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Introdução: O “Programa Conheça Cocais” prevê o aprimoramento da hospitalidade
para o receptivo, de forma que os empreendedores do setor de turismo estejam
qualificados e com a infraestrutura necessária para o bom atendimento ao turista,
provocando uma experiência inesquecível da cultura, gastronomia, atrativos naturais,
aventura e hospedagem domiciliar. Os projetos elaborados para desenvolver cada
segmento em potencial são fundamentais para o ordenamento da atividade turística do
Município de Coronel Fabriciano alavancando potencialidades e elevando a Serra dos
Cocais ao patamar de destino turístico consolidado para a prática de turismo na
natureza, rural e de aventura. Objetivo: Oportunizar a geração de renda para os
povoados da Serra dos Cocais a partir dos princípios da economia solidária e criativa,
utilizando os recursos naturais, culturais e sociais de forma sustentável. Firmar
parcerias entre poder público e inciativa privada através do Planejamento Estratégico
Fabriciano 2030.

 Metodologia: A PMCF, através da Gerencia de Turismo, realizou levantamento do
inventário turístico – INVITUR e Plano Municipal de Turismo, em 2019, para
ordenamento do turismo na Serra dos Cocais foram realizadas reuniões com a
comunidade, captação de parcerias para qualificação e elaborados projetos de
infraestrutura. O Projeto considera premissas de desenvolvimento de políticas públicas
e ações de execução para posicionamento de mercado em sintonia com o plano de
Governo do Prefeito Marcos Vinicius Bizarro e posicionamento no Mapa do Turismo
Brasileiro divulgando e consolidando o destino turístico nos segmentos Ecoturismo,
Turismo de Aventura, Rural, Cultural e de Eventos e Negócios. Resultados: O
Ministério do Turismo através de “Marcos Conceituais” segmenta o turismo para fins
de planejamento e organização da produção turística com base territorial
protagonizado pelas comunidades, na iniciativa do Turismo de Base Local, que
contribui para a geração de emprego e renda, de forma igualitária e fortalecimento da
atividade turística como opção de desenvolvimento socioeconômico.  Em audiência
pública 04/06/19 realizada pelo SEBRAE, a Serra dos Cocais foi apontada como ponto
forte de Coronel Fabriciano e projeto positivo de desenvolvimento. Nesta oficina de
Planejamento Estratégico Fabriciano 2030 foi elencada oportunidade para desenvolver
o Turismo de Aventura, Rural e Ecológico. Por ser um modelo alternativo de
desenvolvimento sustentável pretende estimular o turismo de experiência/vivência
valorizando a cultura local e personalizando o serviço do anfitrião nas áreas de
Infraestrutura, Qualificação, Produção associada ao turismo, Projetos Cama e Café,
Gastronomia Social e Rota dos Tropeiros. A Prefeitura de Fabriciano encaminhou 10
projetos de infraestrutura ao Ministério do Turismo, consultorias aos empreendedores
de turismo de Cocais serão ofertadas em parceria com UNILAB/Unileste em 2020 e
através de agencias de receptivo Ana Cleide e Nunestur a Rota dos Tropeiros tornou-se
produto turístico em novembro de 2019. Temos divulgação da marca Serra dos Cocais
instagramável @aserradoscocais#conhecacocais. Conclusão: As novas exigências de
vivência da cultura local têm propiciado a ascensão turismo comunitário e
transformação dos núcleos receptores do turismo. O fenômeno turismo pressupõe o
interesse dos turistas e o interesse do local que os recebe, consolidando politicas
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publicas para o bem comum em ferramentas para o desenvolvimento sustentável.
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