PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO TURISTICA DE MEDIANEIRA

“O turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário de
indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivos de recreação, descanso,
cultura ou saúde, saem de seu local de residência habitual para outro, na qual não exerce nenhuma
atividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância social,
econômica e cultural”. (DE LA TORRE, p.19).

O Turismo como atividade bem planejada propicia melhoria de qualidade de vida para o
homem, tanto de caráter sócio-econômico quanto cultural.
Para desenvolver o Turismo são necessários atrativos, recursos humanos, investimentos,
marketing e comercialização dos produtos mas, principalmente do envolvimento da
comunidade.
Através da valorização do Turismo pode-se conscientizar e envolver a sociedade local,
promovendo a valorização do mesmo como instrumento de crescimento econômico, de
geração de emprego e renda, de melhoria da qualidade de vida e preservação de seu
patrimônio natural e cultural.
“A comunidade participa quando ela toma parte em alguma coisa, quando ela partilha e compartilha
de uma idéia ou ação. Para se obter essa participação é necessário sensibilizá-la, ou seja, fazê-la
perceber a importância da idéia ou ação. A partir daí inicia-se o processo de conscientização, forma
de ter consciência de algo, estar ciente de um determinado assunto, ter conhecimento de um fato,
integrando a mente em relação ao mundo atual e despertando para o conhecimento. Com isso,
permite-se o envolvimento, o comprometimento e a participação”.(Caderno Orientação para a
Gestão Municipal do Turismo. p.11)

O Programa de Sensibilização para o Turismo de Medianeira surgiu com o propósito de
promover a valorização do Turismo, como atividade econômica e social no município e na
região, evidenciando a importância da comunidade local nesse processo. Iniciou
oficialmente em 2007 e se divide em 05 projetos distintos, visando:
a) Sensibilizar o público e os atores sociais envolvidos, sobre a importância da
comunidade para o desenvolvimento do Turismo no município.
b) Planejar e desenvolver atividades que despertem o interesse dos alunos para o
aprendizado de conceitos básicos relacionados ao Turismo.
c) Valorizar e divulgar os segmentos, produtos e serviços turísticos existentes no
município, bem como a organização turística municipal existente, nos setores
público e privado.
d) Destacar as inter-relações do Turismo na comunidade, em especial na preservação
do meio ambiente e do patrimônio histórico-cultural.
e) Envolver diferentes segmentos da comunidade local e regional na responsabilidade
do processo de sensibilização, na divisão de responsabilidades e custos do
processo.
f) Iniciar um processo de educação para o Turismo, acompanhando a formação do
cidadão ao longo de sua vida escolar

Projeto 1 - Projeto City&Sitio Tour “Conhecendo Medianeira” – realizado todos os
anos no período de agosto à dezembro, consiste em explorar os atrativos, produtos e
serviços existentes e relacionados com o Turismo no município. A atividade ocorre em
consonância com o currículo escolar, atingindo prioritariamente as 3ª e 4ª séries do Ensino
Fundamental ( em torno de 800 alunos) da rede pública e privada de ensino. A proposta
visa contribuir na formação de um cidadão praticante e valorizador da atividade turística,
preocupado com a preservação do patrimônio local e regional, em todos os seus aspectos.
Na prática, os alunos transformam-se em pequenos turistas conduzidos por um guia,
experimentando produtos e serviços que possuímos em nosso município, adquirindo
informações para interagir com seu núcleo familiar e social. Os empreendimentos do
Núcleo de Turismo contribuem e participam efetivamente dessas ações.
Projeto 2 - Projeto Oficinas de Sensibilização Turística – realizado todos os anos,
entre os meses de junho à setembro, consiste em fornecer subsídios aos professores,
técnicos e demais envolvidos com as atividades de sensibilização turística. À cada ano a
oficina avança nas informações, respeitando os interesses e necessidades dos envolvidos
que são os multiplicadores desse processo. A proposta da oficina é promover a motivação
e interesse pelo assunto. Diferentes parceiros e colaboradores auxiliam na realização
desse evento técnico-científico. Em 2009 foi realizada a 1ª Oficina Regional, resultado da
integração existente entre os municípios da região lindeira ao lago de Itaipu e seu Fórum
de Governança.
Projeto 3 - Projeto Turismo Pedagógico – iniciado em 2010, dá continuidade ao
processo iniciado com o Projeto City Tour, pois os alunos das 5ª e 6ª séries, anteriormente
sensibilizados, são levados a conhecer o Turismo Regional, entrelaçando os conteúdos de
diferentes disciplinas e praticando o Turismo Pedagógico, através de Viagens de Estudos.
Nesse processo, valoriza-se a comercialização de roteiros e a divulgação de atrativos
como o Kattamaram, os balneários, a cultura e a gastronomia regional, pois as escolas
“compram” esses atrativos e ainda os serviços de transporte, alimentação e lazer,
contribuindo para a movimentação da Cadeia Produtiva do turismo regional.
Projeto 4 - Projeto Turismo&Comunidade – realizado em parceria com outras
instituições como ACIME/Núcleo de Turismo, Conselho Municipal de Turismo, SEBRAE,
SENAC e SETU, consiste na realização de cursos, palestras e eventos comemorativos
relacionados ao Turismo, de forma direta ou transversal. Podemos citar como exemplo, a
1ª Mostra de Turismo e Meio Ambiente, realizada no dia 21 de setembro de 2009, na
Praça Central do Município e que contou com um público de mais de três mil pessoas. Um
dos destaques dessa integração foi a participação do Macuco Safári, que expôs seu
trabalho de Educação Ambiental integrada com a atividade turística e ilustrando com o seu
Jipe ecológico, barco e bicicleta, além de sortear passeios para o publico presente.
Projeto 5 - Projeto Turismo, Trabalho e Cidadania –Pode ser realizada em qualquer
momento, inserindo-se em atividades e cursos de formação profissional – cursos
específicos para Guias, Recepcionistas, Garçom, Cozinheiro, Atendimento e Hospitalidade,
etc...).e outros em que se possa incluir essas habilidades como o caso de curso de
Formação de Taxistas .

