nova Dutra.

Curto

Curto, permanente

Curto, permanente

Médio, permanente

Médio

Curto, médio
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EIXO ESTRATÉGICO: INFRAESTRUTURA
Coordenador: SMT
Equipe: Comitê da Transparência, CEDERJ, CDL, SEBRAE, ACIAR. Convidar Secretaria de
Fazenda.
AÇÕES
Levantamentos das
demandas e prioridades

COMO REALIZAR?
- Analisar necessidades para
elaboração de projetos –
SICONV.
- Avaliar Infraestrutura e
equipamentos
urbanos
diretamente relacionados às
atividades turísticas.
- Infraestrutura de acesso,
tais como estradas turísticas,
ferrovias, pontes, rodovias,
túneis e viadutos, orlas
fluviais e lacustres.
- Edificações de uso público
destinadas
a
atividades
indutoras de turismo.
Elaboração de Projetos
- Acompanhar Editais do
SICONV.
- Elaborar projetos de
infraestrutura turística.
Articulação
- Articulação Política para
concretização do Plano.
- Buscar Parcerias Públicoprivada
(PPP)
visando
melhorias da Infraestrutura.
Revitalização da Cachoeira da - Realizar melhorias no local
Fumaça
com a participação da
Agência do Meio Ambiente.
Buscar
recursos
de
compensação ambiental. Em
2014, a AMAR, concluirá a
demarcação
do
Parque
Municipal da Cachoeira da
Fumaça, para que ela possa
ser incluída no Cadastro
Nacional de Unidades de
Conservação (CNUC), o que a
habilitará
para
receber
recursos que são destinados

CRONOGRAMA
Curto, médio

Curto, permanente

Curto, permanente

Curto, médio
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Melhoria
Serrinha

do

Pórtico

da

Construir a Casa do Artesão
da Serrinha

Restaurar
ferroviária
Passos

a
Estação
de Engenheiro

Captação de Recursos
Manutenção de espaços
públicos,
como
praças,
parques,
áreas
verdes,
canteiros
e
quadras
esportivas, entre outros.
Elaboração de projeto de
uma Arena Multiuso / Centro
de Convenções

exclusivamente
para
unidades de conservação
reconhecidas
como
pertencentes ao Sistema
Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza.
Buscar
recursos
de
compensação ambiental. Em
2014, a AMAR, concluirá a
demarcação da APA da
Serrinha , o que o habilitará a
receber recursos, após a sua
inclusão
no
Cadastro
Nacional de Unidades de
Conservação (CNUC).
Elaborar
projeto
(a
Secretaria de Obras já
elaborou a planta para a
Secretaria de Turismo).
Buscar
recursos
de
compensação ambiental.
- Elaborar projeto.
- Buscar recursos (INB,
Ministério da Cultura e
Ministério do Turismo).
- Encaminhar projetos para
Empresas e SICONV.
- Adoção de Logradouros
Públicos
–
mediante
Parcerias
Público-privada
(PPP)– Buscar apoio de
indústrias locais.
- O projeto já foi solicitado à
Secretaria de Urbanismo e
Arquitetura e está sendo
elaborado.

Curto, médio

Médio

Médio

Médio, permanente
Curto, médio

Curto

4.1. Relatório Anual da Gestão – 2015 - Secretaria de Turismo de Resende – Ações realizadas

-Projeto Turismo nas Escolas
O projeto Turismo nas Escolas visa apresentar a riqueza turística, cultural e ambiental
de Resende aos estudantes, buscando conectar as experiências ao ar livre com os conteúdos
curriculares da escola.
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Este trabalho é realizado através de uma parceria da Secretaria Municipal de Turismo
com a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Centro de Referência de Educação
Ambiental de Resende – Crear. Conta com o apoio da Fundação Casa da Cultura Macedo
Miranda e de voluntários do Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN).
Em 2015, foram realizadas visitas dos alunos do 4º ano, que estudam a história de
Resende, no Centro Histórico e AMAN – Academia Militar das Agulhas Negras, com objetivo de
divulgar a importância do Patrimônio Cultural e Natural da nossa cidade e do Turismo como
nova atividade para os alunos e profissionais da Educação. Sendo assim, esse trabalho propõe
despertar o interesse pelo Turismo, o Meio Ambiente e a Cultura, e incentivar a
conscientização e formação de cidadãos.
Ano
2013
2014
2015

Número de Escolas
21
19
15
Total = 55

Número de Participantes
1.310
2.302
2.360
Total = 5.972

- Projeto Monitor de Ecoturismo
O Monitor de Ecoturismo é um projeto ambiental e socioeducativo, desenvolvido 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. Em 2015, este projeto
contou também com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Resende – CDL Resende, da
Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá (MAUATUR), 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 projeto possui o objetivo de formar Monitores de Ecoturismo para atuar nas unidades de
conservação de Resende; Promover a conservação do patrimônio natural de Resende a partir
da mobilização de excursionistas, guias, visitantes e comunidades locais. Em 2013, o projeto
formou uma turma de 20 monitores para atuar na Área de Proteção Ambiental da Serrinha.
Em 2014, 25 monitores foram capacitados para atuar, em Visconde de Mauá, na APA da Serra
da Mantiqueira e Parque Estadual da Pedra Selada. Em setembro de 2015, formou uma nova
turma com 16 monitores para atuar nas unidades de conservação de Resende. Em 2016, uma
nova turma será treinada em Engenheiro Passos.
Ano
2013 - Serrinha do Alambari
2014 - Visconde de Mauá
2015 - Centro Urbano

Número de Participantes
20
25
16
Total = 61

Atividades realizadas
10
22
30
Total = 62

- Projeto Descobrindo Resende
Descobrindo Resende, implantado em 2014, 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. É realizado através de uma parceria da Secretaria
Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Agência
do Meio Ambiente de Resende (AMAR).
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Excursões realizadas em 2015 = 05. Número de Beneficiados = 99 pessoas
- Sinalização Turística
Em junho de 2014, 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 receberam tratamento das chapas de aço, 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. Ainda em
2014, algumas placas situadas nas rodovias estaduais (RJ 151, 161 e 163) tiveram a sua
confecção novamente solicitada à Secretaria de Estado de Turismo (SeTur-RJ).
Em 21 de setembro de 2015, foram instaladas quatro placas de valorização turística, na RJ 163,
entre Penedo e Visconde Mauá. As placas foram confeccionadas na fábrica de placas do
Departamento de Estradas de Rodagens – DER – RJ, através de acordo de cooperação com a
SeTur-RJ. A pedido da Secretaria Municipal de Turismo, o Parque Estadual da Pedra Selada
hospedou os cinco funcionários do DER que estão instalando a sinalização turística na sua
sede, inaugurada em junho pelo governador Pezão, na Vila de Visconde de Mauá. A Secretaria
de Turismo de Resende forneceu a alimentação para a equipe.
Em seguida, a Secretaria de Turismo de Resende forneceu alimentação e hospedagem, por
meio de cortesias fornecidas por empresários locais, para os engenheiros do Instituto Estadual
de Engenharia e Arquitetura (IEEA), que atualizaram o projeto de sinalização nas rodovias
estaduais e federais, incluindo a Via Dutra, nos dias 20 e 21 de outubro.
- Divulgação
Folhetos de divulgação dos atrativos turísticos de Resende
Guia de Visitantes de Visconde de Mauá
5 mil exemplares pagos pela Pousada Serra da Índia e pelo Restaurante Gosto com Gosto.

Página da Secretaria de Turismo de Resende dentro do Site Oficial da Prefeitura de Resende
http://www.resende.rj.gov.br/turismo-e-eventos/principal/

Página Oficial da Secretaria de Turismo de Resende no Facebook
https://www.facebook.com/Secretaria-de-Turismo-de-Resende-146692745532869/
- Participação em feiras e eventos de turismo
2015 – Avistar/RJ - encontro de observadores de aves
- Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor
8ª Edição do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor
Primeiro lugar na categoria Pequenos Negócios em Eventos Esportivos
Projeto: "A prática de esportes fomentando o desenvolvimento através do turismo"
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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.
Eventos esportivos realizados com apoio da Secretaria de Turismo de Resende
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 - Circuito Serrinha de Caminhadas na Natureza - 6 (seis) edições
2013 - Desafio das Serras – 200 atletas
2014 - 1ª edição do Mountain Do - corrida de montanha em Visconde de Mauá - 800 atletas
2015 - Mountain Do - corrida de montanha em Visconde de Mauá - 720 atletas
2015 – Endurance Challenge Ultra Trail Agulhas Negras - 1.700 atletas
2015 - 1° Festival de Balonismo de Resende

9ª Edição do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor
Primeiro lugar na categoria Inovação e Sustentabilidade
Projeto: “Sinergia fomentando os pequenos negócios”
A conquista do Prêmio Prefeito Empreendedor, em 2014, motivou o governo municipal no
sentido de prosseguir desenvolvendo a cultura empreendedora, procurando, neste novo
momento, envolver mais setores da Prefeitura, de modo que as ações pudessem beneficiar um
número maior de cidadãos, micro empreendedores individuais, pequenas e médias empresas.
Por outro lado, a grave recessão econômica que atingiu todo o país, a partir do segundo
semestre de 2014, exigia uma resposta do poder público. Um dos maiores impactos negativos
tem sido a crise no setor automotivo do sul fluminense, pois as grandes indústrias e
montadoras estão entre as principais fontes de arrecadação do município, além de
importantes empregadoras em toda a região.
A Secretaria de Turismo de Resende, com apoio da Secretaria Municipal de Fazenda, tomou
para si a tarefa de redigir o projeto para concorrer na nona edição do Prêmio SEBRAE Prefeito
Empreendedor.
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Encaminhamos ao SEBRAE-RJ o projeto “Sinergia fomentando os pequenos negócios”, cujo
objetivo geral é mobilizar o governo municipal para promover um conjunto de ações em prol
dos micro empreendedores individuais, pequenas e médias empresas em Resende. Os
objetivos específicos são:
- Promover e incentivar eventos esportivos, culturais, sociais e de ecoturismo para
aumentar o movimento no comércio e o fluxo de turistas no município.
- Realizar obras visando melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade com
foco na inclusão de pessoas com deficiência e necessidades especiais, de modo a assegurar
direitos e favorecer os pequenos negócios, através da ampliação de público e mercado.
- Promover a cultura empreendedora, estimulando os pequenos negócios e a
inclusão produtiva das camadas mais vulneráveis da população.
Com este projeto, no dia 30 de março, o prefeito José Rechuan conquistou o primeiro lugar na
categoria Inovação e Sustentabilidade na etapa estadual da 9ª Edição do Prêmio Sebrae
Prefeito Empreendedor. Além disso, Resende alcançou o segundo lugar entre os trabalhos
premiados como Melhor Projeto. Esta foi a segunda vez que o Município venceu o destaque
temático estadual.
- Circuito Serrinha de Caminhadas na Natureza
6 (seis) Edições 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (com 2 edições). Cerca de 600 participantes.
III Circuito Serrinha de Caminhadas na Natureza, em 23 de junho de 2013, com 88
participantes.
IV Circuito de Caminhadas na Natureza, em 22 de junho de 2014 com 187 participantes.
V Circuito de Caminhadas na Natureza, em 21 de junho de 2015, na Área de Proteção
Ambiental (APA) da Serrinha, com 140 participantes.
VI Circuito de Caminhadas na Natureza, em 20 de setembro de 2015, com 140 caminhantes.
Desta vez este evento foi realizado através das Secretarias de Turismo e de Esporte e Lazer,
com patrocínio da CCR Nova Dutra, através da Lei de Incentivo ao Esporte, em parceria com a
entidade Anda Brasil - Confederação Brasileira de Esportes Populares, Caminhadas na
Natureza e Inclusão Social e a ONG Crescente Fértil.
Todas as edições contaram com o apoio do Grupamento Ambiental da Guarda Municipal
Resende, da Associação de Moradores da Serrinha, da Escola Municipal Moacir Coelho
Silveira, da Secretaria de Educação de Resende, da Superintendência de Eventos e
voluntários do Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN) e do Grupo Excursionista
Serrinha (GESA).

