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2. Company data
Rolante

Tourist volume
Number of employees
Type of tourism
Special target groups
Destinations offered

Sustainability coordinator
Diuly Cristina Mähler
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3. Introduction
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4.Mission statement & policy
4.1 Mission statement
4.2 Policy
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5. Assessment overview
Main theme

Criteria

Completed

0. Características do Destino

13

13

1. Gestão do Destino

4

4

2. Natureza e paisagem

4

3. Ambiente e Clima

7

4. Cultura e Tradição

4

5. Bem estar social

8

6. Negócio e Hospitalidade

3
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6. Detailed overview
0. Características do Destino
13

Informação geral
11
Action

Details

0.1. Coordenador de sustentabilidade

Diuly Cristina Mähler
diulymahler@gmail.com
5135471188 R217

0.2. Organização gestora do Destino

Prefeitura Municipal de Rolante/RS

0.3. Número de visitantes que pernoitam

1000-10,000

0.4. População

21349

0.5. Funcionalidades / Ativos do Destino

Nature-based tourism (ecotourism),Culture-based tourism (heritage – tangible and
intangible)
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0.6. Imagens & vídeo do Destino

Cicloturismo: O Circuito Cascatas e Montanhas de cicloturismo é hoje um dos pilares
do desenvolvimento turístico de Rolante. Em seus 123Km de extensão, o viajante
vivenciará experiências de contato com a natureza, seja através das diversas cascatas
espalhadas ao longo do percurso, ou pelo ambiente predominantemente colonial, onde
cultura histórica e gastronomia típica fazem de cada parada uma lembrança para se
levar na memória. Englobando os municípios de Rolante, Riozinho e São Francisco de
Paula. Cascata das Andorinhas: A Cascata das Andorinhas é um dos atrativos de
maior destaque no município. Sua formação rochosa, com paredes arredondadas que
mais parecem ter sido esculpidas, impressionam. A incidência dos raios solares pela
fenda acima da cascata proporciona fotos incríveis. O nome da cascata se deu pela
grande quantidade de aves Andorinhas que habitam o local. Capital Nacional da
Cuca: A cuca é um dos mais importantes atrativos culturais do município de Rolante, o
qual é conhecido como a Capital Nacional da Cuca. A iguaria, que teve sua origem nas
comunidades de descendentes alemães, ganhou evento próprio, a Kuchenfest. A
receita tradicional leva apenas ingredientes naturais, como banha e manteiga, e é feita
de forma artesanal: amassada manualmente e assada em forno a lenha. As cucas de
Rolante são feitas e comercializadas de quarta a domingo pela Associação de
Cuqueiras, a ASCUR, na Casa da Colônia. Caminho das Pipas: Localizado no Distrito
de Boa Esperança, a 18km do centro de Rolante, o Caminho das Pipas é um roteiro de
enoturismo composto por vinícola familiares com produção de vinhos, sucos e
espumantes, que oferecem (mediante agendamento) degustação de seus produtos e
visitas técnicas pela propriedade. Além disso, conta com casas de massas e produtos
coloniais, restaurante aos finais de semana, pousada, sítio de arteterapia, um Parque
Municipal e uma linda cascata. Parque Municipal da Asa Delta: O Parque Municipal
da Asa Delta é o ponto culminante do município de Rolante, com 841 metros de
altitude. Lá de cima é possível avistar a encosta da Serra Gaúcha, o Vale do Paranhana
e, nos dias de tempo firme, o Litoral Norte e cidades da região metropolitana. O
espetáculo fica por conta do pôr do sol ou pelo mar de nuvens que se formam em
determinados períodos do ano.
O local é aberto ao público e conta com infraestrutura como banheiros, churrasqueiras
e pontos de energia elétrica, além de um belvedere e um bar.

Cicloturismo _Foto de César Delong_..jpeg 3.jpg
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Cascata das Andorinhas _foto de Diego R Carraro_.jpg
CAPITAL NACIONAL DA CUCA_ _Lilian Alice Marquesfoto B .jpg
Caminho das Pipas _ Rolante.jpg
Parque Municipal da Asa Delta _foto de Renato Dasenbrock_.JPG

0.7. Descrição do Destino

Conhecida como a Capital Nacional da Cuca e a terra natal do famoso artista
Teixeirinha, Rolante é também terra de vinhos, de cascatas e de moutain bike. As
lindas paisagens do interior, com seus parreirais, casas históricas e uma considerável
extensão de mata atlântica, são cenários perfeitos para passeios inesquecíveis.

0.8.

Com uma considerável extensão de mata atlântica, nascedouro de rios e cascatas,
Rolante tem investido no desenvolvimento sustentável de sua economia, tendo o
turismo como um de seus setores prioritário. Em seu Planejamento Estratégico,
realizado de forma participativa com lideranças da comunidade, entidades,
empresariado e setor público, através do Programa de Desenvolvimento Econômico
Local - DEL, tem como Visão de Futuro ser referência em Qualidade de Vida no Vale do
Paranhana até 2035. Para tanto, investe em ações e projetos que visam fortalecer o
protagonismo da população rolantense, melhorar o ambiente para investimentos,
aumentando a competitividade e produtividade dos negócios locais. No turismo,
Rolante busca ser Referência em Turismo de Experiência (2020) e tem atuado na
qualificação do trade local, no incentivo ao empreendedorismo, na proteção da cultura
e das áreas de interesse turístico e no fomento ao cicloturismo e turismo rural.

0.9. Galardões

Prêmio Gestor Público 2015 - Categoria Educação Sindifisco/RS http://www.rolante.rs.gov.br/Reportagens-Arquivo/1783-rolante-recebe-
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certificado-de-reconhecimento-no-premio-gestor-publico Prêmio Vencedores do
Agronegócio 2016 Federasul http://www.rolante.rs.gov.br/Reportagens-Arquivo/2018-rolante-recebedestaque-especial-no-premio-vencedores-do-agronegocio Prêmio Gestor Público
2017 - Categoria Agricultura Sindifisco/RS http://www.rolante.rs.gov.br/Reportagens-Arquivo/2149-prefeitura-derolante-recebe-premio-gestor-publico 1º Lugar na Escala Brasil Transparente 2017 - ht
tp://www.rolante.rs.gov.br/noticias/2098-rolante-conquista-o-1-lugar-na-escala-brasiltransparente

0.10.

www.rolante.rs.gov.br

0.11.

Osmar Vicentin - Consultor sênior na Estrategica Consultoria e na Federação das
Associações Empresariais de Santa Catarina - Facisc - osmar@facisc.org.br - 55 48 9
9962-4456 Michel Bregolin - Coordenador do Curso de Turismo da Universidade de
Caxias do Sul - mbregolin@ucs.br - 55 54 9 84116886

Âmbito da avaliação
1
Action

Details

0.12. Superfície acima da marca de água (ha)

29500

Mapa Rolante .jpg
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Mapa Rolante IBGE Cidades .jpg

1
Action

Details

0.13.
2020_Good_Practice_Story_Template_Submission_form Little
Environmentalists.docx
Little Environmentalists.rar
Rolante Cycling Tourism.rar
2020_Good_Practice_Story_Template_Submission_form Rolante Cycling
Tourism.docx
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1. Gestão do Destino
4

Compromisso e organização
2
Action

Details

1.1. Coordenador de sustentabilidade
Uma pessoa foi empossada de responsabilidades e autoridade para a
implementação e registo adequado da gestão sustentável do destino.

a) Diuly Cristina da Silva Mähler b) Coordenadora de Desenvolvimento do
Turismo: responsável pelo planejamento e gestão sustentável das atividades turísticas
do município, dentre elas o monitoramento de fluxos turísticos; estudos de demanda;
sensibilização e comunicação com o trade e comunidade local; avaliações e relatórios
de sustentabilidade. É coordenadora da Câmara Técnica de Turismo, Cultura e Lazer
do Programa de Desenvolvimento Econômico Local; Presidente do Conselho
Municipal de Turismo de Rolante; Vice-presidente da Associação dos Amigos do
Circuito Cascatas e Montanhas - AMICAM; Titular do Conselho Municipal de
Políticas Culturais; suplente no Conselho de Desenvolvimento Econômico
Local; suplente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.

Cargo Coord Des Turismo.pdf
Nomeia Conselho de Turismo.pdf
Nomeia Conselho de Desenvolvimento Econômico.pdf
Nomeia Conselho de Políticas Culturais.pdf
Ata Assembleia Geral Amicam nov2019 _1_.docx
Lei 4468 _ Nomeio Conselho de Meio Ambiente.pdf
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1.2. Visão
O destino definiu, após consulta com os agentes do sector, uma
Visão que integra princípios de sustentabilidade e é comunicada
publicamente

Planeamento e desenvolvimento
2
Action

Details

1.3. Inventário
o destino tem um inventário regularmente actualizado dos seus ativos
e atrações, incluindo locais naturais e culturais, acessível ao público.

