
I FÓRUM MUNICIPAL DE 
TURISMO

SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS



TURISMO

"o turismo é o movimento temporário de pessoas
para destinos fora dos seus locais habituais de
trabalho e residência, as atividades desenvolvidas
durante a permanência nesses destinos e as
facilidades criadas para satisfazer as suas
necessidades"

 Mathieson e Wall
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Quando começou?

Desde que este lugar se formou, com suas
características próprias de relevo, de
clima, paisagens, arquitetura, cultura...

 Após a sua emancipação em 20 de março
de 1993, recebeu grande impulso

EMATER
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Quando começou?

Em 1996, surge o Projeto de Desenvolvimento
Sustentável da Quarta Colônia – PRODESUS QUARTA
COLÔNIA

No mesmo ano em 05 de agosto, instituído o
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA QUARTA COLÔNIA – CONDESUS QUARTA COLÔNIA.
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Quando começou?

A denominação “QUARTA COLÔNIA” passou a ser
divulgada e conhecida por todos os recantos do Estado
e do País, e até internacionalmente.

 Incentivos financeiros e recursos humanos trouxeram
capacitações, cursos, oficinas, DM’s , excursões, viagens
(Argentina) tanto para a comunidade quanto para
gestores

Comunidades já estavam organizadas antes mesmo da
emancipação
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São João do Polêsine

Localização e acessos asfálticos

Relevo, ora morros, ora várzeas, ambos com suas
belezas

Cultura, gastronomia e religiosidade predominante
italiana

O arroz e soja culturas tradicionais e também a
pecuária, são destaques na arrecadação do município

A fruticultura se destaca, principalmente a cultura da
banana, seguidas pela produção de morango, pêssego,
amora, citrus e outras frutas em menor escala

6



São João do Polêsine

A região  é conhecida até internacionalmente

João Luiz Pozzebon (Religiosidade)

Vale Vêneto - Festival  Internacional de Inverno e 
Semana Cultural Italiana

Festa Regional do arroz

Exposição Feira Artesanato e Produtos coloniais

Monumento da Nossa Senhora da Salete

Museu de Vale Vêneto
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São João do Polêsine

Recanto Maestro – Empreendimentos

Descobertas paleontológicas : Nosso município com os
dinossauros mais antigos do mundo, lei criada pelo
Executivo

CAPPA - Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica

Geoparque Aspirante UNESCO
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Gastronomia

Intensificada a  realização de feiras no município,  na 
região,  e até no Estado requer a legalização para venda 
dos produtos

AGROINDÚSTRIAS

4 agroindústrias legalizadas

Várias informais

Interesse em começar algum empreendimento
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Perspectivas

 Aumento da vinda de turistas em função dos novos
empreendimentos e atrações turísticas

 Novas segmentações: Cicloturismo, Turismo Rural, Turismo de
Aventura, Turismo Paleontológico, dentre outros.

 Proximidade de dois grandes centros urbanos: Santa Maria e
POA

 A possibilidade de integrar-se a um Geoparque UNESCO

 Possibilidade de torna-se uma Região Turística reconhecida
pelo Ministério do Turismo e Secretaria Estadual de Turismo.
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Muito obrigada!

Jane D’Arc Vargas
Extensionista Rural Social - EMATER/RS
São Joao do Polêsine/RS
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