de
da
de
da

- 1° Festival de Balonismo de Resende
Nos dias 28, 29 e 30 de agosto, foi realizado o 1° Festival de Balonismo de Resende, durante a
49ª NAVAMAER, na Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN. Na sexta-feira, dia 28, o
público pôde admirar o “Night Glow”, uma exibição dos balões iluminados e presos ao solo um espetáculo inédito na nossa região - um maravilhoso show de luzes e sons que encantou a
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todos, que viram os balões bem de perto. Ao longo do final de semana, aconteceram inúmeros
voos e saltos de paraquedistas dos balões.
O Festival de Balonismo, inédito em Resende, foi certificado pela Lei Municipal de Incentivo
Fiscal ao Esporte. Este evento é organizado pela Go Vertical by Daniel Guerra – Clube Escola de
Paraquedismo Básico e Avançado - e tem o apoio da AMAN, Cegil Hotel, Libra Balões, PátioMix
Resende, Poupex, Restaurante Caravaggio e Prefeitura de Resende, por meio das secretarias
municipais de Esporte, Indústria e Turismo.
Segundo o piloto e paraquedista Daniel Santos Guerra, organizador do evento, “o Festival de
Balonismo busca divulgar as diversas modalidades de esportes aéreos existentes atualmente
no município de Resende, além de fomentar o turismo, fortalecendo o aerodesporto com
acessibilidade”.
- Palestra sobre os Atrativos Turísticos de Resende na AMAN
No dia 26 de janeiro de 2015, a Secretaria Municipal de Turismo ministrou, pela primeira vez,
uma palestra sobre os Atrativos Turísticos de Resende na AMAN (Academia Militar das Agulhas
Negras). A apresentação foi realizada para 528 cadetes do 1º ano do Curso de Formação de
Oficiais da Academia. O objetivo deste encontro foi dar as boas vindas aos novos alunos e fazer
uma breve apresentação do Município.
Na ocasião, tivemos a oportunidade de apresentar o nosso patrimônio histórico, cultural e
natural para alunos vindos de todos os lugares do Brasil e até de outros países. Isso foi muito
positivo porque são pessoas que poderão se interessar em explorar esses atrativos e
futuramente trazer suas famílias para conhecer Resende.
A palestra destacou áreas turísticas da cidade como o Centro Histórico, além das localidades
de Engenheiro Passos, Fumaça, Bagagem, Jacuba, Vargem Grande, Visconde de Mauá, APA da
Serrinha e Capelinha. Na ocasião, os cadetes receberam o folheto de divulgação do turismo de
Resende produzido pela Secretaria de Turismo e a Assessoria de Comunicação da Prefeitura.
Além disso, foi apresentado também um vídeo mostrando escaladas na parte resendense do
Planalto do Parque do Itatiaia, destacando a vocação do município para o turismo de aventura.
- Abertura da Temporada de Montanhismo de Resende
Em maio de 2014, foi realizada a 1ª Abertura da Temporada de Montanhismo de Resende,
promovida pelo Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN) com o objetivo de comemorar o
início da época mais apropriada para a prática das trilhas e escaladas. Este evento, inédito em
nossa Região, foi promovido em parceria com as secretarias de Turismo e Esporte de Resende,
Federação de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ), Parque Nacional do Itatiaia
e Parque Estadual da Pedra Selada. O evento foi constituído de palestras, no Espaço Z e
atividades ao ar livre, nas Prateleiras e na Pedra Selada.
Em maio de 2015, o GEAN realizou a "2ª Abertura da Temporada de Montanhismo de Resende
– ATM, em parceria com a Secretaria de Turismo de Resende, Federação de Montanhismo do
Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ), Parque Nacional do Itatiaia e Parque Estadual da Pedra
Selada. Contou também com o apoio do Colégio Salesiano, do evento Endurance Challenge
Ultra Trail Agulhas Negras e da Rádio Real FM 93.9.
O primeiro dia da ATM Resende, sábado, 16 de maio, contou com exposição de fotografias e
palestras. No domingo, dia 17, os montanhistas participaram de excursões no Pico das Agulhas
Negras e Pedra Selada.
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- 1º Circuito Resende Gastronômico
O 1º Circuito Resende Gastronômico foi realizado, entre os dias 6 e 29 de novembro de 2015,
em parceria pela CDL, Conselho Municipal de Turismo de Resende (COMTUR), Associação de
Hotéis de Resende (AHR), Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá
(Mauatur) e as secretarias municipais de Turismo e Comércio de Resende, com patrocínio do
SEBRAE. Este evento visa fomentar o comércio local desenvolvendo estratégias de divulgação
dos meios de hospedagem e estabelecimentos do setor de gastronomia.
O Circuito Gastronômico possui como objetivo geral: Fomentar a economia local das micro e
pequenas empresas e multiplicar a cultura empreendedora de negócios na área gastronômica
de Resende. E tem como Objetivos Específicos: 1. Apresentar pontos turísticos aos visitantes.
2. Aumentar o ticket médio e 3. Ampliar a permanência do turista na região, aumentando a
taxa de ocupação dos meios de hospedagem e estabelecimentos do setor de gastronomia.
Cada restaurante participante investiu o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e o SEBRAE
contribuiu com R$ 30.000 (trinta mil reais).
Este trabalho reuniu 17 restaurantes de Resende. Durante o Circuito Gastronômico, o
município recebeu os turistas com pratos especialmente elaborados com temáticas que
combinam três ingredientes principais da nossa região: os Atrativos Naturais, o Patrimônio
Histórico e a Gastronomia. Ofereceremos aos visitantes a oportunidade de conhecerem,
através da gastronomia, os principais ícones que fazem parte do nosso roteiro turístico. Desta
forma, os turistas e visitantes puderam experimentar receitas exclusivas que incentivaram a
vontade de conhecer nossos pontos turísticos, além de poder adquirir souvenirs (pratos e
canecas) estampados com os temas dos nossos atrativos, cujas ilustrações foram
desenvolvidas e cedidas para este evento, por um artista da região, através da Secretaria de
Turismo de Resende, que também foi responsável pela mobilização dos participantes e
realização das reuniões preparatórias, junto com a equipe da CDL.

- Projeto Turismo para Todos
Após a conquista do Prêmio Prefeito Empreendedor, em 2014, as secretarias municipais de
Turismo e de Relações Comunitárias acreditaram que poderiam avançar buscando a inclusão
de pessoas com deficiência nas atividades de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Atualmente,
a Prefeitura trabalha pela consolidação da vocação para a prática de Esportes, buscando a
inclusão das pessoas com deficiência nestas atividades. Resende iniciou, em 2014, alguns
trabalhos obtendo a participação de portadores de deficiência no Turismo de Aventura, no
paraquedismo e balonismo, tendo em vista o objetivo de assegurar direitos e também alcançar
novos mercados, uma vez que a inclusão deste público poderia também favorecer os
pequenos negócios no município.
Nos dias 18 de maio e 30 de julho, foram realizadas visitas técnicas no Parque Estadual da
Pedra Selada (PEPS), em Visconde de Mauá, com o objetivo de colaborar com a implantação
de uma trilha acessível e inclusiva no “Bosque do Visconde”, para que pessoas com deficiência
possam visitar o parque. Participaram representantes da Secretaria de Turismo de Resende e
da Secretaria de Relações Comunitárias; por meio de sua Coordenadoria da Pessoa com
Deficiência. Em seguida foram agendadas atividades visando o Planejamento do manejo do
Bosque do Visconde nos dias 07, 14, 21, 22, 28 de agosto, e 11, 18 e 25 de setembro. –
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Nos dias 3 e 10 de julho, foram realizadas excursões na Área de Proteção Ambiental da
Serrinha do Alambari com os idosos do Programa 3ª Idade Ativa, acompanhados por
funcionários da Secretaria de Turismo, em conjunto com a Superintendência de Eventos.
No dia 20 de agosto, foi realizada a primeira visita técnica no Parque Municipal da Cachoeira
da Fumaça, com o objetivo de implantar uma trilha acessível e inclusiva para que pessoas com
deficiência possam visitar o mirante situado nas margens deste atrativo, que é a maior
cachoeira do estado do Rio de janeiro. O trabalho reuniu representantes da Secretaria de
Turismo de Resende e da Secretaria de Relações Comunitárias; por meio de sua Coordenadoria
da Pessoa com Deficiência. Um conjunto de sugestões foi encaminhado para a Secretaria
Municipal de obras para a elaboração de projeto.
- Seminários de Turismo
A Secretaria Municipal de Turismo, com o apoio do SEBRAE-RJ, realizou três seminários de
Turismo em Resende.
3 (três) Seminários (2013, 2014, 2015). Total : 349 pessoas
Eventos em parceria com o Curso de Turismo da UAB - CEDERJ
2 (dois) Workshops (2014, 2015). Total : 121 pessoas
- Projeto de 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.
2ª etapa - Implantação de infraestrutura com Acessibilidade na Cachoeira da Fumaça,
Resende, RJ.
Em 2015, a Secretaria Municipal de Obras iniciou a elaboração de projeto arquitetônico, em
fase de finalização, que será encaminhado para a Câmara de Compensação Ambiental do
Estado do Rio de Janeiro (CCA/RJ). O Parque Municipal da Cachoeira da Fumaça foi
recentemente cadastrado no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), mantido
pelo MMA.
- Operação Verão
A Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com o Grupamento Ambiental da Guarda Civil
Municipal, Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR) e Superintendência de Ordem
Pública, realizou nos meses de janeiro, fevereiro, março e outubro de 2015, incluindo o feriado
de Carnaval, a ação denominada Operação Verão visando à conscientização dos visitantes nos
poços e cachoeiras mais procurados pelos banhistas na Serrinha e Visconde de Mauá,
intensificando a fiscalização especialmente no que se refere à destinação inadequada do lixo e
estacionamento irregular. Também é abordada a questão da segurança, tendo em vista que
cachoeiras são locais onde sempre há risco, em razão das pedras escorregadias e possibilidade
de ocorrência de cabeças d’água, quando há chuva forte nas cabeceiras dos rios.
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8 (oito) atividades na Serrinha, Capelinha e Visconde de Mauá, nos dias 18 e 25 de janeiro; 1º,
8, 15 e 22 de fevereiro; 1º de março; e 30 de outubro de 2015.
Em 2016, a Operação iniciou-se no dia 09 de janeiro e houve uma ação durante o Carnaval.