Em 2019, o Departamento de Turismo de Rolante iniciou o preenchimento dos
formulário do Inventário Turístico conforme a metodologia do Ministério do Turismo
do Brasil (formulários preenchidos encontram-se em anexo). No mesmo ano, a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul
iniciou a reformulação e simplificação da metodologia de inventariação, motivo que fez
o Departamento adiar o trabalho e aguardar o lançamento dos novos formulários do
Estado, que veio a ocorrer em novembro de 2019, conforme manual de orientação
em anexo. Em reunião do Conselho Municipal de Turismo, em dezembro de 2019
(ata em anexo), foi acordado com os conselheiros a criação de um grupo de trabalho
para tratar exclusivamente da construção do Inventário Turístico do Município de
Rolante. Os trabalhos do grupo deveriam iniciar em 2020, mas, devido a pandemia da
COVID-19, não foi possível. Embora o documento de inventariação não esteja
concluído, as informações referentes a economia, cultura, infraestrutura, atrativos e
serviços turístico do município de Rolante foram documentados no Plano Municipal
de Turismo (2018), estando disponíveis para consulta no link:
https://rolante.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7830&cdDiploma=20
194346&NroLei=4.346&Word=turismo&Word2= (*Para abrir o link clicar Ctrl+link). As
informações sobre atrativos e serviços também estão disponíveis no site da prefeitura
de Rolante: www.rolante.rs.gov.br, na aba Turismo. Durante a pandemia de COVID-19,
o Departamento de Turismo iniciou o preenchimento dos formulários de Inventariação
Turística utilizando a metodologia do Estado do Rio Grande do Sul (InvTur RS em
anexo), os quais deverão ser concluídos até dezembro de 2020.
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Ata nº 06 de 2019 _ Conselho Municipal de Turismo.pdf
A4 _ Sistema de segurança_convertido.docx
Lista de presenças reunião COMTUR dez 201928052020.jpg
A5 _ Sistema de saúde.docx
A1 _ Informacões básicas do município Rolante 2019.docx
A2.1.1 _ Rodoviário_ Rodovia Rolante RS 239.docx
A2.1.2 _ Rodoviário _ Estação rodoviária.doc
A3 _ Sistema de comunicação_convertido.docx
Plano Municipal de Turismo Rolante 2018.pdf
02143702_manual_de_orientacoes_inventariacao_da_oferta_turistica_rs_2019
_1_.pdf
InvTur RS_formulario_a_dados_basicos_e_infraestrutura_de_apoio _2_.docx
InvTur RS_formulario_b_caracterizacao_turistica.docx
InvTur RS_formulario_c_servicos_e_equipamentos_turisticos.docx
InvTur RS_formulario_d_atrativosrotas_e_roteirosturisticos.docx
InvTur RS_formulario_e_segmentacao_turistica.docx
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1.4. Política de Turismo
O destino tem uma política plurianual atualizada de turismo, ou uma
estratégia que aborda todas as questões ambientais, estéticas,
sociais, culturais, económicas, de qualidade, saúde e segurança
relevantes de sustentabilidade.
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Desde 2015, o município de Rolante trabalha na organização cooperada de suas
políticas públicas através do Programa de Desenvolvimento Econômico Local DEL. No processo de planejamento e formulação do programa, foram realizadas cerca
de 90 entrevistas com empresários e lideranças locais, a partir das quais identifcaramse setores prioritários para o desenvolvimento do município, dentre os quais o turismo.
A partir de então, foram criadas as câmaras técnicas de Desenvolvimento Rural,
Comércio e Serviços, Educação e Formação Empreendedora, Indústria e Atração de
Investimentos, Meio Ambiente, Plano Diretor, Saúde, Segurança, e a Câmara Técnica
de Turismo, Cultura e Lazer, onde são discutidos, criados e executados, de forma
conjunta e participativa, diversos projetos, como pode ser verificado no link a
seguir: https://acisarolante.com.br/programa-del#ct1. O andamento de cada projeto
das CTs é monitorado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico
e está disponíveis para consulta no link: https://trello.com/b/SqloUOij/del-rolante. Em
2018, através do DEL, foi criado o Plano Municipal de Turismo de Rolante, que
contém informações sobre os atrativos e serviços turísticos locais e os projetos que a
comunidade entendeu serem pertinentes para a consolidação do turismo enquanto
setor econômico e sustentável. O Plano Municipal de Turismo de Rolante foi
construído pelo Conselho e Câmara Técnica de Turismo, sendo validado pela
comunidade rolantense em audiência pública
(http://rolante.rs.gov.br/noticias/2272-plano-municipal-de-turismo-de-rolante-e-discutidodurante-audiencia-publica) e foi dividido em quatro eixos estratégicos:
- Sistema de Gestão: visa fomentar a gestão descentralizada e regionalizada, a
desburocratização e o incentivo a adoção de práticas sustentáveis pelos
empreendedores;
- Estruturação, desenvolvimento e qualificação da oferta turística: tem por objetivo
melhorar a infraestrutura turística e a qualidade dos serviços prestados;
- Marketing: visa identificar mercados-alvo e divugar os produtos e serviços do
município.
Para 2019, as metas eram:
- Promover os roteiros turísticos: foi realizado em agosto um famtour com agencias da
região metropolitana (https://www.tca.com.br/news/rolante-recebe-grupo-para-famtour/
- https://www.jornalpanorama.com.br/novo/rolante-recebe-grupo-para-conhecer-seuspotenciais-turisticos/);
- Definição de preços para serviços productos turísticos existentes: os
empreendimentos foram estimulados a adotar uma tabela de preço (em anexo) de
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seus produtos e serviços para auxiliar na formatação de pacotes turísticos, bem como
para fins de organização.
Ambos foram alcançados.
Com relação à proteção do meio ambiente, foram definidos os seguintes objetivos:
Eixo estratégico 2 – Diretriz 1 – Meta 4: Estimular a adoção de práticas sustentáveis
pelos empreendimentos, tais como utilização de energias fotovoltaicas.
Eixo estratégico – Diretriz 2 – Meta 4: definir usos do solo para áreas de interesse
turístico, criando regras sobre o que pode e o que não pode ser construído,
preservando a natureza e as paisagens. Em 2019, Rolante passou a integrar a Rede
DEL Turismo, cujo objetivo é promover projetos voltados ao desenvolvimento
econômico de municípios brasileiros tendo como foco o turismo e a
sustentabilidade, orientando-se pelos valores estabelecidos pela Green Destinations. O
município conta com Departamento Municipal de Turismo (Lei nº 4312) e dotação
orçamentária específica (conforme PPA em anexo, pg 26 e 62), Conselho Municipal
de Turismo e Fundo Municipal de Turismo e criou cargo de Coordenador de
Desenvolvimento do Turismo (conforme anexos), que hoje é ocupado por
turismóloga. A Inventariação Turística de Rolante chegou a ser iniciada em 2019,
utilizando a metodologia do Ministério do Turismo, mas por conta de uma atualização
da metodologia feita pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, no mesmo ano,
optou-se por adiá-la. Rolante atua de forma integrada com a região através do Fórum
Regional de Turismo do Vale do Paranhana - que corresponde a Instância de
Governança Regional (IGR) - e dos Planos de direcionamento e planejamento regional
(anexos) Está inserido também no Programa de Regionalização do Turismo (anexo
Livro, pg 46), do Ministério do Turismo.

Ata nº 06 de 2019 _ Conselho Municipal de Turismo.pdf
Cargo Coord Des Turismo.pdf
Plano Municipal de Turismo de Rolante _ Lei nº 4346.2019.pdf
Nomeia Conselho de Turismo.pdf
Nomeia Conselho de Desenvolvimento Econômico.pdf
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Cria Conselho e Fundo de Turismo 2000.pdf
planejamento_vale_do_paranhana.pdf
Ata nº 01 de 2020 _ Conselho Municipal de Turismo.pdf
Regimento Interno COMTUR.pdf
LIVRO_Mapa Regionalização Turismo 2019.pdf
RelatorioMapaDoTurismo _1_.pdf
Plano Municipal de Turismo Rolante 2019 _ 2022.pdf
Lei 4312 _ Estrutura Administrativa Prefeitura de Rolante.pdf
Direcionamento Estrategico Regional do Turismo VP.pdf
Folder_Del_Turismo_2020 grafica.pdf
Manual de Boas Práticas _ DEL Turismo.pdf
1.4 – Políticas de Turismo – REPORTAGENS.docx
PPA 2018 _ 2021.pdf
Lei 4065 _ PPA 2018 2021.pdf
1.4 – Políticas de Turismo – REPORTAGENS.docx
Tabela de Valores Serviços Turísticos.docx
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2. Natureza e paisagem
3

1

Natureza e conservação
1

1

Action

Details

2.1. Protecção da Natureza
A protecção de zonas naturais, dos habitats, espécies e
ecossistemas (incl. marinhos e aquáticos) é efetivamente abordada e
executada. A degradação da Natureza é mitigada e quando
necessário é identificada e revertida, ou compensada.

As questões relacionadas à proteção da natureza são geridas pelo Departamento
Municipal de Meio Ambiente, que conta com biólogo, tecnólogo em saneamento
ambiental, geólogo e fiscal de meio ambiente. As ações da pasta são acompanhadas
pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento e Câmara Técnica
de Meio Ambiente. É de responsabilidade do Departamento de Meio Ambiente
a emissão de autorização de manejo florestal e licenças ambientais, o monitoramento,
fiscalização ambiental e atendimento a denúncias (anexo), as questões relacionadas a
coleta seletiva e convencional de resíduos, bem como a realização de ações de
conscientização, dentre outras. As ações do Departamento são amparadas por
políticas públicas municipais (em anexo) que complementam as legislações federal
e estadual no combate a degradação ambiental. O município também integra o
Consórcio Público de Saneamento Pró-Sinos, que auxilia em diversas ações.
Dentre os principais desafios na área ambiental está a implementação da totalidade da
coleta seletiva no município e o acompanhamento e monitoramento de áreas
degradadas em recuperação. Nesse sentido, foram implementados diversos projetos,
tais como Recicle (pontos de coleta seletiva em escolas), Ambientalistas Mirins,
Cooperativas Escolares, Ponto de Coleta de lixo eletrônicos, óleo de cozinha,
pilhas e baterias, Coleta Seletiva por Bairros, além da realização anual da Semana
do Meio Ambiente. Os projetos escolares merecem destaque, pois além do trabalho
de conscientização, possibilitaram que alunos participassem de intercâmbios e
concursos internacionais. Com relação as áreas de interesse turístico, foi realizado
em 2019, através do Programa DEL Turismo (parceria com o BFZ da
Alemanha) e em parceria com o Departamento de Meio Ambiente, um Relatório dos
Impactos da atividade turística na Cascata das Andorinhas. Além disso, foram
realizadas palestras de sensibilização sobre Turismo e Sustentabilidade nas
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localidades da Mascarada e Boa Esperança, onde há fluxo turístico (relatórios em
anexo), e para o Conselho Municipal de Turismo. Também foi realizado
Levantamento de Fluxo Turístico na Cascata das Andorinhas, com o objetivo de
dimensionar a visitação na área. Os levantamentos foram realizados através da
abordagem dos visitantes, na entrada de acesso a Cascata das Andorinhas. Foram
coletadas informações referentes a quantidade de pessoas, tipo de veículos e placa,
cidade de origem, tempo de permanência no local, se conheceu outro atrativo no
município, se estava ou não hospedado no município, sua percepção sobre o atrativo.
Não foram realizados novos levantamento. No entanto, há comunicação com os
moradores do entorno que nos relatam sobre o movimento da área e eventuais
problemas.
O processo judicial de desapropriação está em andamento. A liminar de posse
provisória permitiu que a prefeitura fizesse intervenções, tais como a instalação de
placas orientativas e a medição da área que compreenderá o parque para posterior
georeferenciamento e registro.
Foi criado um grupo de trabalho formado por entidades locais, setor público e a
comunidade do entorno da Cascata das Andorinhas para definição de regras para a
área (ata em anexo). Estamos agora encaminhando uma solicitação de recurso junto ao
Programa Rede DEL Turismo para criação de um plano para a área.

