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Taquari
❑ Localizado no Vale do Taquari;

❑ Se constituiu com a chegada de casais açorianos por volta de 1764;

❑ Recebeu influência também em sua colonização de africanos, alemães e italianos;

❑Possui área territorial de 350 Km² e população de 26.092 mil habitantes, onde destes 16%
residem no meio rural (Censo 2010);

❑ Os estabelecimentos rurais caracterizados como minifúndio são a maioria dos
estabelecimento. Nestes estabelecimentos existem diversificação de produção para subsistência
e muitas pessoas trabalham fora da propriedade para conseguir complementar a renda;

❑ Nas propriedades maiores, predomina o cultivo de floresta cultivada, arroz, aves, bovinos e
mel.



Início
❑ A partir do desejo de uma família em explorar a propriedade através do Turismo Rural.

❑ Conversa Sindicato Rural e SENAR com Prefeitura Municipal para realização da capacitação.

❑ Lista de possíveis interessados através da Emater.

❑ Convite para sensibilização.



Palestra de Sensibilização
❑ Ocorreu na Câmara de Vereadores no dia 30.11.2017 e participaram em torno de 37 pessoas.

❑ A Turismóloga do SENAR Claudiana Y Castro apresentou o PROGRAMA DE TURISMO RURAL do SENAR.

❑ O Programa visa identificar e implantar negócios de turismo rural, ambientalmente corretos, aliados às
habilidades e vocações do produtor e da sua família, com consequente diversificação e aumento de renda
da propriedade rural.

❖ Público-alvo: produtores e trabalhadores rurais que desejam utilizar a propriedade rural como
exploração de técnicas atrativas que promovam lazer e entretenimento a visitantes.

❖ Pré-requisitos: ser alfabetizado e ter idade mínima de 18 anos.

❖ Número de participantes por grupo: de 8 a 15.

❖ Carga Horária: 220 horas



2018
❑ Foram realizados os seguintes módulos:

✓ Identificação e Seleção de Oportunidades de Negócio - 24 h;

✓ Planejamento e Implantação de Pousadas e Restaurantes Rurais – 24h;

✓ A Acolhida no Meio Rural – 24h;

✓ Implantação dos Pontos de Venda de Produtos Agroalimentares Típicos e de
Artesanato – 24h.



2018



2018



2019
❑ Foram realizados os seguintes módulos:

✓Roteiros, Trilhas e Caminhadas Ecológicas – 24h;

✓ Comandando e Organizando a Cozinha Rural – 24h;

✓ Os Segredos da Boa Culinária Rural – 32 h;

✓ O Serviço de Restaurantes Rurais – 24h.



2019



2019



Nome do Roteiro
Freguesia das Figueiras

❑ Freguesia – Se refere a herança de que tanto se orgulha a comunidade
taquariense. Uma paróquia, uma pequena comunidade ao redor de uma igreja
ou capela local.

❑ Figueira – Em todas propriedades há presença da mesma.



2020 - Ajardinamento
❑ Auxílio da EMATER.



2020 - Consolidação das Ações Desenvolvidas
❑ Através da Visita Piloto, onde foram convidadas pessoas da comunidade, jornalistas, autoridades.

❑Foi um grande sucesso.



2020 - Consolidação das Ações Desenvolvidas



Propriedades
❑ 6 famílias/propriedades finalizaram a formação.

❑ Atualmente 5 famílias fazem parte.



CERVEJARIA MORRO PELADO
Proprietários: Alexandro e Lucinha

- Localidade de Amoras;

- Casa centenária;

- Oferece café da manhã;

- Fabrica de cervejas artesanais;

- Realização de eventos.



CERVEJARIA MORRO PELADO



ATAFONA MARTINS
Proprietários: João Carlos e Tatiana 

- Localidade de Amoras;

- Diferencial dentro do roteiro;

- Fabricação de farinha de mandioca e 
milho;

- Fabricação de massa de beiju;

- Venda de produtos.



ATAFONA MARTINS



CABANHA DUAS FIGUEIRAS
Proprietários: Noeci e Antônio Carlos

- Localidade Arroio do Potreiro;

- Oferece almoço;

- Famosa pelo fervido (prato típico);

- galpão de fandango;

- Cancha de tiro de laço;

- Passeio de charrete;

- Experiência com animais (cavalos, 
ovelhas, coelhos);

- Realização de eventos.



CABANHA DUAS FIGUEIRAS



ECO TRILHA MORRO DA CABRITA
Proprietários: Elisete e Régis 

- Localidade Júlio de Castilhos;

- Trilha passando por mata nativa e
arroio;

- Paredão onde se vê a imagem da
cabrita;

- Venda de produtos (Pães, broas,
geleias).



ECO TRILHA MORRO DA CABRITA



SÍTIO DA ANA
Proprietária: Ana Maria da Rosa

- Localidade: Amoras;

- Produção de morangos e hortaliças
sem uso de agrotóxicos;

- Caminho dos chás;

- Venda de produtos (morangos e
hortaliças, geleias, compotas, conservas
e artesanatos).



SÍTIO DA ANA





Pandemia 2020-2021

❑ Realização de reuniões on-line;

❑ Organização do roteiro;

❑ Consultorias com Claudiana;

❑ Cursos e articulações para venda;

❑ Confecção material de divulgação;

❑ Atendimento de demandas pela Prefeitura Municipal.



Pandemia 2020-2021



Retorno Atividades – 15.08.21

❑ Passeios na Colônia 



Visita Roteiros de Travesseiro e Restinga Seca



AMTURVALES
❑ O Município faz parte da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE TURISMO DOS VALES.

❑ A AMTURVALES tem como objetivos:

➢ Coordenar as ações de turismo no Vale do Taquari;

➢ Estruturar, qualificar e promover os Roteiros e Atrativos Turísticos;

➢ Desenvolver projetos de integração regional;

➢ Representar a região junto ao Ministério do Turismo, à Secretaria de Turismo do Estado, outras 
Secretarias, Municípios, ao trade turístico do Estado;

➢ Incentivar e orientar investidores para a área do turismo;

➢ Agrupar o trade do turismo regional.



CAPACITAÇÃO 
Paisagismo 

CETAM Montenegro

❑ Visita Claudete em todas
propriedades para fazer um
planejamento;

❑ Capacitação Outubro/2020 -
Combinação de plantas, utilizar
recursos já existentes, pensar
em um paisagismo regenerativo.

❑ Visita Rota Fortaleza – troca de
experiências.



MULTIFEIRA 
Estrela 

❑ Outubro e Novembro/2021;

❑ Espaço no Salão do Turismo
comprado pela Prefeitura
Municipal;

❑ Revezamento entre os
empreendedores, Emater e
soberanas.



Divulgação
❑ Uma pessoa responsável pelas vendas e  cuidados com redes sociais – Maria 
Manoela (recebe uma porcentagem em cada visita).

❑ Reuniões frequentes para definir datas, valores, ações a serem realizadas. 

❑ Instagram – @freguesiadasfigueiras

❑WhatsApp – (51) 98036-1792

❑ Participação  curso Marketing Digital



OBRIGADO!!!!