- Lidera Turismo na Região das Agulhas Negras
Entre os meses de outubro e dezembro de 2015, foi realizado o Programa Lidera Turismo na
Região das Agulhas Negras, desenvolvido pelo Sebrae-RJ em parceria com o Ministério do
Turismo. O programa promoveu debates e projetos voltados para o desenvolvimento do
turismo nas cidades de Resende, Itatiaia e Quatis. A intenção foi criar uma agenda estratégica
com gestores públicos e empresários para a promoção do turismo.
Ao longo do Lidera Turismo, os participantes elaboraram projetos específicos para os seguintes
destinos: Resende (área urbana), Visconde de Mauá, Serrinha, Capelinha, Penedo, Parque
Nacional do Itatiaia e Quatis. Todos estes projetos estão interligados e buscam a
sustentabilidade, fortalecendo a Região Turística das Agulhas Negras.
Resende destacou em seu projeto o objetivo de ser reconhecida como destino de Turismo de
Aventura no estado do Rio de Janeiro, aproveitando as suas características geográficas e a
vocação para os esportes na natureza, como o balonismo, paraquedismo, ciclismo e voo livre,
entre várias outras atividades ao ar livre.
Os prefeitos de Resende, Itatiaia e Quatis estiveram presentes no encerramento, quando os
projetos foram apresentados ao Ministério do Turismo e Sebrae.
Além dos empresários, lideranças do setor e equipes das secretarias de turismo de Resende,
Itatiaia e Quatis, este programa contou com a participação das secretarias de Esporte e Lazer,
de Comércio e de Fazenda de Resende.

- Projetos elaborados pela Secretaria Municipal de Turismo de Resende em 2015 para
captação de novos recursos na esfera estadual e federal

- Projeto de Sinalização Turística
Projeto encaminhado para a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR-RJ) e cadastrado no
Sistema de Convênios (SICONV) - Número da Proposta: 012529/2015. A Secretaria de Turismo
de Resende levantou a necessidade, mapeou a localização e desenhou 67 (sessenta e sete)
placas.
- Projeto Monitor de Ecoturismo
Projeto encaminhado para a Indústria Nucleares do Brasil, que demostrou interesse, mas não
formalizou o apoio ainda.
- Projeto Turismo nas Escolas
Aguardando edital. Este projeto será encaminhado também para a NISSAN e MAN.
- Implantação de infraestrutura na Cachoeira da Fumaça, Resende, RJ.
O projeto arquitetônico, em fase de finalização pela Secretaria Municipal de Obras, será
encaminhado para a Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro
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(CCA/RJ). O Parque Municipal da Cachoeira da Fumaça foi recentemente cadastrado no
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), mantido pelo MMA.
- Centro de Atendimento ao Turista em Engenheiro Passos e Centro de Atendimento ao
Turista na Serrinha – projetos cadastrados no Sistema de Convênios (SICONV) - Número da
Proposta: 012442/2015.
- Casa do Artesão da Serrinha
Foi adaptado e cadastrado no SICONV como “Centro de Atendimento ao Turista na Serrinha”.
- Pesquisa Demanda Turística de Resende
Aguardando edital.
- Inventário do Turismo de Resende
Aguardando edital.
- Projeto para construção da Arena Multiuso - Centro de Convenções
A Secretaria Municipal de Turismo solicitou à Secretaria Municipal de Urbanismo e
Arquitetura, em 2014, a elaboração de um projeto de construção de uma Arena Multiuso, que
inclui o Centro de Convenções, conforme entendimento entre as secretarias de Turismo e
Esportes. O projeto arquitetônico foi concluído, porém falta o projeto elétrico e hidráulico.
- Fontes de financiamento onde a Secretaria de Turismo busca recursos atualmente
Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) - O Governo do Estado do
Rio de Janeiro, representado pela Secretaria de Estado de Turismo, acordou com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, uma operação de crédito para implantar uma pauta
de investimentos, que passou a compor o PRODETUR Nacional - Rio de Janeiro. Temos
informação de que há recursos para Sinalização Turística.
Sistema de Convênios (SICONV) – Ministério do Turismo - Temos informação de que há
recursos para Implantação de Infraestrutura Turística.
Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (CCA/RJ) – A Câmara de
Compensação é um órgão colegiado cuja principal atribuição é definir a aplicação dos recursos
oriundos da compensação ambiental devida por empreendimentos de significativo impacto
ambiental decorrentes dos processos de licenciamento estadual. Podem ser beneficiárias dos
recursos da compensação ambiental estadual unidades de conservação federais, estaduais e
municipais, bem como as reservas particulares do patrimônio natural (RPPNs), embora para
estas a lei preveja que apenas certas ações podem ser assim apoiadas. Nossas unidades de
conservação municipal foram recentemente cadastradas no Cadastro Nacional de Unidades de
Conservação (CNUC), mantido pelo MMA.

Antônio Augusto Leão Chagas
Secretário Municipal de Turismo
Matrícula 16.540
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4.2. Relatório Parcial da Gestão – 2016 - Ações realizadas
-Projeto Turismo nas Escolas
O projeto Turismo nas Escolas visa apresentar a riqueza turística, cultural e ambiental
de Resende aos estudantes, buscando conectar as experiências ao ar livre com os conteúdos
curriculares da escola.
Este trabalho é realizado através de uma parceria da Secretaria Municipal de Turismo
com a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Centro de Referência de Educação
Ambiental de Resende – Crear. Conta com o apoio da Fundação Casa da Cultura Macedo
Miranda e de voluntários do Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN).
Em 2016, foram realizadas visitas dos alunos do 4º ano, que estudam a história de
Resende, no Centro Histórico e AMAN – Academia Militar das Agulhas Negras, com objetivo de
divulgar a importância do Patrimônio Cultural e Natural da nossa cidade e do Turismo como
nova atividade para os alunos e profissionais da Educação. Sendo assim, esse trabalho propõe
despertar o interesse pelo Turismo, o Meio Ambiente e a Cultura, e incentivar a
conscientização e formação de cidadãos.
Ano
2013
2014
2015
2016 - até 11/10/2016

Número de Escolas
21
19
15
21
Total = 76

Número de Participantes
1.310
2.302
2.360
844
Total = 6.816

- Projeto Monitor de Ecoturismo
O Monitor de Ecoturismo é um projeto ambiental e socioeducativo, desenvolvido 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. Em 2015, este projeto
contou também com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Resende – CDL Resende, da
Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá (MAUATUR), 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 projeto possui o objetivo de formar Monitores de Ecoturismo para atuar nas unidades de
conservação de Resende; Promover a conservação do patrimônio natural de Resende a partir
da mobilização de excursionistas, guias, visitantes e comunidades locais. Em 2013, o projeto
formou uma turma de 20 monitores para atuar na Área de Proteção Ambiental da Serrinha.
Em 2014, 25 monitores foram capacitados para atuar, em Visconde de Mauá, na APA da Serra
da Mantiqueira e Parque Estadual da Pedra Selada. Em setembro de 2015, formou uma nova
turma com 16 monitores para atuar nas unidades de conservação de Resende. Em 2016, uma
nova turma foi treinada em Engenheiro Passos.
Ano
2013 - Serrinha do Alambari
2014 - Visconde de Mauá
2015 - Centro Urbano
2016 – Engenheiro Passos

Número de Participantes
20
25
16
17
Total = 78

Atividades realizadas
10
22
30
22
Total = 84
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Oficinas de Monitor de Ecoturismo em Engenheiro Passos
Entre junho e agosto de 2016, foram realizadas as Oficinas de Monitor de Ecoturismo em
Engenheiro Passos. Foram selecionados 20 moradores que receberam treinamento para atuar
na orientação aos turistas que visitam este distrito resendense, especialmente o Planalto do
Parque Nacional do Itatiaia, que abrange uma grande extensão do município de Resende.
No dia 26 de agosto de 2016, aconteceu a formatura dos Monitores de Ecoturismo, na sede da
Associação de Moradores de Engenheiro Passos (AMAEP). Na ocasião, 17 participantes
receberam os certificados do presidente da Agência do Meio Ambiente do Município de
Resende (AMAR), Wilson Moura, do Administrador Regional de Engenheiro Passos, Jorge Brito
e do Secretário Municipal de Turismo, Antonio Leão.
As Oficinas tiveram a duração de três meses, com carga horária total de 95 horas de atividades
práticas e teóricas, fornecendo noções básicas de: Montanhismo, História e Geografia
Regional, Orientação e Navegação, Fauna e Flora, Turismo e Primeiros Socorros, entre outros
temas.
Esta foi a quinta turma do Projeto Monitor de Ecoturismo de Resende, desenvolvido pela
Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Agência do Meio
Ambiente de Resende (AMAR), com a participação, este ano, da Administração Regional de
Engenheiro Passos. O treinamento foi realizado no período de 2 de junho a 26 de agosto, com
apoio da Associação de Moradores de Engenheiro Passos (AMAEP), Anjos da Montanha, Grupo
Excursionista Agulhas Negras, Federação dos Servidores Públicos Municipais no Estado do Rio
de Janeiro (FESEP), Parque Estadual da Pedra Selada e Parque Nacional do Itatiaia.
- Palestra sobre turismo para os novos cadetes da AMAN
No dia 28 de janeiro de 2016, a Secretaria Municipal de Turismo ministrou uma palestra sobre
os Atrativos Turísticos de Resende na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). A
apresentação foi realizada para cerca de 500 cadetes do 1º ano do Curso de Formação de
Oficiais da Academia. O objetivo deste encontro foi dar as boas vindas aos alunos, que
recentemente chegaram à Resende, e fazer uma breve apresentação do Município.
Esta foi a segunda vez que a palestra sobre turismo foi ministrada na AMAN. A apresentação
destacou áreas turísticas da cidade como o Centro Histórico, além das localidades de
Engenheiro Passos, Fumaça, Bagagem, Jacuba, Vargem Grande, Visconde de Mauá, APA da
Serrinha e Capelinha. Na ocasião, os cadetes receberam folhetos de divulgação do turismo de
Resende, produzidos pela Secretaria de Turismo e a Assessoria de Comunicação da Prefeitura.
Também foi apresentado um vídeo mostrando escaladas na parte resendense do Planalto do
Parque do Itatiaia, destacando a vocação do município para a prática de esportes na natureza.
- Curso gratuito de Guia de Turismo Nacional no IFRJ em Resende
No dia 4 abril de 2016 teve início o Curso gratuito de Guia de Turismo, no Instituto Federal de
Educação do Rio de janeiro (IFRJ) - Campus Resende, uma escola técnica federal instalada em
2015 no antigo GSSAN. O curso é realizado das 18 às 22h, de segunda a sexta, com duração de
1 ano e meio. Em setembro começou a segunda turma. Este Curso forma profissionais que
podem trabalhar em todo o Brasil e também na América do Sul. Os detalhes do processo
seletivo estão disponíveis no edital:
http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/9704
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Guia de Turismo, Condutor de Visitantes e Monitor de Ecoturismo
A Portaria do MTur nº 27/2014, que trata dos “Requisitos e critérios para exercício atividade
de Guia de Turismo”, cita a diferença entre Guia e Condutor de Visitantes. Quando foi criado o
Projeto Monitor de Ecoturismo, não havia ainda esta legislação.
O Guia de Turismo trabalha de forma autônoma ou prestando serviços para Agências de
Viagens e Turismo e Operadoras de Turismo, atuando em excursões estaduais, regionais e
nacionais (quando é Guia Nacional), recebendo e acompanhando os turistas, em visitas a
parques, monumentos históricos e culturais. O Condutor de Visitantes só atua dentro da
Unidade de Conservação que o credenciou, ou seja, não pode acompanhar o visitante no
traslado. Por isso, é importante que os Condutores de Visitantes e Monitores da nossa região
façam o Guia de Turismo Nacional do IFRJ, para poderem ampliar sua área de atuação.
- Apoio da Secretaria de Turismo de Resende ao Centro Cultural Visconde de Mauá (CCVM)
De setembro de 2015 a outubro de 2016, a Secretaria de Turismo de Resende apoiou 27
(vinte e sete) atividades culturais na Vila de Visconde de Mauá, por meio da nomeação,
como assessora, da produtora cultural, Marcia Patrocínio, fundadora do CCVM, que
fortaleceu a parceria turismo-cultura-educação.
9º Primavera dos Museus – em parceria com o Ministério da Cultura – O CCVM organizou
a 9º Primavera dos Museus, com temática indígena, com a presença do escritor Daniel
Munduruku e a exposição de máscaras em papel/papelão, “Nhanderuvuçu” do artista
Rafael Fioratto – setembro/2015, com o apoio da Secretaria de Turismo de Resende.
Exposição “Papel Canção” - Nanquim s/ papel, exposição da artista Lucia São Thiago –
outubro/2015, com o apoio da Secretaria de Turismo de Resende.
Exposição “Sóis” – Cerâmica de alta temperatura, da ceramista Claudia Brandão –
novembro/2015, com o apoio da Secretaria de Turismo de Resende..
Exposição “30 anos da APA da Serra da Mantiqueira” – coletiva de fotografias –
dezembro/2015 a fevereiro/2016, na sala de exposição do Parque Estadual da Pedra
Selada, com o apoio da Secretaria de Turismo de Resende.
XII Bazar de Natal – Bazar com toda a produção artesanal da região de Visconde de Mauá
e arredores. 52 artesãos participaram do bazar – dezembro/2015/janeiro/2016.
Abertura da Temporada Cultural de 2016 - A Abertura da Temporada Cultural de 2016 foi
promovida pelo Centro Cultural Visconde de Mauá, no domingo, dia 10 de janeiro, com
apoio da Pousada e Restaurante Terra da Luz e da Secretaria de Turismo de Resende, com
a seguinte programação: Concerto de violoncelo solo, com o músico Leopoldo Commisso;
Lançamento do Livro “Delícias da Kashi – Gastronomia Vegana Gourmet” - Editora Mauad;
e Abertura da Exposição “Paisagem Matriz”, com pinturas de Pedro Ferreira. A exposição
ficou aberta sábados, domingos e feriados das 10 às 18h até o dia 12 de fevereiro de 2016,
no Centro Cultural Visconde de Mauá, na Aldeia dos Imigrantes – Visconde de Mauá.
Bazar de artesanato Mexicano – produzido em vilas rurais no México – realizado nos dias
23 e 24 de janeiro de 2016, sábado e domingo, das 10 às 19h, no Centro Cultural Visconde
de Mauá, com o apoio da Secretaria de Turismo de Resende.