Lei 4312 _ Estrutura Administrativa Prefeitura de Rolante.pdf
Lei 7311 _ Cria Conselho e Fundo de Meio Ambiente e Saneamento.pdf
Decreto 4361 _ Nomeia Conselho Municipal de Meio Ambiente e
Saneamento.pdf
Decreto 3984 _ Regimento Conselho Meio Ambiente e Saneamento.pdf
Controle Fiscalizações _Processos Administrativos_ _ Meio Ambiente _
DIULY.pdf
Lei 1050 _ Manejo de Resíduos Sólidos.pdf
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Lei 1418 _ Atos de Limpeza.pdf
Lei 3712 _ Aprova Plano de Saneamento Básico.pdf
Lei 4089 _ Taxa Controle e Fiscalização Ambiental.pdf
Lei 4415 _ Aprova Plano Saneamento Rolante.pdf
Ata 09.06.2020 CMMASA.pdf
Ata 10.03.2020 CMMASA.pdf
Lei 4265 _ Ratifica Protocolo de Intenções Pró Sinos.pdf
PROJETO RECICLE COMPLETO 02 09 2019.docx
Layout Sacolas Coleta Seletiva _ INF. M. AMB. _ 13_06_2019.pdf
Sacola Coleta Seletiva Bairros.jpg
Coleta Seletiva 2017_1.jpg
Coleta Seletiva 2017_2.jpg
INDICADOR COLETA SELETIVA.xlsx
Reunião DEL _ Ações CT Meio Ambiente _ Coleta Seletiva _02_05_2019.pptx
Levantamento Casas Sto. Antônio Usando Sacolas _ 28_03_2019.docx
Cartilha Coleta Seletiva Rolante _ versão fev_2019.pdf
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Cartaz Oficial.jpg
Cartazes Ponto de Entrega _1_.jpeg
Cartazes Ponto de Entrega _2_.jpeg
Cartazes Ponto de Entrega _3_.jpeg
Cartazes Ponto de Entrega _4_.jpeg
Cartazes Ponto de Entrega _5_.jpeg
Layout Off Pilhas.jpg
As cooperativas escolares são associações de estudantes com finalidade
educativa, podendo desenvolver atividades econômicas, sociais e culturais em
benefício dos associados..pdf
Cascata das Andorinhas Avaliação de Impacto Ambiental 2019.pdf
LOCAIS ATENDIDOS 2.pdf
ROLANTE ECOTUR _ RELATÓRIO GERAL 17 horas _c.pdf
Ata Diálogo Mascarada 201919062020.pdf
Lista depresença Diálogo Mascarada19062020.pdf
Levantamento de Fluxo Turístico Cascata das Andorinhas nov dez
201919062020.pdf
Relatório Tecnico Científico Cascata das Andorinhas 2019.pdf
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2.1 _ Proteção da Natureza REPORTAGENS.docx
Ata GT Andorinhas _ Reunião 06.05.2020.pdf
2.1 _ Proteção da Natureza REPORTAGENS.docx

2.2. Protecção dos recursos naturais
A proteção dos recursos naturais está devidamente organizada e
executada, e o uso não sustentável é evitado.

Experiência de natureza
1
Action

Details

2.3. Ética animal
O uso de animais em acções de turismo é controlado eficazmente, no
sentido de diminuir o risco de sofrimento, doença ou morte
desnecessária

Paisagem e cenário
1
Action

Details

2.4. Paisagem e Cenário
As vistas panorâmicas naturais e rurais são protegidas e o sentido de
lugar é mantido; a degradação da paisagem e a expansão urbana em

Em 2015, o Programa DEL criou a Câmara Técnica do Plano Diretor, tendo como
objetivo instituir um grupo técnico para construção do Plano Diretor Urbano e
Ambiental do Município de Rolante (Lei nº 4267/2018). Após a nomeação do
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paisagens cênicas é efetivamente evitada.

Conselho do Plano Diretor, o grupo fez levantamentos e audiências públicas a fim de
definir as diretrizes do documento, bem como a legislação complementar.
http://www.rolante.rs.gov.br/noticias/2275-revisao-do-plano-diretor-de-rolante-e-temade-audiencia-publica (Ctrl+link para abrir) Uma das medidas adotadas para
preservação da paisagem foi a revogação da Lei Municipal nº 291/1977, que instituia
como zona urbana a localidade de Boa Esperança, onde encontra-se atualmente o
Caminho das Pipas, roteiro de enoturismo formado por pequenas propriedades
familiares vitivinícolas que caracterizam a paisagem local com seus parreirais cercados
por matas e morros. O novo zoneamento transformou Boa Esperança em zona rural, o
que restringe algumas atividades comerciais, o parcelamento do solo e limita a altura
das construções, conforme anexos I, II, IV e V. O Plano Diretor prevê a proteção da
paisagem do município, em seu capítulo II, Art. 10. Já em seu capítulo III, Art. 29, define
a paisagem como sendo parte integrante do Patrimônio Cultural. A CT do Plano Diretor
redigiu também o texto de Parcelamento do Solo (Lei nº 4.383/2019), que determina
em seu capítulo III, Seção I, Art. 46., que "Não poderão ser objeto de parcelamento do
solo as áreas de valor científico, histórico, artístico, cultural, de lazer e turismo (...)" . O
Código de Posturas do Município de Rolante (Lei nº 4.104/2017), em seu Art. 82,
regra sobre a poluição visual de espaços urbanos, defindo o seguinte: Art. 82. Não
será permitida a colocação de anúncios ou cartazes quando:
II - de alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, seus
panoramas naturais, monumentos típicos, históricos e tradicionais; No Código de
Edificações (Lei nº4359/2019), em seu Art. 26, fica definido que as edificações de
interesse histórico ou cultural não poderão ser demolidas sem o consentimento do
Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. Para 2020, estamos encaminhando
pedido junto ao Programa DEL Turismo e BBW (Alemanha) para contratação de
consultoria especializada para criação e regramento de áreas de interesse turístico do
município, tendo por objetivo preservar as paisagens relevantes e fortalecer a economia
das comunidades de entorno.

Altera Conselho Plano Diretor.pdf
Plano Diretor Urbano e Ambiental.pdf
Zoneamento urbano 1977 0291.pdf

Page 25/61

Top100 Nomination Form

ANEXO I _ Macro Zoneamento.pdf
ANEXO IV _ Atividades permitidas por zona de uso.pdf
ANEXO V _ Zoneamento.pdf
ANEXO II _ Tabela de índices.pdf
Lei 4104 Código de Posturas.pdf
Lei 4359 Código de Edificações.pdf
Lei 4383 Parcelamento do Solo.pdf
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3. Ambiente e Clima
4

3

Uso do solo e poluição
1
Action

Details

3.1. Poluição do ar
A poluição do ar é devidamente considerada, com base nos riscos e
impactos identificados na Avaliação de Base (critério 2.2); Os
impactos da poluição atmosférica relacionada com o turismo são
efectivamente controlados.

Os problemas de poluição do ar no município de Rolante, embora pequenos, estão
atrelados principalmente a fontes fixas de emissão de poluentes, tais como pequenas
indústrias, comércios e carvoarias existentes no interior. Todos os empreendimentos
são licenciados (LO anexa) e verificados periodicamente pelo Departamento
Municipal de Meio Ambiente, o qual realiza ações de monitoramento, controle e
fiscalização da poluição atmosférica e ruídos. Ocasionalmente são atendidos
chamados referente a queimas de materiais diversos. As denúncias recebidas pelo
departamento são registradas internamente (documento em anexo), verificadas e,
sendo necessário, exigidas adequações e aplicado multas. Está disponível no site da
prefeitura o link "Denúncia Ambiental" onde consta orientações e contatos para
comunicação de crimes contra o meio amabiente, tais como queima de resíduos e
vegetação, poluição atmosférica, dentre
outras. http://rolante.rs.gov.br/denuncia-ambiental (clicar Ctrl+link para abrir). Com
relação as fontes móveis de poluição atmosférica, embora não exista um controle local
ou regional dos níveis de poluentes, há um incentivo por parte do poder público e
entidades locais para o uso da bicicleta como meio de transporte. Nesse sentido,
foram empreendidas diversas ações, dentre as quais a criação do roteiro de
cicloturismo Cascatas e Montanhas (http://cascatasemontanhas.com.br/); criação
do Plano de Mobilidade Urbana (Lei nº4050/2017) que contempla a ampliação e
criação de espaços de circulação de bicicletas e pedestres; e ainda a Lei Municipal nº
4114/2017, que intitula o município como "Cidade Amiga do Ciclista", tendo em vista
o planejamento estratégico do município estar voltado para o cuidado com seu território
e o desenvolvimento sustentável de suas potencialidades turísticas. Embora não haja
monitoramento da qualidade do ar em Rolante, sabemos que a grande circulação de
veículos acarreta na poluição atmosférica, além de criar problemas de mobilidade. Os
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moradores do entorno de atrativos relatam (conforme ata do diálogo) a grande
ocorrência de poeira causada pelo trânsito constante, visto que a maioria das estradas
ainda não são asfaltadas.
(http://rolante.rs.gov.br/component/content/article/26-paginas-fixas/2221-bici-no-jardim
). http://rolante.rs.gov.br/Reportagens-Arquivo/arquivo-de-noticias/1705-rolanteriozinho-e-sao-francisco-de-paula-investem-em-circuito-de-cicloturismo
https://revistabicicleta.com/cicloturismo/circuito-cascatas-e-montanhas-de-cicloturismo/
http://rolante.rs.gov.br/Reportagens-Arquivo/1993-rolante-reune-180-ciclistas-no-cucabike-2016
http://rolante.rs.gov.br/Reportagens-Arquivo/2345-ascur-prepara-cuca-galactica-parareceber-os-cicloturistas-durante-a-kuchenfest

