
 

 
 

 
 

Edital 
 

Rotas no Entre Trilhas, Sabores e Aromas 

 
 
APRESENTAÇÃO 

 

A ACO – Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Ouro, entidade privada, sem fins 

lucrativos que tem a responsabilidade de organizar o turismo regionalmente gerando diálogo e 

projetos com entes públicos e privados, em parceria com as Secretarias de Turismo de Rio 

Acima, Itabirito, Nova Lima e Sabará vêm trabalhando o roteiro “Entre Trilhas, Sabores e 

Aromas” de maneira integrada, cada um em sua área de atuação. 

 
 

A proposta do roteiro é integrar os municípios com a finalidade de facilitar a circulação do 

turista pelo Circuito do Ouro e segmentar a oferta turística desses roteiros por seus destaques 

através da proposição de “Rotas” tornando o entendimento sobre a região mais didática e 

comercial. A ACO e os municípios apoiadores não pretendem comercializar diretamente os 

roteiros, mas por meio da promoção regional gerar fluxo turístico organizado e obter números 

reais da atividade turística, seus benefícios e impactos para as comunidades. 

 
 

Para alcançarmos este objetivo é muito importante contarmos com a parceria local, afinal a 

atividade turística somente funciona em cadeia. Sendo assim apresentamos a você as 

possibilidades de rotas dentro do “Entre Trilhas, Sabores e Aromas” e convidamos a fazer parte 

das rotas se enquadrando em algumas das categorias e requisitos. 
 

 

OBJETIVO  

Apresentar as possibilidades de rotas pelo “Entre Trilhas, Sabores e Aromas”  para permitir ao 

visitante organizar a sua viagem com base nos seus interesses. Facilitando o acesso, a busca 

por informações precisas e permitindo vivenciar os principais atrativos. 

Com a organização das rotas – Rota Gastronômica e Rota Ecológica – destacamos todas as 

maravilhas que podem ser encontradas pelo roteiro. Gerando mais interesse ao público final, 

que poderá organizar a sua viagem com mais facilidade e contribuindo com as Agências de 

Viagens que poderão oferecer rotas bem estruturadas para seus clientes. Através dessa 

organização o resultado será a maior visibilidade do roteiro, que irá contribuir para o aumento 

do fluxo turístico no roteiro e o com o desenvolvimento econômico e social da região.    



 

 
 

 
 
CONCEITOS 
 
Circuito = toda a região que agrupa o Circuito do Ouro em cidades com proximidade 

geográfica e afinidades históricas, culturais e naturais. Conta hoje com 16 municípios. 

Programa de Regionalização do Turismo em âmbito nacional e estadual. 

Roteiros = são as possibilidades de circulação que estamos oferecendo na região. São 4 

roteiros no Circuito do Ouro e um deles é o “Entre Trilhas, Sabores e Aromas”. 

Rotas = são as segmentações turísticas que pretendemos trabalhar em cada roteiro, sempre 

oferecendo produtos turísticos. No roteiro Entre Trilhas, Sabores e Aromas .apresentamos 2 

rotas, conforme abaixo. 

 
PARTICIPAÇÃO NAS ROTAS 
 
Para participar basta avaliar em qual das rotas se enquadra o perfil do seu empreendimento, 

após a análise preencha com os dados completos o documento Anexo I:  FORMULÁRIO DE 

ADESÃO AS ROTAS TURÍSTICAS e entregar a Associação do Circuito Turístico do Ouro 

(ACO). Caso ocorram mais inscrições que se enquadrem no perfil do edital do que cada rota 

comporta, uma comissão formada pelas entidades parceiras irá avaliar como esses 

empreendimentos serão destacados. Para fazer parte desta rota o empreendimento precisa se 

enquadrar nas seguintes regras, acumulando 1  ponto em cada item. A pontuação mínima é de 

3 pontos. 

 
 
CONHEÇA AS ROTAS E OS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO:  
 

Rota Gastronômica 

 

A Rota Gastronômica apresenta ao turista a possibilidade de conhecer um pouco mais da 

culinária do roteiro Entre Trilhas, Sabores e Aromas. Para esta rota é extremamente importante 

valorizar a cultura local e regional, possibilitando ao visitante conhecer os pratos típicos.  