65
Encontro das Danças Circulares em 2016 - O “Jeroki da Lua Cheia – Danças Circulares de
Visconde de Mauá”, com Elsa Sanvicente e grupo, aconteceu no domingo, dia 24 de
janeiro, às 19:30h, no Centro Cultural Visconde de Mauá.
I Feira do Vinil de Visconde de Mauá - A I Feira do Vinil de Visconde de Mauá aconteceu
de 22 de fevereiro a 06 de março de 2016, junto com uma programação cultural. Os
participantes doaram seus vinis para o CCVM, trazendo-os para venda, em consignação, ou
trocando-os entre amigos colecionadores. Este evento teve o apoio da Copacabana
Records, Casa Beatles, além da Secretaria de Turismo de Resende.
Lançamento do livro ”Coração à Deriva” - O Lançamento do livro ”Coração à Deriva”, de
Roseana Murray (poemas) e Claudia Simões (ilustrações), foi realizado no domingo, dia 14
de fevereiro de 2016, às 19h, no Centro Cultural Visconde de Mauá. Com participação
especial do violonista Guga Murray e da cantora Claudia Martins, cantando lindas canções
de mar. A exposição das aquarelas originais, que ilustram o livro, aconteceu de 15 a 20 de
fevereiro de 2016.
Exposição “O Papel das Vilas – arte em papel botânico artesanal” – décima sexta edição
da coletiva de artistas em torno do papel artesanal produzido na Serra da Mantiqueira
pelo papeleiro Mauricio Rosa – março a junho de 2016, na sala de exposição do Parque
Estadual da Pedra Selada, com o apoio da Secretaria de Turismo de Resende.
Abertura da exposição ”Natureza Fanada”, com Aquarelas de Leice Novaes - Depois de
participar de várias edições do Salão do Pinhão, essa artista de Lorena (SP) apresentou a
delicada finitude das flores, nessa mostra individual. No domingo, dia 13 março de 2016,
11h, no Centro Cultural Visconde de Mauá, com apresentação do livro de receitas
vegetarianas “O Sabor da Saúde”, elaborado por Leice e amigas, e também um momento
musical com “As Corujinhas”, grupo vocal de Resende. A exposição ficou aberta de 14 de
março a 10 de abril de 2016, abrindo sábados, domingos e feriados, das 10 às 18h. Durante
a semana, visitas escolares previamente agendadas.
XI Salão do Pinhão - No dia 14 de abril de 2016, o Centro Cultural Visconde de Mauá
realizou a abertura do “XI Salão do Pinhão” - Arte e Natureza. A exposição ficou aberta
sábados, domingos e feriados, das 10 às 18h, até 29 de maio de 2016, abrindo também
durante a semana para as visitas guiadas escolares, previamente agendadas. Este evento
teve o apoio do Hotel Bühler, Pousada Mauá Brasil, além da Secretaria de Turismo de
Resende.
“Bazar do Atelier Terra Vermelha” - Arte em tear manual por Claudia Biolchini – realizado
nos dias 18 e 19 de junho de 2016, sábado e domingo, das 10 às 19h, no Centro Cultural
Visconde de Mauá, com canja musical, no domingo às 11h, com Mari Biolchini e Gabriel
Lopes, com o apoio da Secretaria de Turismo de Resende.
Eco In Jazz Festival Visconde de Mauá - Nos dias 18 e 19 de junho de 2016, aconteceu o
ECO IN JAZZ FESTIVAL Visconde de Mauá, integrando as atividades de comemoração dos
quatro anos do Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS), no auditório do Espaço de
Turismo e Meio Ambiente, na Vila de Visconde de Mauá, Resende, RJ.
O Festival foi idealizado por Paulo Assis Brasil e contou com o apoio do Centro Cultural
Visconde de Mauá, Parque Estadual da Pedra Selada, TV Rio Sul, MAUATUR-RVM e da
Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Turismo. A Associação de Produtores
Orgânicos de Visconde de Mauá, Aprovim Mauá Orgânicos, durante todo o evento,
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apresentou alimentos orgânicos e saudáveis. Todo o evento contou com a presença do
Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Resende.
No sábado, às 18 horas, foi realizado o “Painel Ecológico”, que representou a abertura
oficial do evento, com a participação do organizador do Festival, Paulo Assis Brasil; da
coordenadora do Centro Cultural Visconde de Mauá, Márcia Patrocínio; do gestor do PEPS,
Rodrigo Rodrigues; e do Secretário de Turismo de Resende, Antonio Leão.
O Festival prosseguiu com as apresentações musicais dos violonistas e guitarristas Marcelo
e Emmanuel Hilgenberg, pai e filho, e a cantora convidada Georgia Besen. Em seguida,
apresentaram-se o Duo Alex Freitas, saxofone e André Barros, guitarra; a Banda Sambop,
com Hamleto Stamato (teclado), Ney Conceição (baixo), Xande Figueiredo (bateria),
Julinho Merlino (sax alto, tenor, soprano) e Paulinho Trompete (trompete).
No dia 19 de junho, domingo, o ECO IN JAZZ FESTIVAL começou às 11 horas, com uma
“JAM SESSION”, apresentações musicais livres com participações dos músicos oficiais do
festival e aberto a outros músicos locais, sob coordenação do Eco In Jazz Festival.
Exposição do artista Jorge Brito – Durante a comemoração dos quatro anos do Parque
Estadual da Pedra Selada (PEPS), no Espaço de Turismo e Meio Ambiente, na Vila de
Visconde de Mauá, Resende, RJ, houve também a exposição do artista Jorge Brito, que
apresentou uma coleção de esculturas de animais entalhados em restos de madeira
coletados no ambiente rural.
Abertura da Mostra “Fauna Brasileira pela arte de Tatiana Clauzet”, na Sala de
Exposições do PEPS. Ainda dentro do contexto da comemoração dos quatro anos do
Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS), no Espaço de Turismo e Meio Ambiente, na Vila
de Visconde de Mauá, Resende, RJ,
Concerto da ”Orquestra Maré do Amanhã” - No domingo, dia 10 de julho de 2016, às 11h,
aconteceu o Concerto da ”Orquestra Maré do Amanhã”. Às 16:30h, foi também realizado
na Pequena Finlândia, em Penedo, Itatiaia, com apoio do Centro Cultural Visconde de
Mauá, Pequena Finlândia e Secretaria de Turismo de Resende.
Exposição “LISTRAS” – 51 anos de José Carlos BOI Cezar Ferreira - No domingo, dia 24 de
julho de 2016, às 11h, foi realizada a abertura da exposição “LISTRAS”. A exposição ficou
aberta sábados, domingos e feriados, das 10 às 18h, de 25 de julho a 22 de agosto de
2016, abrindo também durante a semana para as visitas guiadas escolares, previamente
agendadas, com apoio da Secretaria de Turismo de Resende.
“Bazar do Atelier Dona Mariana” - Arte em tear manual por artesãs de Santo
Antônio/RPPN - Lavrinhas – realizado nos dias 30 e 31 de agosto de 2016, sábado e
domingo, das 10 às 19h, no Centro Cultural Visconde de Mauá, com canja musical, no
domingo às 11h, com a multi instrumentista Lucia Mugia, com o apoio da Secretaria de
Turismo de Resende.
“Bazar dos trabalhos da tribo Fulni-ô” - Artesanato Indígena, no Centro Cultural Visconde
de Mauá, nos dias 20 e 21 de agosto de 2016, sábado e domingo, das 10 às 19h, com apoio
da Pousada Villa Acauã e Secretaria de Turismo de Resende.
“I Semana Beatles de Visconde de Mauá” - Na quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016, às
18h, aconteceu a abertura da “I Semana Beatles de Visconde de Mauá”, com a peça “O
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Submarino Amarelo em Visconde de Mauá”, no auditório da sede do Parque Estadual da
Pedra Selada, e em seguida, às 19h, abertura da exposição – bazar “Beatlemania”, no
Centro Cultural Visconde de Mauá, com canja do Coral do Visconde e show do pianista e
cantor Bernardo Menezes. Este evento foi realizado pela Casa Beatles – Visconde de Mauá
e Centro Cultural Visconde de Mauá, com apoio da Secretaria de Turismo de Resende.
“Bazar do Atelier Líria Mariana” - Bijuterias finas em tecido – Nos dias 10 e 11 de
setembro de 2016, sábado e domingo, das 10 às 18h, no Centro Cultural Visconde de
Mauá, com o apoio da Secretaria de Turismo de Resende.
“Eila – 100 anos” - Retrospectiva da artista finlandesa Eila Ampula - No domingo, dia 04
de setembro de 2016, às 11h, houve a abertura da exposição “Eila – 100 anos” Retrospectiva da artista finlandesa Eila Ampula, com apresentação do grupo de dança
finlandesa – PKY de Penedo. A exposição ficou aberta sábados, domingos e feriados, das
10 às 18h, de 05 de setembro a 16 de outubro de 2016, abrindo também durante a
semana para as visitas guiadas escolares, previamente agendadas. Este evento foi
realizado pelo Centro Cultural Visconde de Mauá, com patrocínio do Clube Finlândia,
Tonttulakki Suklaat, Tonttulakki Jäätelö e Hotel Girassol; e apoio do Atelier Rafael Fioratto,
Thiago Ferreira – fotografia, Aquaryus e Secretaria de Turismo de Resende.
Encontro das Danças Circulares em 2016 - O “Jeroki da Lua Cheia – Danças Circulares de
Visconde de Mauá”, com Elsa Sanvicente e grupo, aconteceu no domingo, dia 15 de
setembro, às 19:30h, no Centro Cultural Visconde de Mauá.
VI Flivima – Feira do Livro de Visconde de Mauá – De 19 a 31 de outubro de 2016, o
CCVM, com apoio da Secretaria de Turismo de Resende promove a Feira do Livro de
Visconde de Mauá com inúmeras atrações culturais, incluindo exposição de artes na sede
do Parque Estadual da Pedra Selada, lançamentos de livros, atrações musicais e uma
infinidade de livros para o deleite da comunidade e turistas.