Plano Mobilidade Urbana Rolante.pdf
Lei Cidade Amiga do Ciclista.pdf
Controle Fiscalizações _Processos Administrativos_ _ Meio Ambiente _
DIULY.pdf
LO_027_2020 _ Empresa XXXXX.pdf
Ata Diálogo Mascarada 201919062020.pdf
Lista depresença Diálogo Mascarada19062020.pdf
Bici no Jardim cartaz 2.jpg
Bici no Jardim cartaz.jpg
Bici no Jardim fotos _1_.jpg
Bici no Jardim inauguração _1_.JPG

Page 28/61

Top100 Nomination Form

Bici no Jardim Logo.jpg
projeto Bici no Jardim.pptx
Ciclovias e ciclofaixas _13_.jpg
Ciclovias e ciclofaixas _24_.jpg
Ciclovias e ciclofaixas _27_.jpg
Ciclovias e ciclofaixas _40_.jpg
Ciclovias e ciclofaixas _8_.jpg

Gestão da água
1
Action

Details

3.2. Tratamento de águas residuais
O tratamento de águas residuais está devidamente organizado e são
aplicados regulamentos pertinentes, com o objetivo de minimizar os
impactos nas pessoas e no ambiente; também se refere a
localização, manutenção e testes de descarga de fossas sépticas.

a) Atualmente é realizado através de fossa sépticas individuais, mas o sistema de
tratamento coletivo, nas regiões centrais, está em obras e está 80% concluído , sendo
que, até julho de 2021, 60% do sistema deverá estar em funcionamento. *fotos Nos
empreendimentos licensiados o controle é feito atravpes da comprovação da existencia
de sistema de tratamento bem como da sua eficiência, com limpezas periódicas.
Quanto as residencias particulares, o controle é feito através da comprovação de
existencia de sistema adequado de tratamento e fiscalizações eventuais. Vistorias,
notificações e multas Diego PLanilha Diego
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Mobilidade sustentável
1
Action

Details

3.3. Mobilidade suave
O destino tem uma estratégia de mobilidade suave para minimizar o
transporte de alto impacto (conforme identificado na Avaliação de
Base) em zonas turísticas; caminhadas e ciclismo são facilitados e
incentivados.

O centro da cidade de Rolante é atravessado pela rodovia estadual RS 239, sendo está
a rota de acesso ao município vizinho de Riozinho e utilizada como principal via de
escoamento da produção local e transportes de cargas, assim como para o trânsito de
veículos leves, bicicletas e pedestres. Essa situação impacta tanto na estética da
cidade, uma vez que precisa adequar suas ruas e sinalização para esse tipo de
trânsito, quanto na qualidade do ar e na limpeza das ruas. Da mesma forma, o trânsito
constante de veículos nas estradas do interior, especialmente nas localidades
turísticas, gera incômodo causado pela poeira, bem como insegurança, visto que
muitos turistas não respeitam as regras de velocidade. Com a construção do Plano
Diretor de Mobilidade Urbana, foram projetadas rotas alternativas para trânsito de
veículos pesados, desviando o fluxo do centro, o que deverá melhorar a estética e a
qualidade do ar, além de garantir maior segurança a ciclistas e pedestres. O Plano
estimula as caminhadas e o uso da bicicleta nos deslocamentos cotidianos e de lazer
como modo de transporte saudável e de baixo custo econômico e ambiental. Prevê
também obras de ampliação das ciclovias existentes, bem como a conexão entre elas,
e a criação de novas ciclovias e ciclofaixas, conforme Anexos I e II do Plano Diretor.
Consta no Plano Municipal de Turismo, em seu Eixo Estratégico 2 - Meta 5, apoio a
implantação das ações previstas no Plano de Mobilidade. O Plano Diretor Urbano e
Ambiental também prevê o estímulo ao uso da bicicleta em seu Art. 34, parágrafo XIX.
Outras iniciativas visam incentivar o uso da bicicleta, dentre as quais podemos citar: a
criação do Circuito Cascatas e Montanhas de cicloturismo; a criação da Lei nº
4114/2017, intitulando Rolante como "Cidade Amiga do Ciclista"; a realização de
eventos anuais de mountain bike; a criação da Cuca Galáctica em homenagem
aos ciclistas; a estruturação de um Ponto de Apoio ao Cicloturista; realização de
cursos de mecânica de bikes para público feminino; projeto Bici no Jardim que
visa revitalizar bicicletas em desuso para ornamentar a cidade; a criação de micro
circuitos para estimular ciclistas iniciantes a pedalar; realização do Dia D Sem Carro;
criação da categoria Ciclofotografia no Concurso Fotográfico "Um Olhar Sobre

Page 30/61

Top100 Nomination Form

Rolane; dentre outras. Com relação a perturbação causada pelo fluxo de veículos no
interior, o Conselho de Turismo (ata e ofício anexos) e o Conselho Municipal de
Trânsito trabalham juntos para resolver a questão, tendo, inclusive, instalado placas
de atenção em locais onde há circulação de ciclistas.

Plano Mobilidade Urbana Rolante.pdf
Lei Cidade Amiga do Ciclista.pdf
Ata nº 01 de 2020 _ Conselho Municipal de Turismo.pdf
Plano Diretor Urbano e Ambiental.pdf
Plano Diretor _ Anexo I _ Malha vIária.pdf
Plano Diretor _ Anexo II _ Redes Funcionais.pdf
Lei 3494 Circuito Cascatas e Montanhas.pdf
Of. COMTUR Placas de Sinalização10062020.jpg
Projeto DEL _ Bici no Jardim.docx
Projeto DEL _ Cascatas e Montanhas.docx
Projeto DEL _ Ponto de Atendimento ao Turista.docx
Plano Municipal de Turismo Rolante 2019 _ 2022.pdf
Lei 3494 Circuito Cascatas e Montanhas.pdf
Bici no Jardim cartaz 2.jpg
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Bici no Jardim cartaz.jpg
projeto Bici no Jardim.pptx
CICLOTURISMO APRES PADRÃO.pptx
Perfil Cicloturista Rolante 2019 jan a jun.pdf
Perfil Cicloturista Rolante RS 2018 _ Circuito Cascatas e Montanhas de
Cicloturismo.pdf
Placa de atenção bike 2.jpeg
Placa de atenção bike 1.jpeg
3.3 _ Mobilidade Suave _ REPORTAGENS.docx
Ciclovias e ciclofaixas _13_.jpg
Ciclovias e ciclofaixas _24_.jpg
Ciclovias e ciclofaixas _27_.jpg
Ciclovias e ciclofaixas _40_.jpg
Ciclovias e ciclofaixas _8_.jpg
3.3 _ Mobilidade Suave _ REPORTAGENS _1_.docx
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Resíduos e reciclagem
1

1

Action

Details

3.4. Redução de resíduos sólidos
Qualquer resíduo sólido é controlado, reduzido, separado e reciclado
de forma adequada; as metas quantitativas são definidas,
especialmente em relação à redução de resíduos de plástico.

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Rolante (Lei Mun. n°4.415/2019) orienta
para que o município promova ações para não geração, redução, reutilização,
reciclagem e tratamento adequado dos resíduos sólidos. De acordo com o
Departamento Municipal de Meio Ambiente, o município produz 270 toneladas de
resíduos sólidos por mês, dos quais são reaproveitados cerca de 20,5 toneladas/mês
de recicláveis. Com base nessas orientações, foram implementados pontos de coleta
de óleo de cozinha, pilhas e baterias, materiais eletrônicos, os quais são destinados
para reciclagem. Foram desenvolvidos também projetos escolares com objetivo de
conscientizar pais, alunos e comunidade para redução de resíduos. O primeiro deles foi
a criação de Cooperativas Escolares, associações de estudantes com finalidade
educativa, podendo desenvolver atividades econômicas, sociais e culturais em
benefício dos associados. Cada cooperativa desenvolveu produtos a partir de materiais
reciclaveis para comercialização, incentivando a separação adequada de materiais e
sua reutilização. Projeto coleta seletiva com sacolas de material reciclável
Ambientalistas mirins Cooperativas escolares
https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2017/10/noticias/regiao/2187538-cooperativasescolares-licao-de-gestao-alem-da-sala-de-aula.html
https://noticias.startelecom.com.br/web/site/noticia/2502

Plano Saneamento Rolante.pdf

3.5. Separação de lixo
Existem Ecopontos para uma separação adequada de resíduos
urbanos e industriais.
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O Departamento Municipal de Meio Ambiente possui ponto de coleta de lixo
eletrônico, óleo de cozinha, pilhas e bateriais e é responsável por destinar esses
materiais a correta recilagem por empresas especializadas. O lixo eletrônico é
destinado a cooperativa no município de Taquara, que faz a correta destinação dos
resíduos. As pilhas e bateriais são encaminhadas a empresa responsável pela logistica
reversa, enquanto o óleo de cozinha é destinado as Cooperativas Escolares do
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município, que transformam esse material em sabão e o comercializam. Dentro do
projeto Recicle, que visa sensibilizar a comunidade escolar para educação ambiental,
coleta seletiva, reciclagem e reaproveitamento de resíduos, assim como repensar a
responsabilidade como gerador de resíduos, foram instalados containers de coleta
seletiva dentro das escolas municipais, onde os materiais recolhidos são reciclados e
revendidos ou transformados em produtos pelas Cooperativas Escolares. O município
incentiva também a separação de resíduos residenciais e a coleta seletiva, contando
com apoio do grupo de Ambientalistas Mirins, responsáveis por conscientizar os
moradores de bairros sobre o correto uso das sacolas de separação de
resíduos. Os resíduos separados no projeto são apenas os domésticos. Os resíduos
gerados pelos turistas ainda não estão sendo separados, pois este é um projeto piloto
feito em apenas um bairro da cidade em 2019, mas que em 2020 se expandiu para
outro bairro, e assim se faz consecutivamente.
As fotos em anexo são de cartões produzidos com papel reciclado que são
comercializados em eventos do município . Há ainda a Central de Triagem de
Resíduos Sólidos, gerida por empresa privada com acompanhamento do
Departamento de Meio Ambiente, para onde são destinados os resíduos domésticos da
cidade. O lixo é descarregado pelos caminhões de coleta seletiva em uma esteira de
triagem, passando por um funil, e separados pelos catadores. Após, são
acondicionados em baias (conforme o tipo de material), prensados e vendidos. Os
resíduos orgânicos e rejeitos que porventura sejam recebidos, são acondicionados em
container e encaminhados para aterro sanitário no município de São Leopoldo.

