
SEGMENTOS
POR QUE O 
TURISMO? GOVERNO MUNICÍPIOS



Ministério do Turismo



Conselho Estadual de Turismo



I Encontro de Prefeitos e Secretários 

de Turismo



SEGMENTOS TURÍSTICOS

Existem diversas formas de se fazer turismo



Ecoturismo

 É um segmento que

utiliza, de forma

sustentável, o

patrimônio natural e

cultural, incentivando

sua conservação



Turismo de Pesca

 Se refere ao deslocamento

de turistas com interesse

na pesca amadora ou

profissional, cuja

consciência ecológica dos

pescadores prevalece

como forma de preservar

os recursos naturais



Turismo Rural

 É o conjunto de atividades

turísticas desenvolvidas

no meio rural,

comprometido com a

produção agropecuária



Turismo de Aventura

 Compreende os

movimentos turísticos

decorrentes da prática de

atividades de aventura de

caráter recreativo e não

competitivo



Turismo Histórico

 Compreende os

movimentos turísticos

decorrentes da prática de

atividades de aventura de

caráter recreativo e não

competitivo



Turismo Gastronômico

 O turista pode usufruir de

uma alimentação única de

um determinado local.

Onde possui uma culinária

que se destaca perante

tantas outras.



Turismo de Negócio e Eventos

 Compreende o conjunto

de atividades turísticas

decorrentes dos

encontros de interesse

profissional, associativo,

institucional, de caráter

comercial, promocional,

técnico, científico e social.



POR QUE O TURISMO?



Estatísticas
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O Brasil teve um faturamento de R$ 13,1 bilhões em 2018

Foram mais de 6,5 milhões de passageiros transportados

Em Rondônia foram mais de R$ 18,9 milhões arrecadados

São mais de 6.785 pequenos negócios formalizados em RO.



INICIATIVAS 

GOVERNAMENTAIS

Projetos de Incentivo ao Turismo
 CRIAR AS DEMANDAS ATRAVÉS DE FLUXO DE TURISTAS.



Serão mais de 52 mil servidores

públicos beneficiados com um programa

de descontos em estabelecimentos do

setor de turismo





ESTRUTURAÇÃO

 Serão mais de R$ 750 mil

investidos para a

sinalização turística do

Estado. Projeto aprovado

pelo Conselho Estadual do

Desenvolvimento de

Rondônia.



QUALIFICAÇÃO

 Com foco na melhoria do

atendimento, na

profissionalização de

condutores de pesca e na

confecção de roteiros

turísticos. Serão cerca de

500 beneficiados no

Estado.



CONSCIENTIZAÇÃO

 Em parceria com a SEDUC

e 17ª Bda, serão atendidas

as escolas estaduais da

capital objetivando o

aprendizado de alunos

através da história

presente em nossas áreas

turísticas.



FOMENTO NACIONAL

 Uma feira com foco no

setor turístico com

definições próprias de

nosso Estado.



PUBLICIDADE

 Materiais Gráficos;

 Aplicativo de Turismo;

 Feiras;

 Portal Governamental.
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NÓS PRECISAMOS

Vender o Estado para nós;

Criar o sentimento de pertencimento



Estratégias

Municipais



MUNICÍPIOS

▸ Ter um representante;

▸ Conselho Municipal de Turismo;

▸ Está incluído no Mapa Brasileiro do Turismo.
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ONDE QUEREMOS CHEGAR?

▸ Que Rondônia tenha um turismo que seja 
reconhecido em amplitude Nacional e 
Internacional.
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Projetos em Parceria

Para que o turismo aconteça, 

todos precisam estar unidos!



REVITALIZAÇÕES

 O Forte Príncipe da Beira,

localizado no Município de

Costa Marques é uma

referência histórica e

cultural para nosso

Estado.



REVITALIZAÇÕES

 Presente no Km 07, o

Casarão tem um grande

potencial a ser explorado.



RALLY DA AMAZÔNIA

 Com foco na expansão

internacional de nosso

Estado, o planejamento é

explorar a floresta

amazônica através de um

Rally aberto para todas as

nacionalidades.



CAT MÓVEL

 O Centro de Atendimento

ao Turismo presente em

diversos pontos do Estado

e em feiras estaduais.

Levará informação

turística em todos os

pontos de Rondônia.



REDAÇÃO TURISMO

 As Escolas Estaduais

estarão participando de

um concurso que premiará

a melhor redação com um

passeio para o Forte

Príncipe da Beira.
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OBRIGADO!

Gilvan Pereira

Superintendente Estadual de Turismo

(69) 98481-9866


