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A Associação dos Municípios de Turismo do Vale do Taquari (Amturvales) concluiu nesta

terça-feira (25) um cronograma de cinco reuniões com as 36 cidades filiadas. O encontro

que fechou a etapa de discussão sobre o projeto regional de cicloturismo ocorreu na

Câmara de Vereadores de Marques de Souza e reuniu lideranças de Pouso Novo,

Travesseiro, Marques de Souza, Progresso, Sério, Cruzeiro do Sul e Santa Clara do Sul.

Foi estabelecido o último de cinco roteiros que integram o projeto regional Em todos os

percursos o destino final é o Cristo Protetor de Encantado. O Vale do Taquari debate

medidas para desenvolver o cicloturismo desde que a proposta foi escolhida pelos

eleitores do Vale na Consulta Popular, disponibilizando R$ 947 mil para a execução.

Conforme o presidente da Amturvales, Leandro Arenhart, o projeto será remetido ao

Piratini no início de fevereiro para que os valores sejam liberados. Os roteiros priorizam

áreas que tenham empreendimentos nos setores de alimentação, hospedagem e

estabelecimentos voltados para ciclistas. “Tem muito turista que vai vir pedalar no Vale e

consumir os produtos daqui. Nós temos uma das rotas mais bonitas do Brasil”, justifica.

Investimento em placas e portal

Assim que foram encaminhados os recursos para a região, será feita a sinalização com

placas em todos os roteiros além da criação de uma plataforma online com mapas e lista

dos estabelecimentos úteis aos turistas. Como parte das rotas ficam no interior, a Emater

foi incluída nas reuniões para sensibilizar os moradores a atender os ciclistas. A

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), coordenadores de turismo dos

municípios, secretários e prefeitos também integraram os grupos de debates nas cinco

microrregiões.

O presidente da Amturvales incentivou os moradores da região a empreender em

estabelecimentos voltados para o cicloturismo. Arenhart elogiou as administrações

municipais pela preocupação com o turismo através da criação de secretarias ou

departamentos especializados e o incetivo para investidores.
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Os roteiros

– Arvorezinha, Putinga, Ilópolis, Anta Gorda, Doutor Ricardo, Coqueiro Baixo, Relvado e

Nova Bréscia

– Dois Lajeados, Vespasiano Corrêa, Muçum, Roca Sales e Capitão

– Fazenda Vila Nova, Paverama, Teutônia, Poço das Antas, Westfália, Imigrante, Colinas

e Roca Sales

– Taquari, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Estrela, Lajeado, Arroio do Meio e Capitão

– Santa Clara do Sul, Sério, Canudos do Vale, Progresso, Pouso Novo, Marques de

Souza, Travesseiro e Capitão