PROJETO RECICLE COMPLETO 02 09 2019.docx
Layout Sacolas Coleta Seletiva _ INF. M. AMB. _ 13_06_2019.pdf
Sacola Coleta Seletiva Bairros.jpg
Coleta Seletiva 2017_1.jpg
Coleta Seletiva 2017_2.jpg
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INDICADOR COLETA SELETIVA.xlsx
Reunião DEL _ Ações CT Meio Ambiente _ Coleta Seletiva _02_05_2019.pptx
Levantamento Casas Sto. Antônio Usando Sacolas _ 28_03_2019.docx
Cartilha Coleta Seletiva Rolante _ versão fev_2019.pdf
Cartaz Oficial.jpg
Cartazes Ponto de Entrega _1_.jpeg
Cartazes Ponto de Entrega _2_.jpeg
Cartazes Ponto de Entrega _3_.jpeg
Cartazes Ponto de Entrega _5_.jpeg
Layout Off Pilhas.jpg
As cooperativas escolares são associações de estudantes com finalidade
educativa, podendo desenvolver atividades econômicas, sociais e culturais em
benefício dos associados..pdf
3.5 – Separação de Lixo REPORTAGENS.docx
Central de Triagem de Resíduos Sólidos _1_.jpeg
Central de Triagem de Resíduos Sólidos _2_.jpeg
Central de Triagem de Resíduos Sólidos _3_.jpeg
Central de Triagem de Resíduos Sólidos Esteira.jpeg
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Comprov. Descarte Pneus.pdf
3.5 – Separação de Lixo REPORTAGENS.docx
Little Environmentalists _2_.jpg
Little Environmentalists _4_.jpg
Little Environmentalists _5_.jpg

Energia e alterações climáticas
1

1

Action

Details

3.6. Monitorização do consumo de energia
São tomadas medidas para reduzir o consumo de energia no destino;
os residentes e os visitantes são encorajados a reduzir o consumo de
energia sem comprometer o serviço ou a segurança

Seminario de energiaS RENOVAVEIS FACCAT

3.7. Redução da dependência de combustíveis fósseis
Existência de medidas adequadas e incentivos para reduzir a
dependência de combustíveis fósseis e incentivar o uso de
tecnologias de energia renovável.

Uma das principais medidas adotadas por Rolante para diminuir o consumo de
combustíveis fósseis é o incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte, tanto
cotidiano quanto para lazer, assim como também são incentivadas as caminhadas. O
município dispõe de ciclovias que interligam os bairros com o centro da cidade e tem
prevista ampliação dessas, bem como a construção de novas faixas. O Plano Diretor
Urbano e Ambiental (Lei 4267/2018), em seu art. 34, incisos XI e IXI, apoia a
implantação passeios e de ciclovias e ciclofaixas como uma de suas diretrizes, o que é
reforçado pelo Plano Diretor de Mobilidade Urbana (Lei 450), em seu art. 10,
incisos II e III, e art. 22 a 29, além de seus anexos I e II. No turismo, essas práticas são
incentivadas através da criação do Circuito Cascatas e Montanhas de cicloturismo
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(Lei nº 3494) e uma série de ações que tem por objetivo incentivar o uso da bicicleta,
como a Lei nº 4114 que intitula Rolante como Cidade Amiga do Ciclista e cria o Dia
Municipal do Ciclista; a criação de Ponto de Atendimento ao Cicloturista; criação
de Micro Circuitos para incentivar iniciantes a pedalar e incluir outras localidades do
município nas ações do turismo; projeto de embelezamento da cidade Bici no Jardim
utilizando bicicletas em desuso; criação da categoria Ciclofotografia no concurso
fotográfico "Um Olhar Sobre Rolante". Também está sendo incentivada a utilização de
energia fotovoltaica em prédios públicos e a criação de uma Cooperativa de Energia CoopEnergy, a primeira do Estado do Rio Grande do Sul. O município já realizou
diversas ações de estímulo gerando um aumento na adesão a energia fotovoltaica,
passando de 13 instalações em 2018 para 129 atualmente, o que pode ser observado
no site da
ANEEL:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjM4NjM0OWYtN2IwZS00YjViLTllMjItN2E5M
zBkN2ZlMzVkIiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxN
zBlMSIsImMiOjR9
https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/municipio-gaucho-iniciaelaboracao-de-projetos-em-cooperativa-de-energia-solar.html
https://www.sympla.com.br/1-seminario-internacional-energias-renovaveis--abrindodialogos-para-as-energias-do-futuro__469471
https://repercussaoparanhana.com/geral/sicredi-organiza-1o-seminario-internacionalde-energias-renovaveis-na-faccat-em-taquara-2
https://www.jornalrepercussao.com.br/dia-a-dia/sicredi-organiza-seminariointernacional-de-energias-renovaveis-em-taquara

Plano Diretor Urbano e Ambiental.pdf
Plano Diretor _ Anexo I _ Malha vIária.pdf
Plano Diretor _ Anexo II _ Redes Funcionais.pdf
Lei 3494 Circuito Cascatas e Montanhas.pdf
Projeto DEL _ Bici no Jardim.docx
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Projeto DEL _ Cascatas e Montanhas.docx
Projeto DEL _ Ponto de Atendimento ao Turista.docx
Lei 3494 Circuito Cascatas e Montanhas.pdf
Bici no Jardim cartaz 2.jpg
Bici no Jardim cartaz.jpg
projeto Bici no Jardim.pptx
Lei 4050 _ Plano Mobilidade Urbana Rolante.pdf
COOPENERGY Katharina portuges 2019_11_22.pptx
Sicredi Nordeste energia fotovoltaica _4_.jpeg
Sicredi Nordeste energia fotovoltaica _5_.jpeg
Corpo de Bombeiros Voluntário energia fotovoltaica _14_.jpeg
Corpo de Bombeiros Voluntário energia fotovoltaica _17_.jpeg
Restaurante Paradouro Colonial energia fotovoltaica _9_.jpeg
Restaurante Paradouro Colonial energia fotovoltaica _10_.jpeg
Restaurante Paradouro Colonial energia fotovoltaica _11_.jpeg
Restaurante Paradouro Colonial energia fotovoltaica _1_.jpeg
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Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Rolante energia
fotovoltaica.png

Page 39/61

Top100 Nomination Form

4. Cultura e Tradição
3

1

Património cultural
2
Action

Details

4.1. Conservação do património cultural
O estado de conservação, a autenticidade e a apresentação estética
dos locais culturais e do património construído, a arquitetura típica ou
tradicional, o design da cidade, o sentido cultural do lugar, as vistas
panorâmicas urbanas e os sítios arqueológicos, são adequadamente
organizadas e aplicadas de acordo com padrões internacionalmente
reconhecidos.

Algumas ações no sentido de preservar a arquitetura e paisagens características foram
empreendidas pelo Departamento Municipal de Cultura, órgão responsável pela
coordenação cultural local, com a colaboração do Conselho Municipal de
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural e do Conselho Municipal de Políticas
Culturais. Em 2017, foi realizado o Inventário Histórico, Arquitetônico e Cultural
de Rolante, onde estão identificados prédios, monumentos e relatos históricos do
município. Para complementar as informações do Inventário, foi firmado também
um Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado da Cultura. A
avaliação do estado de conservação dos prédios históricos por um arquiteto
especializado estava prevista para acontecer em 2020, dentro do Acordo de
Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado da Cultura, mas foi adiado em
virtude da pandemia, devendo acontecer logo a situação se normalize. O município
emitiu Ordem de Serviço nº 004/2017 salvaguardando os prédios constantes no
Inventário e obriga, através do Código de Edificações (Lei nº4359/2019, Art.
26), que qualquer alteração só poderá ser realizada mediante consentimento do
Conselho Municipal de Patrimônio Histórico.. Para conscientizar a população sobre a
importância da preservação do patrimônio cultural do município, foi criada a Semana
Municipal do Patrimônio, que conta com palestras, oficinas e outras atividades, e
o jogo pedagógico “Na Trilha do Patrimônio”, cujo objetivo é trabalhar com as
crianças a identificação e o reconhecimento dos prédios históricos da cidade. Em 2019,
o Departamento conseguiu recurso através do Programa Pró-Cultura RS - FAC
Educação Patrimonial para execução de projeto de Educação Patrimonial como
criação de um livro infanto-juvenil, capacitações para professores, um curso de agentes
comunitários para preservação do patrimônio, tendo como objetivo sensibilizar os
proprietários de imóveis históricos sobre a importância da preservação do bem; e um
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curso de métodos para projetos de restauro, destinado a arquitetos e estudantes de
arquitetura da cidade, também para sensibilizá-los. O projeto prevê ainda a confecção
de um kit do jogo “Na Trilha do Patrimônio” para cada escola municipal. Essas ações
estão em acordo com o que prevê a Lei nº4064/2017 - Plano Municipal de Cultura
de Rolante - em seu Eixo III – Patrimônio e Memória, Meta 10 - Criação de programa
de Educação patrimonial e realização de campanhas sobre o patrimônio histórico
artístico e cultural de rolante. Complementam a conservação do patrimonio cultural: O
Plano Diretor (Lei 4267, Art. 10, 29 e 30); Parcelamento do Solo (Lei
nº 4.383/2019,capítulo III, Seção I, Art. 46); e Código de Posturas do Município de
Rolante (Lei nº 4.104/2017, Art. 82).