 Estabelecimento que atenda ao público diariamente e/ou atenda de quinta a domingo, 

ou que justifique seu funcionamento em outros dias/ horários; 

 No caso de atrativos apresentar o diferencial que o destaca como atrativo 

gastronômico da rota; 

 No caso bares e/ou restaurantes possuir em seu cardápio pelo menos um prato local: 

pastel de angu, jabuticaba e/ou ora-pro-nobis como ingrediente, cerveja artesanal 

produzida em um dos municípios do roteiro; 

 O prato Típico do roteiro deve estar destacado no cardápio como tal; 

 Na carta de bebidas possuir pelo menos uma bebida ou drink produzido dentro do 

roteiro. Ex: cerveja artesanal;  



 

 
 

 
 

 Comercializar produtos gastronômicos típicos do roteiro, tendo espaço destinado à 

apresentação destes produtos no estabelecimento; 

 Disponibilizar degustação de produtos típicos para fins de comércio; 

 No caso de hotel oferecer produtos e/ou pratos típicos do roteiro no café da manhã; 

 Disponibilizar informações básicas sobre as demais rotas - contribuindo com o acesso 

a informação; 

 
 
Rota Ecológica 
 
A Rota Ecológica pode ser apreciada ao longo de todo o roteiro Entre Trilhas, Sabores e 

Aromas. As cidades e distritos são rodeadas de verde, e escondem em meio às matas, 

cachoeiras e trilhas que garantem bons momentos para tranquilidade e contato com a 

natureza. Com a diversidade de públicos que buscam o roteiro, esta rota precisa estar bem 

preparada para atender da melhor maneira possível os visitantes. Se o seu empreendimento 

está localizado próximo a alguma trilha ou atrativo natural, é possível se cadastrar na categoria 

“Ponto de Apoio*” desta rota. O seu ponto de apoio pode disponibilizar itens gratuitamente 

e/ou pagos. 

 Disponibilizar informações sobre acessos e grau de dificuldade 

 Disponibilizar mapas cedidos pela Associação do Circuito do Ouro  

 Comercializar e/ou disponibilizar água e lanches leves  

 Disponibilizar banheiros limpos para uso de turistas/ visitantes 

 Disponibilizar informações básicas sobre as demais rotas - contribuindo com o acesso 

a informação; 

 Disponibilizar kit básico de primeiros socorros (Compressas de gaze estéril, band-aid, 

esparadrapo, algodão, termômetro, soro fisiológico e anti-séptico) 

 Disponibilizar imagens do atrativo/ empreendimento quando solicitado pela ACO  

 

*Parques que atendam aos critérios acima também podem ser considerados Pontos de Apoio. 

GUIAS DE TURISMO 

A ACO (Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Ouro) irá manter um banco de 

profissionais da categoria Guia de Turismo para indicação a turistas que solicitarem esse tipo 

de serviço.  

O profissional indicado pela ACO deverá necessariamente fazer guiamento conforme roteiro 

proposto “Entre Trilhas, Sabores e Aromas” com as Rotas Gastronômica e Ecológica, com 

visitas as cidades e aos atrativos que compõem cada Rota. É possível atuar em uma ou todas 

as Rotas. 



 

 
 

 
 
Para tanto, o profissional deve encaminhar para o e-mail: info@circuitodoouro.tur.br os 

documentos citados abaixo e preencher o Formulário de Guia de Turismo, específico 

desta categoria: 

 Certificado Cadastur do Ministério do Turismo 

 Foto de rosto de frente 

 Currículo 

 Atestado de Antecedentes emitido pela Polícia Civil de Minas Gerais 

 Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Polícia Federal 

 Seu programa de passeio pelo roteiro do Circuito do Ouro: “Entre Trilhas, Sabores e 

Aromas” e as respectivas rotas. 

 

REGRAS 

Para fazer parte de uma das rotas do roteiro Entre Trilhas, Sabores e Aromas é necessário 

manter um padrão de qualidade, sendo assim haverá exclusão do estabelecimento, caso 

ocorra: 

 Três reclamações de turistas/ visitantes em períodos de 6 meses; 

 O não cumprimento dos horários de funcionamento disponibilizados à ACO – 

Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Ouro; 

 O não cumprimento a qualquer um dos itens formalizados pelo seu empreendimento 

BENEFÍCIOS PARA VOCÊ E/OU SEU EMPREENDIMENTO/ ATRATIVO TURÍSTICO 

 Ao realizar a adesão, o empreendimento/ prestador de serviço será divulgado em todas 

as mídias da ACO, além é claro de já ter os dados inseridos (no caso de empresas) no 

site entretrilhas.circuitodoouro.tur.br.  

 Não há nenhum custo financeiro para estar inserido na(s) rota(s), apenas a adequação 

às solicitações do Roteiro. 