- Projeto Turismo para Todos
As secretarias municipais de Turismo, Obras, Assistência Social e de Relações Comunitárias, em
parceria com a Associação de Hotéis de Resende (AHR), iniciaram, no dia 7 de abril de 2016,
uma série de visitas, que foram realizadas durante todo o mês, a hotéis localizados no centro
urbano, dentro do projeto “Turismo para Todos”. O objetivo foi orientar os estabelecimentos
em relação às determinações da Lei Federal 13.146/2015 quanto à acessibilidade das pessoas
com deficiência. De acordo com a Lei, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho
universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade. Para os estabelecimentos já
existentes, a lei determina que eles devam disponibilizar, pelo menos, 10% de seus
dormitórios acessíveis.
Para avaliar o atendimento e as acomodações, a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, da
Secretaria de Relações Comunitárias, levou Pedro Aguiar, cadeirante, e Emerson, deficiente
visual e responsável pela Coordenadoria, além de uma engenheira da Secretaria de Obras. No
total, seis hotéis foram visitados até o dia 28 de abril, sendo elaborado um relatório sobre as
condições de cada estabelecimento. Serão realizadas oficinas de treinamento com os
funcionários dos hotéis para que eles aprendam a atender e receber esse público.
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- Projeto Descobrindo Resende
Descobrindo Resende, implantado em 2014, 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. É realizado através de uma parceria da Secretaria
Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Agência
do Meio Ambiente de Resende (AMAR).
- Inventário da Oferta Turística do Rio de Janeiro, IOT-RJ
Em maio de 2016, o Descobrindo Resende apoiou o Inventário da Oferta Turística do Rio de
Janeiro, IOT-RJ, um projeto encomendado pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de
Janeiro (Setur-RJ), e realizado pela Universidade Federal Fluminense, UFF, com a finalidade de
levantar, identificar e registrar a infraestrutura de apoio ao turismo, os atrativos, os
equipamentos e o serviços relacionados ao setor no Estado. Na Região das Agulhas Negras,
este trabalho contou com a participação do Curso de Turismo da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ) UAB-CEDERJ, Secretaria de Turismo de Itatiaia e Secretaria de
Turismo de Resende. Mais informações: http://www.inventarioturistico.uff.br/
- Campanha “Jogue Limpo com o Rio Preto”
Uma ação de limpeza ao longo do Rio Preto, em Visconde de Mauá, comemorou o Dia Mundial
da Água, dia 22 de março de 2016, das 8h às 12h, com a participação da comunidade, de
monitores de ecoturismo, alunos e professores da Escola Municipal Francisco Quirino e Colégio
Estadual Antônio Quirino, e voluntários de diversas associações. Além do mutirão, realizado
em vários trechos do rio, a atividade foi encerrada com um piquenique comunitário.
O evento foi realizado em parceria pelo grupo Pé na Trilha, Centro Cultural Visconde de Mauá,
Parque Estadual da Pedra Selada, Mauatur, BLOG Assomar, Projeto Plantar, Amigos da
Mantiqueira, Secretaria de Turismo de Resende e Agência do Meio Ambiente de Resende
(AMAR).
O Dia Mundial da Água em Resende também teve uma ação conjunta no bairro Campos
Elíseos, realizada pela AMAR (Agência do Meio Ambiente de Resende), por meio do CREAR
(Centro de Educação Ambiental), e a Superintendência de Vigilância em Saúde visando o
combate e a prevenção ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do zika vírus e da
chikungunya. Criado pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1992, o Dia Mundial da
Água tem como objetivo promover a discussão sobre os diversos temas relacionadas a este
importante bem natural, visando seu uso consciente.
- Fórum de Turismo das Agulhas Negras
No dia 29 de abril de 2016, foi realizado, em Resende, o “FÓRUM REGIONAL DE
FORTALECIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REGIÃO AGULHAS
NEGRAS”, no Montese Tower Hotel. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de
Turismo (SETUR) e Cia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), contou com o apoio
da Secretaria Municipal de Turismo, do Sebrae-RJ e da Associação de Hotéis de Resende (AHR).
Durante o Fórum, os participantes puderam apreciar a exposição de fotos de Pedro Luz,
instalada no Montese Tower com apoio da curadora Melissa Barretti, Diretora do Museu de
Arte Moderna de Resende. Na ocasião também foi feito o lançamento do Mapa Interativo de
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Resende, um aplicativo para celular contendo diversas informações e fotos dos nossos
atrativos turísticos.
Participaram da cerimônia de abertura do Fórum: Nilda Ratinetz, Presidente da AHR; Soraia
Balieiro, Presidente da Câmara Municipal de Resende; Nilo Sérgio Felix, Secretário de Estado
de Turismo; Prefeito Rechuan; Ana Paula Rechuan, Deputada Estadual; Antonio Leão,
Secretário de Turismo de Resende; Marcelo Jimenez, Presidente do CONRETUR; e Antonio
Carlos Abrão Teixeira, Presidente do COMTUR. O evento contou ainda com a participação de
representantes da TurisRio: Cesar Augusto Werneck, Diretor de Planejamento e Projetos, Luís
Henrique Garcia, Diretor de Marketing, e Sergio Mello, Diretor de Operações.
Ao longo do encontro, foram apresentados os resultados dos trabalhos da SETUR/TurisRio no
ano de 2015, através dos projetos do Prodetur, e das ações elencadas para o ano de 2016,
buscando a participação de todos. Na ocasião, houve um amplo debate com o setor público e
com o setor privado da região.
Este evento contou com o apoio da Associação de Hotéis de Resende (AHR). Os funcionários da
SETUR e TurisRio, que participaram do Fórum, foram gratuitamente hospedados no Cegil Hotel
Boulevard, Castel Plaza, Montese Tower Hotel e Hotel Vila Rica Flat.
- Aplicativo para celular "Mapa Interativo de Resende"
No dia 29 de abril de 2016, durante o Fórum de Turismo da Região das Agulhas Negras, em
Resende, aconteceu o lançamento oficial do aplicativo para celular "Mapa Interativo de
Resende", desenvolvido pelo voluntário Arthur Ferreira Leão Chagas, sem custos para o
Município. O aplicativo está disponível na Loja de Aplicativos do celular com o nome “Mapa
Interativo de Resende" ou no link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthurfleao.maparesende
- Inauguração do Centro Cultural Agulhas Negras, no Shopping PátioMix Resende.
No dia 17 de junho de 2016, foi inaugurado o Centro Cultural Agulhas Negras, no Shopping
PátioMix Resende, cuja primeira atividade foi uma Exposição de fotos de Pedro Luz, organizada
pela curadora Melissa Barretti, Diretora do Museu de Arte Moderna de Resende, com apoio da
Bella Foto – Estúdio e Eventos e Secretaria de Turismo de Resende.
- Divulgação
Página da Secretaria de Turismo de Resende dentro do Site Oficial da Prefeitura de Resende
http://www.resende.rj.gov.br/turismo-e-eventos/principal/
Página Oficial da Secretaria de Turismo de Resende no Facebook
https://www.facebook.com/Secretaria-de-Turismo-de-Resende-146692745532869/
- 9ª Edição do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor
Primeiro lugar na categoria Inovação e Sustentabilidade
Projeto: “Sinergia fomentando os pequenos negócios”
No dia 30 de março, o prefeito José Rechuan conquistou o primeiro lugar na categoria
Inovação e Sustentabilidade na etapa estadual da 9ª Edição do Prêmio Sebrae Prefeito
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Empreendedor, com o projeto “Sinergia fomentando os pequenos negócios”. O projeto,
elaborado pela Secretaria Municipal de Turismo, com apoio da Secretaria Municipal de
Fazenda, apresenta um conjunto de ações realizadas pelas secretarias municipais em prol dos
microempreendedores individuais e pequenas empresas no município. Além disso, Resende
alcançou o segundo lugar entre os trabalhos premiados como Melhor Projeto. Esta foi a
segunda vez que o Município venceu o destaque temático estadual.
- A Prefeitura desenvolveu uma série de ações, de forma inovadora, que criaram um ambiente
propício para micro e pequenos empresários. A grave recessão econômica que atingiu todo o
país, a partir do segundo semestre de 2014, exigia uma resposta do poder público e foi o que
fizemos – afirmou o prefeito.
Entre as ações destacadas, estão os projetos: “Urbano Humano”, da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Arquitetura; a “Sala do Empreendedor” e “Mulheres que Costuram em Casa”, da
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda; o “Pedal Social”, da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos; as feiras de artesanato, da Secretaria Municipal de
Comércio; o “Olho Vivo”, sistema de videomonitoramento da Superintendência de Ordem
Pública; o Calendário de Eventos Esportivos, da Secretaria de Esportes e Lazer; o Calendário de
Eventos Culturais, da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda; o "Turismo para Todos",
desenvolvido por meio de uma parceria entre as secretarias de Turismo, Assistência Social e
Relações Comunitárias, por meio de sua Coordenadoria da Pessoa com Deficiência; e o
"Monitor de Ecoturismo", realizado pela Secretaria Municipal de Turismo em parceria com a
Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR).
Também fazem parte do projeto vencedor a "1ª Feira do Livro de Resende" (FLIR), promovida
pela empresa LOOK MÍDIA; a "6ª Feira Ponta de Estoque de Resende", realizada pela ACIAR
através da empresa LOOK MÍDIA, em parceria com a CDL Resende e o apoio da Secretaria
Municipal de Comércio; e o 1º Circuito Resende Gastronômico, uma das muitas parcerias da
Prefeitura com a CDL Resende.
O Prêmio Sebrae reconhece gestores que tenham implantado projetos de estímulo ao
surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública,
contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento econômico e social do município.
- Circuito Serrinha de Caminhadas na Natureza
7 (sete) Edições: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (com 2 edições) e 2016, com um total
aproximado de 715 participantes.
III Circuito Serrinha de Caminhadas na Natureza, em 23 de junho de 2013, com 88
participantes.
IV Circuito de Caminhadas na Natureza, em 22 de junho de 2014 com 187 participantes.
V Circuito de Caminhadas na Natureza, em 21 de junho de 2015, na Área de Proteção
Ambiental (APA) da Serrinha, com 140 participantes.
VI Circuito de Caminhadas na Natureza, em 20 de setembro de 2015, com 140 caminhantes.
Desta vez este evento foi realizado com patrocínio da CCR Nova Dutra, por meio da Lei de
Incentivo ao Esporte, em parceria com a entidade Anda Brasil - Confederação Brasileira de
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Esportes Populares, Caminhadas na Natureza e Inclusão Social e a ONG Crescente Fértil, com
apoio das Secretarias de Turismo e de Esporte e Lazer.
Todas as edições contaram com a participação do Grupamento Ambiental da Guarda
Municipal de Resende, da Associação de Moradores da Serrinha, da Escola Municipal Moacir
Coelho da Silveira, da Secretaria de Educação de Resende, da Superintendência de Eventos e
de voluntários do Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN) e do Grupo Excursionista da
Serrinha (GESA).
VII Circuito de Caminhadas na Natureza da Serrinha
No dia 26 de junho, aconteceu o VII Circuito Serrinha do Alambari de Caminhadas na Natureza,
promovido pela Secretaria de Turismo de Resende em parceria com a Secretaria de Esporte e
Lazer de Resende e a entidade Anda Brasil - Confederação Brasileira de Esportes Populares,
Caminhadas na Natureza e Inclusão Social.
Após a concentração, que contou com um caprichado alongamento conduzido pela professora
Bruna Costa, da Secretaria de Esporte e Lazer, os 115 participantes inscritos percorreram 10
quilômetros e puderam admirar as inúmeras belezas naturais da Área de Proteção Ambiental
(APA) da Serrinha.
- 2° Festival de Balonismo de Resende
Nos dias 5, 6 e 7 de agosto, foi realizado o segundo Festival de Balonismo de Resende. Este
evento, certificado pela Lei Municipal de Incentivo Fiscal ao Esporte, foi organizado pela Maiss
Entretenimento, Associação Esporte para Todos e Rio Go Vertical by Daniel Guerra, com o
apoio da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e da Prefeitura de Resende, por meio
das secretarias municipais de Esporte e de Turismo.
O Festival teve início no dia 5, sexta-feira, às 18 horas, com a recepção e orientação das
equipes no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Resende. No dia 6, sábado, a
partir das 6 horas da manhã, e na parte da tarde, entre 15 e 17 horas, houve decolagens no
Campo de Marte, na AMAN, com voos e saltos de paraquedistas. Ainda no dia 6, às 20 horas,
no estacionamento do Parque de Exposições, no bairro Morada da Colina, foi realizado o
espetáculo noturno “Night Glow”, que é uma exibição dos balões iluminados e presos ao solo.
No dia 7, domingo, partir das 6 horas, prosseguiram as decolagens na AMAN. A entrada foi
gratuita, mas os voos foram agendados e pagos.
Resende foi escolhida para sediar o Festival de Balonismo em razão de sua vocação natural
para o Aerodesporto e das belas paisagens proporcionadas pelo Rio Paraíba do Sul e pela Serra
da Mantiqueira, que pode ser admirada de quase todos os pontos da cidade, principalmente
para quem está sobrevoando o município.
- Divulgação de Resende nas Olimpíadas Rio 2016
Nos dias 22 e 23 de agosto, a Secretaria de Turismo de Resende, com apoio de cinco
voluntários, realizou a divulgação do município no Rio Media Center (RMC), local que
concentrou a imprensa nacional e internacional, que veio fazer a cobertura das Olimpíadas e
Paralimpíadas. Este espaço foi cedido gratuitamente pelo Governo do estado do Rio de
Janeiro. Na ocasião, quarenta profissionais se inscreveram para conhecer a região, sendo que
onze foram selecionados para participar de uma Press Trip, nos dias 24 e 25 de agosto.
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Ao lado dos funcionários da Secretaria Municipal de Turismo, participaram deste trabalho os
voluntários Daniela Branchini, Daniel Guerra, Fernanda Araújo, Melissa Barretti e Pedro Luz,
além do piloto de parapente, Azeitona, e Victória Amaral, que trabalharam em Resende.
A Press Trip teve o apoio da Associação de Hotéis de Resende (AHR), do Restaurante
Caravaggio, Restaurante Bromélias, do Montese Tower Hotel, e do Recanto do Tambaqui. Os
hotéis Castel Plaza, Cegil Hotel Boulevard, Montese Tower, Resende Inn e Vila Rica Flat
ofereceram hospedagens gratuitas aos jornalistas.
Visita de jornalistas a Resende
Um grande esforço de mobilização de empresários do turismo de Resende, proprietários de
restaurantes e hotéis, praticantes de voo livre, paraquedismo e balonismo, militares da
Academia Militar das Agulhas Negras e funcionários da Secretaria Municipal de Turismo de
Resende possibilitou a vinda de jornalistas, que participaram da cobertura dos Jogos Olímpicos
no Rio de Janeiro, para conferir de perto, durante dois dias, as belezas do município e da
Região das Agulhas Negras, incluindo sua vocação para o Turismo de Aventura.
No dia 24 de agosto, após um excelente almoço no Restaurante Caravaggio, uma cortesia do
proprietário Cidinei Trevisan, o grupo visitou a AMAN, onde foi guiado pelo Tenente-Coronel
Neves Lemos Esteves, Chefe da Seção de Comunicação Social da Academia.
No por do sol, assistiram à exibição de um balão iluminado e preso ao solo, que foi inflado
pelos pilotos e paraquedistas Daniel Guerra e Daniela Branchini no Campo de Marte, na
entrada da Academia Militar, proporcionando uma pequena demonstração de como é o “Night
Glow”, que foi uma das atrações do Festival de Balonismo de Resende. Às 20h foi oferecido um
jantar no ótimo Restaurante Bromélias, do Montese Tower Hotel, pago pela Associação de
Hotéis de Resende (AHR). Os hotéis Cegil Hotel Boulevard, Castel Plaza, Resende Inn, Montese
Tower e Vila Rica Flat ofereceram hospedagens gratuitas aos jornalistas.
Visconde de Mauá e a Capelinha
No dia 25 de agosto, a equipe partiu para Visconde de Mauá. Na parte da manhã, eles foram
recepcionados por Rodrigo Rodrigues, gestor do Parque Estadual da Pedra Selada, e Diva
Pereira, coordenadora de Uso público, na sede desta unidade de conservação. Em seguida,
foram na Rampa de Voo livre, onde acompanharam decolagens de Parapente, sendo que dois
jornalistas participaram de voos duplos oferecidos gratuitamente pelo piloto e instrutor
Azeitona.
Após o pouso dos voadores no Vale do Pirapitinga, os participantes desta Press Trip
experimentaram um delicioso almoço no Recanto do Tambaqui, na Capelinha, uma cortesia
dos proprietários Virgínia Rocha e Nelson Rocha. Às 16h, retornaram para o Rio de Janeiro.
Termo de Cooperação Técnica com o Parque Estadual da Pedra Selada
Em 2015, o Instituto Estadual do Ambiente - INEA e a Prefeitura Municipal de Resende
iniciaram a elaboração de um Termo de Cooperação Técnica, por meio do processo
22.977/2015, que tem por objeto a cooperação entre os partícipes na manutenção e
compartilhamento dos espaços na sede do Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS), na Vila de
Visconde de Mauá, e o fortalecimento da gestão ambiental e turística naquela unidade de
conservação e seu entorno.
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Este planejamento prevê a instalação de estações de trabalho das secretarias municipais de
Turismo, Assistência Social e Direitos Humanos, Relações Comunitárias e Agência do Meio
Ambiente do Município de Resende (AMAR), que desenvolvem diversas ações e projetos
visando o desenvolvimento sustentável da região e a promoção do bem estar social e
qualidade de vida da comunidade local.
Desde 2014, a Prefeitura de Resende, por meio da Agência do Meio Ambiente do Município de
Resende (AMAR) e da Secretaria Municipal de Turismo, tem atuado em parceria com a equipe
do Parque Estadual da Pedra Selada, notadamente em ações conjuntas de educação
ambiental, fiscalização e promoção de cursos de qualificação, como é o caso das Oficinas de
Monitor de Ecoturismo realizadas na APA da Serrinha, em 2013; em Visconde de Mauá, em
2014; na área urbana, em 2015, e em Engenheiro Passos, em 2016. Além disso, uma sala na
Sede do PEPS já está sendo utilizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos, e, entre setembro de 2015 e outubro de 2016, inúmeros eventos culturais foram
realizados em parceria com o Parque, a Secretaria Municipal de Turismo e o Centro Cultural de
Visconde de Mauá (ver “Apoio da Secretaria de Turismo de Resende ao Centro Cultural
Visconde de Mauá (CCVM)” páginas 64-67).
- Fundo de Turismo de Resende – FUTURES
O Fundo de Turismo de Resende – FUTURES, instituído pela Lei Municipal n.º 2671, de 23 de
março de 2009, foi destinado à captação e aplicação de recursos financeiros, visando ao
desenvolvimento turístico e econômico do Município de Resende, como meio de assegurar a
execução dos programas, projetos, eventos e promoção do Município junto ao mercado
turístico nacional e internacional. O Fundo não conseguiu captar receitas e o Secretário
Municipal de Turismo, Antonio Leão, consultou o Conselho Municipal de Turismo de Resende
(COMTUR), sobre a sua extinção, inclusive porque a gestão municipal conseguiu realizar
diversas ações relevantes, mesmo sem ter recursos no FUTURES. O Conselho decidiu extinguir
o FUTURES, no final de 2013, mas não levou esta decisão adiante.
Durante o curso do Lidera Turismo, realizado pelo Sebrae, SETUR e Ministério do Turismo, no
final de 2015, os conselheiros opinaram pela manutenção do FUTURES, tendo em vista as
recomendações dos consultores do Sebrae para manter um Fundo, uma visão que hoje é
predominante entre os gestores de Turismo. Além disso, durante a apresentação dos projetos
de Resende, a representante do Ministério do Turismo disse que havia chances daquelas
propostas serem aprovadas, fato que foi presenciado por vários conselheiros.
Tendo em vista a elaboração e inscrição de diversos projetos por parte da Secretaria de
Turismo de Resende, especialmente em 2015 e 2016, destinados à análise do Ministério do
Turismo, por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), o
COMTUR revogou a decisão de extinguir o FUTURES, conforme registrado na Ata da Reunião
Ordinária, realizada em 17 de fevereiro de 2016.
Durante esta reunião, o secretário de Turismo, Antonio Leão, solicitou que o COMTUR
analisasse o Balanço do Fundo, relativo ao exercício de 2015, novamente debatendo a ideia de
extingui-lo, uma vez que a Controladoria e a Contabilidade afirmam não ser possível manter o
Fundo de Turismo sem o pagamento do sistema de contabilidade fornecido pela empresa
CUSTOM, vencedora da licitação. Na ocasião, o presidente do Conselho, Antônio Abraão,
colocou em votação a aprovação do Balanço do Fundo de Turismo de Resende e consultou
sobre a continuidade ou não do FUTURES. O Fundo foi aprovado por unanimidade pelos
conselheiros, que opinaram no sentido de que o FUTURES não seja extinto, sendo também
decidido que prosseguirá a reflexão sobre o assunto.
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Abertura do 2º Circuito Resende Gastronômico
31 de outubro de 2016 – foto Antonio Leão
- Circuito Resende Gastronômico 2016
O Circuito Resende Gastronômico 2016 foi realizado pela CDL Resende, com patrocínio master
do Instituto CCR, por meio da CCR Nova Dutra, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura;
patrocínio do Sebrae; apoio da Graal Resende e AMAN; em parceria com a Secretaria de
Turismo de Resende, Conselho Municipal de Turismo de Resende (COMTUR), Associação de
Hotéis de Resende (AHR), Fundação Casa de Cultura Macedo Miranda (FCCMM) e Museu de
Arte Moderna (MAM) de Resende.
Ao participar do Circuito, cada consumidor recebeu um ticket-passaporte. Ao somar 3 tickets,
ou seja, ao visitar 3 estabelecimentos distintos, o consumidor ganhou 1 prato ou 1 caneca
estampada com ilustrações de atrativos de Resende como lembrança. É a arte no prato (e na
caneca), em edição limitada e exclusiva. As estampas foram desenvolvidas através do
Concurso Arte no Prato, onde dois artistas foram selecionados, Conrado Micke Moreno e José
Roberto Barbosa, que desenvolveram 8 temas: Balonismo + Academia Militar das Agulhas
Negras – AMAN; Regata + Rio Paraíba do Sul; Skate + Parque das Águas; Mountainboard +
Visconde de Mauá; Paraquedismo + Serra da Mantiqueira; Parapente + Capelinha; Ciclismo +
Cachoeira da Fumaça; Montanhismo + Parque Estadual da Pedra Selada.
Paralelo ao Circuito Resende Gastronômico 2016, de 1º a 30 de Novembro, aconteceu a
Exposição Arte no Prato, no projeto MAM na AMAN, com as 16 artes desenvolvidas pelos
artistas Conrado Micke Moreno e José Roberto Barbosa. O público, através do site do Circuito,
pôde votar na sua arte predileta. A exposição teve entrada franca, com visitação de segunda a
sexta, de 9h às 16h, no Foyer Superior do Teatro Acadêmico da AMAN.
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- Projetos elaborados pela Secretaria Municipal de Turismo de Resende em 2016 para
captação de novos recursos na esfera estadual e federal