Plano Diretor Urbano e Ambiental.pdf
Lei 4104 Código de Posturas.pdf
Lei 4359 Código de Edificações.pdf
Lei 4383 Parcelamento do Solo.pdf
Lei 4312 _ Estrutura Administrativa Prefeitura de Rolante.pdf
Lei 3558 _ Cria Conselho Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Rolante.pdf
Lei 3991 _ Regimento Conselho Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural.pdf
Lei 4261 _ Nomeia Conselho Patrimônio, Histórico, Artístico e Cultural.pdf
Atas Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de
Rolante.pdf
Lei 2951 _ Conselho Políticas Culturais.pdf
Lei 3463 _ Regimento Conselho Políticas Culturais.pdf
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Lei 4401 _ Nomeia Conselho Políticas Culturais.pdf
Atas Conselho Municipal de Políticas Culturais.pdf
Inventário do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Cultural de
Rolante_compactado _1_.pdf
Acordo de Cooperação Técnica.pdf
Ordem de Servico nº 004.2017.pdf
Jogo Na Trilha do Patrimônio _1_.jpeg
Jogo Na Trilha do Patrimônio _2_.jpeg
Jogo Na Trilha do Patrimônio _3_.jpeg
Jogo Na Trilha do Patrimônio _4_.jpeg
Folders Semana Municipal de Patrimônio _1_.pdf
Pró Cultura FAC _ Educação Patrimonial contemplado.jpg
Pro Cultura FAC 2019 _ Projetos Contemplados.pdf
2017_L4064 _ Plano Municipal de Cultura de Rolante.pdf
Pró Cultura FAC Convênio Rolante.pdf
4.1 _ Conservação do patrimônio cultural.docx
4.1. Reportagens.docx
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4.1 – CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL _ Reportagens.docx

4.2. Gestão do impacto do turismo na cultura
Turismo relacionado com locais de interesse cultural, património
construído, paisagens culturalmente significativas, uso da terra e
sentido de lugar é gerido com cuidado para evitar impactos negativos.
Quaisquer impactos, tais como danos, interrupção da vida e cultura
locais e degradação, são monitorados e tratados adequadamente.
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Diversas medidas foram adotadas pelo município de Rolante para preservar as
paisagens e locais de interesse cultural. A primeira delas foi a adequação das
legislações municipais, cujo intuito principal é de evitar a especulação imobiliaria,
definindo e limitando os espaços para construções e as características dessas
construções, bem como preservar o patrimônio existente. O Plano Diretor Urbano e
Ambiental do município (Lei nº 4.267) é o documento norteador e que define essas
normas, conforme pode ser observado em seus art. 10, 14 e 19. Ele é complementado
pela Lei nº 4.383/2019 - Parcelamento do Solo (Art. 46), Lei nº 4.104 - Código de
Posturas do Município de Rolante (Art. 82), e Lei nº 4359 - Código de
Edificações (Art. 26). Uma das medidas adotadas para preservação de local de
interesse cultural e turístico foi a revogação da Lei Municipal nº 291/1977, que
instituia como zona urbana a localidade de Boa Esperança, onde encontra-se
atualmente o Caminho das Pipas, roteiro de enoturismo formado por pequenas
propriedades vitivinícolas. O novo zoneamento transformou Boa Esperança em zona
rural, o que restringe algumas atividades comerciais, o parcelamento do solo e limita a
altura das construções, conforme anexos I, II, IV e V. A própria comunidade da Boa
Esperança também se organiza para registrar e propagar seus costumes e memórias
através do projeto Colonização e Evolução, que visa resgatar as memórias, a língua, a
gastronomia, os usos e costumes das famílias que fundaram a localidade, através
diversos projetos. (https://www.facebook.com/boaesperancacolonizacaoeevolucao/). O
Departamento Municipal de Cultura, através do Fundo Municipal de Cultura, realiza
anualmente editais que visam incentivar a preservação da cultura Rolantense. Além
disso, entidades como Centro de Tradições Gaúchas Passo dos Tropeiros, AMIP Associação de Músicos Integração Popular de Rolante/RS, ASCOMIN - Associação
Comunitária de Ilha Nova, também organizam anualmente eventos e ações de
preservação da cultura local (conforme links abaixo). O Departamento de Turismo e o
Programa Rede DEL Turismo iniciaram também diálogos com localidades que hoje
são impactadas pelo turismo e tem realizado monitoramento dessas áreas, com a
finalidade de mesurar os impactos e realizar ações corretivas e preventivas. No caso da
Cascata das Andorinhas, por exemplo, os relatórios e monitoramento de fluxo, bem
como a reunião realizada com a comunidade, possibilitou a desapropriação da área,
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tendo em vista os diversos danos causados pelo turismo de massa. Para 2020, o
município está pleiteando recursos junto ao programa Rede DEL Turismo e BBW
(Alemanha) para contratação de consultoria especializada para criação e regramento
das áreas de interesse turístico do município e proteção das paisagens naturais e
culturais. http://rolante.rs.gov.br/fundo-municipal-de-cultura
https://www.facebook.com/pg/amiprolante/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Sociedade-de-Canto-Amor-Perfeito-Ascomin-Ilha-NovaRolante-301781493620854/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ctgpassodostropeiros

Plano Diretor Urbano e Ambiental.pdf
Zoneamento urbano 1977 0291.pdf
ANEXO I _ Macro Zoneamento.pdf
ANEXO IV _ Atividades permitidas por zona de uso.pdf
ANEXO V _ Zoneamento.pdf
ANEXO II _ Tabela de índices.pdf
Lei 4104 Código de Posturas.pdf
Lei 4359 Código de Edificações.pdf
Lei 4383 Parcelamento do Solo.pdf
Inventário do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Cultural de
Rolante_compactado _1_.pdf
2017_L4064 _ Plano Municipal de Cultura de Rolante.pdf
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Cascata das Andorinhas Avaliação de Impacto Ambiental 2019.pdf
ROLANTE ECOTUR _ RELATÓRIO GERAL 17 horas _c.pdf
Ata Diálogo Mascarada 201919062020.pdf
Lista depresença Diálogo Mascarada19062020.pdf
Levantamento de Fluxo Turístico Cascata das Andorinhas nov dez
201919062020.pdf
Relatório Tecnico Científico Cascata das Andorinhas 2019.pdf
Ata GT Andorinhas _ Reunião 06.05.2020.pdf

Povo & Tradições
1

1

Action

Details

4.3. Património imaterial
Património cultural imaterial e vida e cultura local estão devidamente
protegidos e são respeitados.

Existem diversas ações no município que visam preservar os saberes e fazeres da
população local, dentre os quais podemos citar: Projeto Colonização e Evolução Boa Esperança é uma comunidade tipicamente italiana, à qual vem se destacando no
segmento turístico, devido à produção de sucos e vinhos nas propriedades rurais e as
exuberantes belezas naturais. Entretanto, com o passar dos anos a cultura local vem
sofrendo grande defasagem, motivo pelo qual um grupo de moradores resolveu fazer o
resgate histórico e cultural da localidade. O grupo realizou entrevistas com residentes e
antigos moradores, resgate fotográfico e criou um filme contando sobre o periodo de
colonização e a evolução ao longo do tempo. Também realizou oficinas sobre o
processo de produção de uvas e vnhos e de confecção de agnoline (uma espécie de
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massa) com crianças do ensino fundamental da rede municipal. O projeto também
incentiva a utilização do dialeto "Talian" na escola local e lançará em breve um livro de
receitas tradicionais. Raízes de Rolante: em comemoração aos 60 anos do
município, o Departamento de Cultura convidou vários pesquisadores e pessoas da
comunidade a escrever e apresentar histórias e memórias pessoais relacionadas a
cidade de Rolante. Esses textos foram apresentados em um evento local e
posteriormente foram compilados em três volumes, vindo a formar o livro Raízes de
Rolante. Museu Histórico de Rolante: o museu foi criado pela Lei nº 2366 e
desenvolve pesquisas e salvaguarda do acervo e do patrimônio histórico da cidade.
Realiza durante o ano diversas atividades como rodadas de conversa, sessões de
cinema comentadas, exposições, jogos e outras. Cuca de Rolante: a cuca (espécie de
pão doce) é o principal atrativo gastronômico do município. Todos os anos (desde
1997) é realizada a Festa da Cuca - Kuchenfest, com o objetivo de valorizar a cultura
alemã, evidenciando um prato típico desta culinária. Todos os anos é lançado um novo
sabor, tendo como base uma massa caseira, amassada a mão, que preza pela
utilização de ingredientes naturais e é assada em forno à lenha. Com a criação do
programa DEL, identificou-se a necessidade de ampliar a oferta e preservar o modo de
preparo das cucas no município, criando o Selo da Cuca de Rolante. O Sistema
Municipal de Cultura, composto por Departamento de Cultura, Plano de Cultura,
Conselhos e Fundo Municipal de Cultura, incentivam a preservação dos bens imateriais
através de sua legislação e da abertura de editais culturais. A maioria das entidades e
associações culturais possui páginas em redes sociais, onde são apresentados os
projetos e ações, conforme segue abaixo:
https://www.facebook.com/boaesperancacolonizacaoeevolucao
https://www.facebook.com/neueinsel https://www.facebook.com/amiprolante
https://www.facebook.com/ctgpassodostropeiros

Plano Municipal de Turismo Rolante 2018.pdf
Histórico Kuchenfest.pdf
2017_L4064 _ Plano Municipal de Cultura de Rolante.pdf
Lei 4064 _ Plano Municipal de Cultura.pdf
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4.3 _ Patrimônio Imaterial REPORTAGENS.docx
4.3 _ Patrimônio Imaterial REPORTAGENS.docx
Ilha Nova _11_.jpeg
Ilha Nova _12_.jpeg
Ilha Nova _13_.jpeg
Ilha Nova _14_.jpeg
Ilha Nova _15_.jpeg
Ilha Nova _17_.jpeg
Ilha Nova _18_.jpeg
Ilha Nova _23_.jpeg
Ilha Nova _25_.jpeg
Ilha Nova _29_.jpeg
Ilha Nova _31_.jpeg
Ilha Nova _3_.jpeg
Ilha Nova _5_.jpeg
Ilha Nova _6_.jpeg
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Ilha Nova _7_.jpeg
Ilha Nova _9_.jpeg
Ilha Nova _10_.jpeg

4.4. Respeito pela autenticidade
O turismo respeita as tradições e a vida cultural, servindo de suporte
à sua proteção e celebração e não interferindo com a sua prática. A
prática do turismo na observação das tradições culturais é genuína e
respeitosa. Quando as tradições são replicadas, , elas permanecem
genuínas e autênticas.
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5. Bem estar social
3

5

Respeito humano
1
Action

Details

5.1. Protecção das pessoas
O destino toma medidas adequadas para proteger todas as pessoas
legalmente e de forma eficaz contra a exploração comercial, sexual,
ou qualquer outra forma, e assédio, particularmente em crianças,
adolescentes, idosos, pessoas com deficiências, mulheres e minorias.