- Projeto de Sinalização Turística
Projeto encaminhado novamente para a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR-RJ) e
cadastrado no Sistema de Convênios (SICONV). A Secretaria de Turismo de Resende levantou a
necessidade, mapeou a localização e desenhou 67 (sessenta e sete) placas.
Em agosto de 2016, a Secretaria de Turismo de Resende atualizou o projeto de Sinalização
Turística nas rodovias estaduais e federais, incluindo a Via Dutra, que foi enviado ao
PRODETUR-RJ, aos cuidados de Lucas Torres, do Consórcio Sondotécnica, Quanta, Engevix SQE, contato: <lucas.torres@csqe.com.br>. Tel: (21) 2334-3677
- Projeto Monitor de Ecoturismo
Projeto encaminhado para a Indústria Nucleares do Brasil.
- Projeto Turismo nas Escolas
Aguardando edital. Este projeto será encaminhado também para a NISSAN e MAN.
- Implantação de infraestrutura na Cachoeira da Fumaça, Resende, RJ.
O projeto arquitetônico, em fase de finalização pela Secretaria Municipal de Obras, foi
parcialmente encaminhado para a Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de
Janeiro (CCA/RJ). O Parque Municipal da Cachoeira da Fumaça foi recentemente cadastrado no
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), mantido pelo MMA.
- Casa do Artesão da Serrinha
Foi adaptado e cadastrado no SICONV como “Centro de Atendimento ao Turista na Serrinha”.
- Centro de Atendimento ao Turista em Engenheiro Passos e Centro de Atendimento ao
Turista na Serrinha – projetos cadastrados no Sistema de Convênios (SICONV) - Número da
Proposta: 020932/2016
Em 2013, 2015 e 2016, a Secretaria Municipal de Turismo de Resende encaminhou, para o
Governo Federal, por meio do seu Sistema de Convênios (SICONV), projetos de construção de
Centros de Atendimento ao Turista, na Serrinha e Engenheiro Passos.
Em julho de 2016, segundo informação da Secretaria de Planejamento de Resende, o
Ministério do Turismo aprovou um de nossos projetos de implantação de Infraestrutura
Turística, com valor global de 300 mil reais, sendo 7.500 reais de contrapartida, ou seja, valor
de repasse de 292.500 reais.
O Conselho Municipal de Turismo de Resende (COMTUR), no dia 20 de julho de 2016, decidiu
que a verba do Ministério do Turismo deverá ser usada para a construção do Centro de
Atendimento ao Turista, junto com a Casa do Artesão da Serrinha, tendo em vista a
informação de que a INB pretende reformar a Estação Ferroviária de Engenheiro Passos, onde
poderá ser implantado um Centro de Visitantes para a empresa e para o município.
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A construção acontecerá no terreno da Prefeitura, situado ao lado da Unidade de Saúde da
Serrinha, localizada na Estrada do Artesãos, uma via que faz parte de um outro projeto nosso,
que pretende criar um roteiro de visitas aos ateliers de diversos artistas locais, que moram
nesta via municipal e há anos produzem trabalhos com forte identidade local, ligada à
proteção da natureza. Além disso, como a Casa do Artesão será também um espaço para
cursos e palestras, esta localização no centro da Serrinha, a área mais densamente povoada,
favorece a participação da comunidade. A construção da Casa do Artesão neste imóvel já foi
aprovada pelo Conselho da APA da Serrinha e AMAR.
A Secretaria de Turismo de Resende propôs dar ao Centro de Atendimento ao Turista / Casa do
Artesão o nome de Abel Fonseca, artesão já falecido, membro de uma importante família da
Serrinha. Esta proposta foi aprovada pela Associação de Moradores da Serrinha (AMOROSA). O
trabalho deste artista local era bem representativo desta região e a antiga Casa do Artesão
funcionou em sua residência durante muitos anos, na Estrada do Artesãos. A sua esposa e filha
ainda produzem um belo trabalho artesanal, sendo que a produção desta família foi registrada
em vídeo pelo Projeto Monitor de Ecoturismo de Resende, em 2002.
Órgão Concedente: Ministério do Turismo. Convenente: Prefeitura Municipal de Resende.
Contato: Viviani de Oliveira Ramos. Tel. (61) 2023-7843 ou 7857.
- Reforma da Estação Ferroviária de Engenheiro Passos
Em 20 de julho de 2016, a Curadoria do Patrimônio Histórico de Resende e a Secretaria
Municipal de Turismo participaram de uma reunião com a INB, que pretende reformar a
Estação Ferroviária de Engenheiro Passos, com recursos do Ministério da Defesa, com o
objetivo de ali implantar um Centro de Visitantes da empresa e uma base para o Comitê de
Planejamento de Resposta a Situações de Emergência Nuclear no Município de Resende COPREN/RES. Segundo os representantes da INB, é possível, por meio de um Termo de
Parceria, instalar ali também um Centro de Atendimento ao Turista.
- Pesquisa Demanda Turística de Resende
Aguardando edital.
- Inventário do Turismo de Resende
Aguardando edital.
- Projeto para construção da Arena Multiuso - Centro de Convenções
A Secretaria Municipal de Turismo solicitou à Secretaria Municipal de Urbanismo e
Arquitetura, em 2014, a elaboração de um projeto de construção de uma Arena Multiuso, que
inclui o Centro de Convenções, conforme entendimento entre as secretarias de Turismo e
Esportes. O projeto arquitetônico foi concluído, porém falta o projeto elétrico e hidráulico.
- Fontes de financiamento onde a Secretaria de Turismo busca recursos atualmente
Sistema de Convênios (SICONV) – Ministério do Turismo - Temos informação de que há
recursos para Implantação de Infraestrutura Turística.

77
Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (CCA/RJ) – A Câmara de
Compensação é um órgão colegiado cuja principal atribuição é definir a aplicação dos recursos
oriundos da compensação ambiental devida por empreendimentos de significativo impacto
ambiental decorrentes dos processos de licenciamento estadual. Podem ser beneficiárias dos
recursos da compensação ambiental estadual unidades de conservação federais, estaduais e
municipais, bem como as reservas particulares do patrimônio natural (RPPNs), embora para
estas a lei preveja que apenas certas ações podem ser assim apoiadas. Nossas unidades de
conservação municipal foram recentemente cadastradas no Cadastro Nacional de Unidades de
Conservação (CNUC), mantido pelo MMA.
- Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - Rio de Janeiro
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, representado pela Secretaria de Estado de Turismo SETUR, acordou com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, uma operação de
crédito para implantar uma pauta de investimentos, que passou a compor o PRODETUR
Nacional - Rio de Janeiro.
O PRODETUR/RJ busca potencializar a sustentabilidade da atividade turística, a partir da
vocação do Estado e das atuais tendências sobre as regiões do interior do Estado e da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro. A requalificação das regiões interiorizadas resultará na
criação de novos postos de emprego, na geração de renda, na contenção dos fluxos
migratórios em direção aos novos polos industriais, e na melhoria da qualidade de vida da
população.
Foram destacados 23 municípios estratégicos, divididos em dois polos (Litoral e Serra) e
subpolos, compostos pelas seis regiões estratégicas que receberão investimentos no âmbito
do PRODETUR/RJ. Itatiaia e Resende fazem parte da Região das Agulhas Negras, que integra o
Polo Serra. Os turistas se deslocam por pequenas distâncias a partir da Capital para o interior
do estado num raio de até 3 horas por transporte rodoviário (cerca de 250 km).
O Polo Litoral é formado pelas regiões:
Metropolitana: Rio de Janeiro e Niterói
Costa do Sol: Iguaba Grande, Araruama, S. Pedro da Aldeia, Búzios, Cabo Frio,
Arraial do Cabo e Casimiro de Abreu
Costa Verde: Paraty, Ilha Grande, Mangaratiba e Rio Claro.
O Polo Serra é composto pelas regiões:
Serra Verde Imperial: Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis
Vale do Café: Valença, Vassouras, B. do Piraí e Rio das Flores
Agulhas Negras: Itatiaia e Resende
A Unidade de Coordenação do Programa - UCP, como responsável pela coordenação geral do
Programa e por sua efetiva execução, está vinculada à Secretaria de Estado do Turismo SETUR, sendo o organismo de ligação entre o Estado de Rio de Janeiro, o BID e demais
organizações públicas e privadas participantes. A Empresa Consultora de Apoio ao
Gerenciamento do Programa - Consórcio Sondotécnica, Quanta, Engevix - SQE, tem por
objetivo garantir assessoria Técnica-Operacional e Gerencial à UCP no desenvolvimento de
suas atividades relacionadas à implementação, gerenciamento, monitoramento e avaliação da
execução do Programa e administração do contrato de empréstimo.
Antônio Augusto Leão Chagas
Secretário Municipal de Turismo
Matrícula 16.540
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PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 2017-2018
EIXO ESTRATÉGICO: GESTÃO PÚBLICA
Coordenador: Secretaria Municipal de Turismo de Resende (SECTUR)
Equipe: Mauatur, Comitê Transparência, Sebrae, CDL, Associação de Hotéis e AMAR.
AÇÕES
Ordem Pública

Realizar a Operação Verão
visando à conscientização
dos visitantes nos poços e
cachoeiras mais procurados
pelos banhistas

Projeto Turismo nas Escolas

Projeto
Monitor
Ecoturismo

de

Projeto Turismo para Todos

COMO REALIZAR?
- Solicitar maior atuação da
Fiscalização de Posturas,
Guarda Civil Municipal,
Fiscalização Ambiental e
Vigilância Sanitária.
- Fortalecer a Segurança
Pública.
- Atuar em parceria com a
Guarda Civil Municipal,
AMAR e Superintendência de
Ordem Pública,
intensificando a fiscalização
nos pontos turísticos mais
frequentados.
- Agendar visitas ao Centro
Histórico, AMAN e atrativos
naturais junto com a SME.
- Encaminhar projeto para
Empresas e SICONV.
- Transformar o projeto em
programa.
- Manter parceria com
AMAR.
- Treinar condutores de
visitantes para Unidades de
Conservação.
- Capacitar os monitores para
trabalhar com fauna e flora,
especialmente Observação
de Aves.
- Realizar mapeamento de
trilhas
- Encaminhar projeto para
Empresas e SICONV.
- Transformar o projeto em
programa.
- Buscar a inclusão de
pessoas com deficiência nas
atividades de Ecoturismo e
Turismo de Aventura.
- Implantar acessibilidade em
empreendimentos,

CRONOGRAMA
Curto, permanente

Curto, permanente

Permanente

Curto, permanente

Curto, permanente
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equipamentos e atrativos
turísticos, públicos e
particulares.
- Alcançar novos mercados,
uma vez que a inclusão deste
público pode também
favorecer os pequenos
negócios no município.
- Transformar o projeto em
programa.
Projeto Descobrindo Resende - Realizar inventário do
patrimônio histórico, cultural
e natural de Resende.
- Realizar levantamento da
história do município.
- Realizar levantamento do
potencial do Turismo Rural.
- Realizar levantamento das
potencialidades do turismo
no 1º distrito.
- Manter parceria com SMAS.
- Encaminhar projeto para
Empresas e SICONV.
- Transformar o projeto em
programa.
Gestão das Unidades de - Solicitar adequação da
Conservação Municipais
gestão das Unidades de
Conservação Municipais à Lei
do SNUC (Lei nº 9.985/ 2000).
Criar a Lei de Incentivo ao - Articular politicamente
Turismo.
lideranças do setor, e
presidentes de partido.
- Apoiar as atividades e os
eventos esportivos,
especialmente o
Aerodesporto (voo livre,
paraquedismo, voo
panorâmico e balonismo) e
Ecoturismo (trilhas,
montanhismo e Observação
de Aves).
Revitalizar o Patrimônio - Encaminhar projetos para
Histórico de Resende
empresas e SICONV.
Criar sistema de Informação
- Criação do sistema de
informação integrado ao
Turismo, que possibilite
controle das visitações,
especialmente nas Unidades
de Conservação.