Rodadas de palestras Assistencia Social

Participação da comunidade
2
Action

Details

5.2. População informada sobre o Turismo Sustentável
A população residente é regularmente envolvida nas discussões
sobre oportunidades, desafios e sustentabilidade do desenvolvimento
do turismo.

Desde sua implantação em 2015, o Programa de Desenvolvimento Econômico Local DEL tem envolvido representantes locais do setor público, privado, entidades e
organizações comunitário na condução de suas ações e estruturação de políticas
públicas. Com relação ao turismo, foi criada a Câmara Técnica de Turismo, Cultura e
Lazer que atua conjuntamente com o Conselho Municipal de Turismo e têm conduzido
debates com empreendedores e comunidades, especialmente nas localidades onde
existem atrativos e que integram roteiros turísticos. Um bom exemplo são as reuniões
mensais realizadas no Caminho das Pipas, roteiro de enoturismo formado por
pequenas propriedades familiares de descendentes de italianos. Os empreendedores
são informados sobre os projetos do DEL, de cunho sustentável, e convidados a
participar da construção desses através de sugestões. Recentemente, também através
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do DEL, o município iniciou diálogos com a comunidade de Mascarada, onde localizase a Cascata das Andorinhas, principal atrativo natural do município e que recebe
milhares de visitantes durante todo o ano. Inicialmente foi realizada palestra sobre
turismo e sustentabilidade e debatido com os residentes e outros munícipes sobre a
percepção acerca do turismo e as interferências causadas na comunidade.
Posteriormente foi criado um grupo de trabalho formado por representantes de
entidades, poder público e moradores para discutir ações de intervenção tanto na
Cascata quanto na comunidade da Mascarada para mitigar os impactos negativos
causados pelo turismo desordenado. A Associação do Comércio, Indústria, Serviços e
Agropecuária de Rolante e Riozinho – Acisa coordena ainda o evento "Diálogos com a
municipalidade", onde são abordados temas de interesse local, relacionados direta ou
indiretamente ao turismo, e atualizações sobre projetos em andamento. Anualmente é
realizado o Fórum do DEL, evento onde são apresentadas as ações, projetos e
resultados alcançados pelo Programa Del no último um ano. O evento é gratuito e
aberto a toda a comunidade e demais interessados. Periodicamente são realizados
treinamentos com frentistas e agentes de saúde para orientá-los sobre as questões do
turismo, os serviços oferecidos no município, os roteiros existentes, a localização e
característica dos atrativos e os projetos que são trabalhados no DEL, bem como ouvilos sobre o tema, visto que tem contato direto com os visitantes. Através das
necessidades diagnosticadas pela CT de Turismo do DEL e Conselho Municipal de
Turismo, foram propostos e realizados diversos treinamentos e cursos foi realizado
pelo Instituto Federal Campus Rolante o curso de Agentes de Informações Turísticas,
contando com a participação de empreendedores e pessoas da comunidade.
https://www.facebook.com/delrolante/photos/a.834702959971985/1506899739418967
/?type=3&theater https://acisarolante.com.br/programa-del
https://www.facebook.com/caminhodaspipas/photos/a.1742340062662894/249442615
7454277/?type=3&theater
https://www.facebook.com/caminhodaspipas/photos/a.1694384604125107/229150623
7746271/?type=3&theater
https://www.facebook.com/caminhodaspipas/photos/pcb.2110107239219506/2110105
042553059/?type=3&theater
http://192.168.0.250/noticias/2457-dialogo-turismo-e-sustentabilidade-levaesclarecimento-a-comunidade-da-mascarada-sobre-o-futuro-do-turismo-na-regiao
https://www.facebook.com/rolanteturismo/photos/gm.2362239853901982/2470449076
384294/?type=3&theater
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2484911068271428&id=175530191789
9017&_ft_=top_level_post_id.2484911068271428%3Acontent_owner_id_new.175530
1917899017%3Aphoto_id.820623545062824%3Astory_location.4%3Astory_attachme
nt_style.video_inline&__tn__=%2C%3B
https://www.jornalnh.com.br/noticias/novo_hamburgo/2019/11/25/projeto-del-turismopromove-debate-sobre-o-turismo-local.html
https://www.ucs.br/site/noticias/turismo-docente-apresenta-estudos-em-eventosregionais-e-internacionais/
http://www.acinh.com.br/noticia/comite-da-regional-aci-campo-bom-presenteno-2-forum-del-de-rolante
https://www.tca.com.br/news/rolante-realiza-3o-forum-de-desenvolvimento-economicolocal/ https://www.noticias.startelecom.com.br/web/site/noticia/1969
https://www.youtube.com/watch?v=O1BBPezcPpg
http://192.168.0.250/noticias/2428-rolante-realiza-4-forum-do-del
https://acisarolante.com.br/noticias/21/vice-prefeito-de-rolante-e-o-convidado-doproximo-dialogos-com-a-municipalidade-na-acisa
https://acisarolante.com.br/noticias/53/dialogos-com-a-municipalidade-conta-comapresentacao-do-prefeito-regis-zimmer
http://www.jornalpanorama.com.br/novo/associacao-comercial-e-industrial-de-rolanterealizara-reuniao-de-diretoria/
https://www.facebook.com/acisarolanteeriozinho/photos/pcb.1674621216000144/1674
613386000927/?type=3&theater
https://acisarolante.com.br/noticias/34/acisa-realiza-dialogos-sobre-seguranca-publica

5.3. Satisfação da população
A satisfação dos residentes com o desenvolvimento do turismo e a
gestão do Destino é monitorizada com regularidade e divulgada ao
público periodicamente

Economia local
1

Page 51/61

1

Top100 Nomination Form

Action

Details

5.4. Optimizar a contribuição do setor privado
São tomadas medidas para otimizar a contribuição do sector privado
para a economia local, com especial atenção e apoio para Pequenas
e Médias Empresas locais.

Concurso de Start ups Lei de incentivo Compras municipais - Lei 4061/2017

5.5. Promoção de produtos e serviços locais
É apoiada a inclusão de artesãos locais, produtores e prestadores de
serviços da cadeia de valor do turismo de acordo com os princípios
do comércio justo; produtos locais e sustentáveis que apoiem a
natureza da área, cultura, identidade local, e economia

Em 2015, Rolante iniciou o Programa de Desenvolvimento Econômico Local tendo por
intuito fortalecer a capacidade local das comunidades, melhorar o ambiente para
investimentos e aumentar a produtividade e a competitividade dos negócios locais, dos
empreendedores e dos trabalhadores. Dentre os diversos projetos criados pelas
Câmaras Técnicas do DEL destaca-se o Concurso de Startups, que em sua primeira
edição (2018) teve como ganhadores jovens empreendedores do setor de alimentação,
turismo e energias renováveis, que continuam atuando no município.
https://pedramoura.com/ https://www.facebook.com/prediz.eng/
https://www.facebook.com/TrinityTrailrun/ No mesmo ano aconteceu o projeto
Propriedades Sustentáveis, tendo como foco incentivar a produção agrícola
orgânica e sustentável, bem como a melhoria da infraestrutura das propriedades
participantes. http://www.icb.bio.br/premiacao-do-projeto-propriedadesustentavel-2018/
http://www.icb.bio.br/palestra-no-projeto-propriedade-sustentavel-rolante-rs/
http://rolante.rs.gov.br/Reportagens-Arquivo/2252-del-premia-participantes-do-projetopropriedade-sustentavel
http://rolante.rs.gov.br/Reportagens-Arquivo/2257-sitio-mata-olho-vence-a-primeiraedicao-do-projeto-propriedade-sustentavel Outro projeto que está em discussão é a
Incubadora Empresarial que deverá acolher e incentivas empresas locais e a
realização de Rodas de Negócios com empresas do município. Os produtos das
agroindústrias, agricultores e artesãos rolantenses são comercializados diariamente
na Casa da Colônia, espaço localizado no centro da cidade e que é gerido pela
Prefeitura. Ali também são produzidas e comercializadas as Cucas de Rolante da
Associação de Cuqueiros e Cuqueiras de Rolante ASCUR. https://www.facebook.com/casadacoloniarolante/ Em 2019, foi lançado o Selo
da Cuca de Rolante que tem por objetivo ampliar os pontos de comercialização das
cucas, garantindo a qualidade e autenticidade das mesmas.
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http://rolante.rs.gov.br/turismo/chamamento-publico-turismo/category/465-ano-2020
https://www.tca.com.br/news/lancado-edital-para-entidades-interessadas-no-selo-dacuca-de-rolante/
https://jornalnh.com.br/noticias/regiao/2019/06/2432178-para-incentivar-oturismo--entidades-pretendem-criar-selo-da-cuca-de-rolante.html
http://rolante.rs.gov.br/Reportagens-Arquivo/2485-lancado-edital-do-selo-da-cuca-derolante As informações sobre produtos locais de Rolante estão disponíveis nos
materiais impresso e redes sociais da prefeitura, da Casa da Colônia e do Caminho das
Pipas.
http://www.rolante.rs.gov.br/component/phocadownload/category/367-o-que-fazer
https://www.facebook.com/casadacoloniarolante
https://www.facebook.com/caminhodaspipas

Desenvolvimento dos Campos de Competência.docx
Concurso de Startups.docx
Propriedade Sustentável.docx
Ambiente Empresarial 2019 12 03.pptx
Lei 4406 _ Programa Selo da Cuca de Rolante.pdf
Decreto 4378 _ Comissão Selo da Cuca de Rolante.pdf
MANUAL Selo Cuca.pdf
edital 01_2020 selo da cuca _2_.pdf

Impacto Social
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1

1

Action

Details

5.6. Optimizar os impactos sociais
O impacto dos visitantes na comunidade local e de outros visitantes é
devidamente monitorizado e são tomadas medidas para optimizar a
sua contribuição para a economia local.

Desde 2017, através do programa DEL, são realizadas reuniões períodicas e
treinamentos com empreendedores do distrito de Boa Esperança, onde encontra-se o
roteiro turístico Caminho das Pipas, tendo por objetivo ampliar a oferta de produtos e
serviços turísticos,

Projeto DEL _ Caminho das Pipas.docx

5.7. Exploração por imobilárias
O impacto do desenvolvimento imobiliário na comunidade local é
devidamente monitorizado e são tomadas medidas para optimizar a
sua contribuição para a economia local.