Curto, permanente

Curto, permanente

Curto

Longo, permanente
Médio, permanente
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EIXO ESTRATÉGICO: PROMOÇÃO E IMAGEM
Coordenador: Secretaria Municipal de Turismo de Resende (SECTUR)
Equipe: ACOM, CDL, Associação de Hotéis, GEAN, Fundação Casa da Cultura, Mauatur.
AÇÕES
COMO REALIZAR?
Consolidar
o
Polo - Mobilizar restaurantes e
Gastronômico de Resende.
bares de Resende para
realizar um ou mais eventos
anuais (Festival e Circuito
Gastronômico). Associar a
gastronomia com os atrativos
relacionando os pratos com
pontos turísticos. Exemplo:
os restaurantes oferecerão o
prato da “Ponte Velha”,
“Pedra Selada”, etc.
- Consolidar a Identidade - Apoiar eventos esportivos
Turística – Aventura e com impacto positivo sobre
Esporte ao Ar Livre.
os empreendimentos
turísticos por meio da Lei de
Incentivo ao Esporte e Lei de
Incentivo ao Turismo
buscando a inclusão das
pessoas com deficiência.
- Elaborar materiais gráficos
- Produzir folhetos, mapas e
cartões postais com
informações sobre
Aerodesporto (voo livre,
paraquedismo, voo
panorâmico e balonismo) e
Ecoturismo (trilhas,
montanhismo e Observação
de Aves).
- Produzir ou apoiar a
elaboração de livros sobre o
Patrimônio Histórico e
Cultural, biodiversidade e
gastronomia, com resgate
das receitas tradicionais.
Manter
e
atualizar - Manter e atualizar os sites
informações na Internet
da Associação de Hotéis de
Resende e da Prefeitura,
além das páginas de Turismo
(públicas e privadas) do
Facebook.
- Publicar informações
atualizadas sobre
Aerodesporto (voo livre,
paraquedismo, voo
panorâmico e balonismo) e

CRONOGRAMA
Curto, permanente

Curto, médio

Curto, médio

Curto, médio
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Ecoturismo (trilhas,
montanhismo e Observação
de Aves), Patrimônio
Histórico e Cultural,
biodiversidade e
gastronomia.
EIXO ESTRATÉGICO: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Coordenador: Secretaria Municipal de Turismo de Resende (SECTUR)
Equipe: Presidência do Conselho, Associação de Hotéis, Mauatur, Sebrae, CDL.
Convidar Secretaria de Trabalho e Renda e Secretaria de Assistência Social.
AÇÕES
Qualificação

Profissionalização

COMO REALIZAR?
- Organizar e qualificar a
produção associada ao
turismo.
- Definir estratégias para
inserção dos produtos e
serviços turísticos de base
local.
- Levantar demanda de ações
para o fomento e integração
da produção associada ao
turismo.
- Desenvolver sistema de
monitoramento e avaliação
da qualificação realizada.
- Identificar demanda de
qualificação profissional e
empresarial.
- Realizar cursos e palestras
para profissionais e
empresas.
- Fortalecer parceria com o
IFRJ.

CRONOGRAMA
Curto, médio

Médio, permanente

EIXO ESTRATÉGICO: INFORMAÇÃO TURÍSTICA
Coordenador: Secretaria Municipal de Turismo de Resende (SECTUR)
Equipe: Presidência do Conselho, Acom, CDL
AÇÕES
COMO REALIZAR?
Centros de Informações - Construir CIT na Serrinha.
Turísticas (CIT’s)
- Implantar CIT na Estação
Ferroviária de Engenheiro
Passos.
- Elaborar projeto para obter
recursos para a construção
CIT’s no Centro Urbano,
Vargem Grande e na Fumaça.

CRONOGRAMA
Curto, médio
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Sinalização Turística

- Atualizar projeto de
Sinalização Turística.
- Implantar Sinalização na Via
Dutra por meio de
entendimento com a CCR
Nova Dutra.

Curto, médio

EIXO ESTRATÉGICO: INFRAESTRUTURA
Coordenador: Secretaria Municipal de Turismo de Resende (SECTUR)
Equipe: Comitê da Transparência, CEDERJ, CDL, SEBRAE, ACIAR. Convidar Secretaria de
Fazenda.
AÇÕES
Levantamentos das
demandas e prioridades

Elaboração de Projetos

Revitalização da Cachoeira da
Fumaça

Melhoria do Pórtico da
Serrinha
Construir a Casa do Artesão
da Serrinha
- Elaborar projeto de
paisagismo e embelezamento
da Vila de Visconde de Mauá
- Implantar um Centro
Histórico-Cultural em
Visconde de Mauá

COMO REALIZAR?
- Analisar necessidades para
elaboração de projetos –
SICONV.
- Avaliar Infraestrutura e
equipamentos urbanos
diretamente relacionados às
atividades turísticas.
- Infraestrutura de acesso,
tais como estradas turísticas,
ferrovias, pontes, rodovias,
viadutos e orlas fluviais.
- Edificações de uso público
destinadas a atividades
indutoras de turismo.
- Acompanhar Editais do
SICONV.
- Elaborar projetos de
infraestrutura turística.
- Realizar melhorias no local,
implantando acessibilidade,
com a participação da
Agência do Meio Ambiente.
- Buscar recursos de
compensação ambiental. O
projeto arquitetônico, que já
foi elaborado pela Secretaria
Municipal de Obras.
- Buscar recursos de
compensação ambiental.
- Buscar recursos de
compensação ambiental.
- Transformar espaços livres,
com plantio, manutenção e
conservação dos jardins.
- Buscar recursos
(compensação ambiental e
Ministério do Turismo).

CRONOGRAMA
Curto, médio

Curto, permanente

Curto, médio

Curto, médio
Médio
Médio
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Restaurar a Estação
ferroviária de Engenheiro
Passos
Captação de Recursos
Elaboração de projeto de
uma Arena Multiuso / Centro
de Convenções

- Elaborar projeto.
Médio
- Buscar recursos (INB e
Ministério do Turismo).
- Encaminhar projetos para
Médio, permanente
Empresas e SICONV.
- A Secretaria de Urbanismo e Curto
Arquitetura elaborou o
projeto.

Pratos e canecas do 1º Circuito Resende Gastronômico – novembro de 2015

Projeto Turismo nas Escolas - Escola Municipal Rompendo o Silêncio na AMAN
30 de agosto de 2016 - foto Agenor Maia de Siqueira
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Projetos e Ações da Secretaria Municipal de Turismo com os respectivos responsáveis.
Fundo de Turismo de Resende – FUTURES
Edson da Andrade Lima, matrícula 16.789, Consultor, CSC
Projeto Turismo para Todos e Circuito Resende Gastronômico
Daniela Cristina Domingues Rodrigues, matrícula 17.583, Diretora de Turismo, CC1
Projeto Turismo nas Escolas
Ana Cecília Santos Guimarães, matrícula 19.947, Gerente, CC3
Projetos Descobrindo Resende e Monitor de Ecoturismo
Agenor Maia de Siqueira, matrícula 21.021, Gerente, CC3
Turismo Rural e parceria com UAB - CEDERJ
Laís Amaral Junior, matrícula 21.364, Diretor, CC1
Apoio ao Centro Cultural Visconde de Mauá (CCVM)
Márcia do Patrocínio Gonçalves Silveira, matrícula 21.826, Assessora, CC5
Conselho Municipal de Turismo de Resende, Parceria Esporte - Turismo
e demais projetos e ações
Antônio Augusto Leão Chagas, matrícula 16.540, Secretário Municipal de Turismo, CNP
Edson da Andrade Lima, matrícula 16.789, Consultor, CSC
Daniela Cristina Domingues Rodrigues, matrícula 17.583, Diretora de Turismo, CC1

XI Salão do Pinhão - Arte e Natureza, maio de 2016 - foto Juliana Mello
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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE-RJ
REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:

1. Secretaria Municipal de Turismo
Titular: Antônio Augusto Leão Chagas
Suplente: Lucas Ramos da Silva
2.

Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda
Titular: Melissa Steinbrecher BarrettI
Suplente: Monica Izidoro da Silva

3.

Secretaria Municipal de Educação
Titular: Monica Maria Diniz Rodrigues Bühler
Suplente: Marco Túlio Heringer de Oliveira

4.

Secretaria Municipal de Esportes
Titular: Márcia Eliane Ribeiro de Carvalho
Suplente: Willian Sampaio

5. Agência do Meio Ambiente do Município de Resende (AMAR)
Titular: Rosângela Vieira
Suplente: Eleno Correa
6. Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)
Titular: Alexandre Neves Lemos Esteves
Suplente: Eduardo Spaolonse

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL E DOS EMPRESÁRIOS:
7. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)
Titular: Paola Tenchini
Suplente: Jayme Souza Filho
8. Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN)
Titular: Moises Sulam
Suplente: Gisessa Lemos
9. Associação de Moradores da Serrinha (AMOROSA)
Titular: José Donizete Balieiro
Suplente: Elenilda Lucélia de Carvalho
10. Aeroclube
Titular: Renato Carvalho de Camargo
Suplente: Raony Soares Milhomem Moraes
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11. Associação de Ciclismo da Região das Agulhas Negras (ACRAN)
Titular: Jorge Nogueira
Suplente: Alice de Almeida Silva Torres
12. Associação Comercial Industrial Agropecuária Serviços de Resende (ACIAR)
Titular: Antônio Carlos Abrão Teixeira
Suplente: Carlos Alberto Rivelli
13. Associação de Hotéis de Resende (AHR)
Titular: Eduardo de Oliveira Lemos
Suplente: Rosângela Loureiro Abreu
14. Câmara dos Dirigentes Lojistas de Resende (CDL)
Titular: Cidinei Trevisan
Suplente: André Luís Amendola da Silva
15. Associação Turística e Comercial da Região de Visconde de Mauá (MAUATUR)
Titular: Carlos Caniato
Suplente: Rosângela Góes
16. Associação de Guias de Turismo da Região das Agulhas Negras (AGUIMAM)
Titular: Ralph Salgueiro Silva
Suplente: Célia Regina da Mota Vieira
17. Associação Comercial de Visconde de Mauá (ACVM)
Titular: Maria Jussara Fortes Nunes
Suplente: Mônica Rangel
18. Comitê pela Transparência e Controle Social de Resende (ComSocial)
Titular: Eliel de Assis Queiroz
Suplente: Rosi Almeida