Saúde e segurança
1
Action

Details

5.8. Prevenção e acção para a saúde e segurança
Riscos de criminalidade, segurança e saúde são devidamente
prevenidos e tratados.

A diminuição expressiva de efetivo policial, a ausência e inviabilidade de formação de
uma guarda- municipal e o alto custo para contratação de segurança privada,
ampliaram os índices de violência na cidade, bem como a ocorrência de crimes
violentos, tais como roubos a bancos e roubos ao comércio em geral com emprego de
arma de fogo. Por esse motivo, o município, através do Programa DEL e da CT de
Segurança lançou o projeto Rolante Mais Segura. Através dele foram instaladas
câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos do município, possibilitando
também o monitoramento dos rios e a prevenção de desastres naturais. O
monitoramento é realizado de forma conjunta pela Brigada Militar, Corpo de Bombeiros
Voluntários e Polícia Civil do município. O projeto Rede de Vizinhos é um braço desse
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sistema. Trata-se da criação de grupos de vizinhos que atuam através do whatsapp
trocando informações sobre atividades suspeitas na sua rua/localidade. Nessa rede
existe um coordenador que participa de um grupo diretamente ligado a BM e Pol. Civil
do município, passando as informações sobre essas atividades instantaneamente.
Projetos escolares como Proerd e Minimização da Violência, que tem por objetivo
orientar alunos sobre o combate a drogadição e diminuir os índices de violência nas
escolas também foram realizados. A Prefeitura de Rolante firmou convênio com o
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO, para intensificar o
patrulhamento policial e civil no município, e também com o hospital local e Corpo de
Bombeiros Voluntários, com aporte de recursos e cedência de equipamentos e
veículos, para garantir maior segurança pública e atendimento de saúde, conforme
legislação disponível nos seguintes
links:
https://rolante.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7830&cdDiploma=20
153621&NroLei=3.621&Word=seguran%C3%A7a&Word2=
https://cespro.com.br/7830/2015_L3621.pdf
https://rolante.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7830&cdDiploma=20
163945&NroLei=3.945&Word=seguran%C3%A7a&Word2=
https://rolante.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7830&cdDiploma=20
194372
https://rolante.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7830&cdDiploma=20
204480&NroLei=4.480&Word=bombeiros&Word2= Na área da saúde, são realizadas
anualmente campanhas de vacinação e ações de controle e combate a endemias, além
do município contar com postos de atendimento na sede e interior, e também com o
trabalho de agentes de saúde atendendo toda a população. Para enfrentamento da
Covid-19, o município instituiu um Comitê Gestor de Crise responsável por monitorar e
informar a população sobre as medidas adotadas e prevenção da doença. Diariamente
são emitidos boletins informando sobre os casos no município, os quais podem ser
acompanhados pelo site da prefeitura ou pelo facebook da secretaria municipal de
saúde. Ações de fiscalização e reuniões setoriais de orientação também foram
realizadas, bem como treinamentos e adequações de espaços públicos e atrativos. O
município criou também um espaço prórpio para atendimento de casos suspeitos da
Covid-19 junto ao Parque da Kuchenfest. Lá os paciente passam por uma triagem,
coletam material para exame sanguíneo e recebem orientações sobre a conduta até o
recebimento dos resultados. https://www.facebook.com/sauderolante/ Para o setor de
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turismo, foi realizado treinamento sobre higienização e segurança sanitária com
empreendedores e colaboradores dos meios de hospedagem e está programado para o
mês de setembro treinamento semelhante para os empreendedores do roteiro Caminho
das Pipas. O objetivo é preparar o setor para a nova realidade trazida pela pandemia e
garantir segurança para os turistas e
munícipes. https://noticias.startelecom.com.br/web/site/noticia/4482 A Secretaria
Municipal de Saúde, em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Fundação Hospitalar
de Rolante, criou o SIAR - Sistema Integrado de Atendimento de Remoções de
Pacientes que tem como objetivo proporcionar atendimento rápido e ininterrupto de
translado de pacientesnos casos de urgências e emergências. As remoções podem ser
acompanhadas no
link https://www.bombeirosrolante.com.br/inicio/EstatisticasSiar#html. Rolante conta
também com um Sistema de Alertas, um aplicativo que interliga o usuário com dados
da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, informando sobre emergências. O Sistema de
Alertas pode ser acompanhado também pelo site dos Bombeiros.
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.bombeirosrolante.defesacivil.alert
as. Essas ações contribuem tanto para a segurança dos residentes, quanto para os
turistas, uma vez que os serviços estão disponíveis a todos.

Serviço de Alertas Defesa Civil _ Bombeiros Voluntários 1 jul 2020 1.jpg
Serviço de Alertas Defesa Civil _ Bombeiros Voluntários.jpg
Serviço de Alertas Defesa Civil _ Bombeiros Voluntários 1 jul 2020.jpg
Projeto de Minimização da Violência.docx
Rede de Vizinhos.docx
Reunião CT de Segurança e Conselho 31 10 2019 Local Bombeiros.pptx
Rolante Mais Segura.docx
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5.8 – PREVENÇÃO E AÇÃO PARA SAÚDE E SEGURANÇA
REPORTAGENS.docx
5.8 – PREVENÇÃO E AÇÃO PARA SAÚDE E SEGURANÇA
REPORTAGENS.docx
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6. Negócio e Hospitalidade
1

2

Envolvimento empresarial
1

1

Action

Details

6.1. padrões de sustentabilidade
Padrões de sustentabilidade internacionalmente reconhecidos,
consistentes com os critérios da GSTC para empresas de turismo são
promovidos pelo destino ou pelo setor empresarial.

A Prefeitura Municipal de Rolante, através do Programa DEL, juntamente entidades
como a Câmara de Dirigentes Logistas – CDL, Sistema Cooperativo de Crédito –
Sicredi Nordeste e a Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária de
Rolante e Riozinho - ACISA tem promovido ações de incentivo a adoção de medidas
sustentáveis pelos seus associados, tais como campanhas de aquisição de produtos
locais, fortalecimento da participação feminina nos negócios, financiamento e utilização
de nergias renováveis, além de treinamentos que visam desenvolver as habilidades de
empresas parceiras e outros interessados. Em seu Planejamento Estratégico,
Rolante busca atingir a meta de ser a Cidade mais Sustentável do Vale do Paranha até
2025 e desenvolve diversos projetos. Em 2019, em parceria com a Acisa e Faccat, foi
realizado o Fórum de Energias Renováveis, trazendo especialistas no tema e cases
de sucesso como forma de debater as vantages e desvantagens da adoção desses
sistemas energéticos. Através da Câmara Técnica de Atração de Investimentos, em
parceria com o Sicredi e com apoio do BFZ da Alemanha, tem trabalhado na execução
do projeto CoopEnergy - Cooperativa de Energia Fotovoltaica de Rolante para
incentivar a sustentabilidade e democratização da energia, fortalecendo a economia
local, com a transformação de clientes em produtores de energia de forma cooperada.
Em 2019, trouxe a consultora alemã Katharina Habersbrunner (Vice-Presidente da
Cooperativa de Energia Beng na Alemanha) para analisar o Plano de Negócio da
Coopenergy e discutir ajustes com o Conselho de Desenvolvimento Econômico. A
Sicredi - Instituição Financeira Cooperativa tem sido grande parceira nesse projeto e
disponibilizou linhas de crédito especiais para aquisição de paineis fotovoltaicos. As
iniciativas começam a dar resultados: conforme site da ANEEL, em janeiro de 2019 o
município dispunha de 13 instalações fotovoltaicas, subindo para 129 em junho de
2020.
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjM4NjM0OWYtN2IwZS00YjViLTllMjItN2E5M
zBkN2ZlMzVkIiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxN
zBlMSIsImMiOjR9 A CDL trabalha no “Projeto Sustentabilidade”, que tem como
finalidade trazer aos empresários e seus colaboradores ideias simples sobre a
sustentabilidade e que possam ser usadas como uma alternativa de fortalecimento para
a sua marca e redução de custos, além dos benefícios para o meio ambiente. Em 2020,
a Kuchenfest - Festa da Cuca foi o primeiro evento do município a adotar a utilização de
copos ecológicos, substituindo a utilização de copos descartáveis e evitando a
geração de toneladas de lixo. A medida deu tão certa que está confirmada para as
próximas edições e se planeja adotá-la também para outros eventos do
município. https://dropsdocotidiano.com/2020/02/06/kuchenfest-2020/ Outro projetos
relacionados a sustentabilidade estão previstos para os próximos anos no município de
Rolante, conforme planejamento do DEL em anexo.

COOPENERGY Katharina portuges 2019_11_22.pptx
COOPENERGY Natal 2019_11_22.pptx
Planejamento DEL _ Entrega.pptx
Planejamento 2020_2025.pptx
6.1 – Padrões de Sustentabilidade REPORTAGENS.docx
Lª de crédito energia solar Sicredi 1.jpeg
Lª de crédito energia solar Sicredi 2.jpeg
Sicredi Nordeste energia fotovoltaica _4_.jpeg
Sicredi Nordeste energia fotovoltaica _5_.jpeg
Corpo de Bombeiros Voluntário energia fotovoltaica _14_.jpeg
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Corpo de Bombeiros Voluntário energia fotovoltaica _17_.jpeg
Restaurante Paradouro Colonial energia fotovoltaica _9_.jpeg
Restaurante Paradouro Colonial energia fotovoltaica _10_.jpeg
Restaurante Paradouro Colonial energia fotovoltaica _11_.jpeg
Restaurante Paradouro Colonial energia fotovoltaica _1_.jpeg
Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Rolante energia
fotovoltaica.png
6.1 – Padrões de Sustentabilidade REPORTAGENS _1_.docx

6.2. Resíduos sólidos
As empresas são encorajadas a reduzir, reutilizar e reciclar resíduos
sólidos

Informação e marketing
1
Action

Details

6.3. Comportamento dos visitantes em locais sensíveis
São desenvolvidas e tornadas públicas as diretrizes para o
comportamento do visitante, com o objetivo de minimizar os impactos
negativos sobre locais sensíveis e reforçar o comportamento positivo
do visitante. As partes interessadas locais estão envolvida
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