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ASSOCIADO •
VALORES

MISSÃO

Ética, cooperação,
transparência,
liderança, democracia,
humildade,
sustentabilidade
e confiança.

Assegurar a representação e defesa
dos interesses das categorias e apoiar
o desenvolvimento sustentável através
do incentivo à inovação e qualificação
de produtos e serviços, a gestão eficaz e
proativa, integrando e fomentando a cooperação, e atuando também no desenvolvimento e na promoção turística, sempre
respeitando a cultura regional.

VISÃO
Ser uma entidade de
referência nacional
para os associados e
representados.

EXPEDIENTE
SEDE - Rua São José, 1814 - Bairro Madureira
CEP: 95020-270 - Caxias do Sul - RS
Telefone: 54 3221.2666

REPRESENTATIVIDADE

Conheça as
Comissões,
Conselhos e
Grupos de
Trabalho
nos quais o
SEGH tem
representação
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Conselho Fiscal FBHA - Delegado Representante da FNHRBS:
Nestor De Carli
Conselho Regional do SESC/
RS: João Antônio Leidens
Conselho de Turismo da
Fecomércio (CONTUR):
João Antônio Leidens e
Márcia Ferronato
Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC/RS):
João Antônio Leidens
Associação de Turismo da
Serra Gaúcha (Atuaserra):
Márcia Ferronato
Bento Film Commission e Destinos Indutores: Márcia Ferronato
Caxias Film Comission: Fabíola
Bissani e Márcia Ferronato
Bento Convention e Visitors
Bureau: Márcia Ferronato
Caxias do Sul Convention e
Visitors Bureau: João Antônio
Leidens
Comissão de Análise do Impacto sobre Empreendimento do
Comércio e Serviços de Caxias do
Sul: Fabíola Bissani e Marcos Rossi
Comitê Brasileiro de
Turismo da Associação Brasileira
de Normas Técnicas:
Márcia Ferronato
Comitê Polo Gastronômico
do Rio Grande do Sul: Márcia
Ferronato
Grupo Gestor do Banco de
Alimentos de Caxias do Sul:
Nestor de Carli
Grupo de Trabalho de Resíduos Sólidos da Diretoria de
Desenvolvimento Sustentável da
Câmara de Indústria, Comércio e
Serviços de Caxias do Sul (CIC):
Gustavo Sirena

SUBSEDE - Rua Henry Hugo Dreher, 227/15
Bairro Planalto - CEP: 95703-200
Bento Gonçalves - RS - Telefone: 54 3453.8000

Comitê de Ecoeficência da Serra Gaúcha: Euclides Antônio Sirena
Comitê de Responsabilidade
Social da Câmara de Indústria,
Comércio e Serviços de Caxias do
Sul: Euclides Antônio Sirena
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Caxias
do Sul: João Antônio Leidens
Conselho Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional
de Bento Gonçalves (COMSEA):
Márcia Ferronato e Eduardo Farina
Conselho de Segurança
Alimentar e Inclusão Social de
Caxias do Sul (CONSEA): Agnicayana Posser e Fabíola Bissani
Conselho Municipal de Turismo (COMTUR)
- Bento Gonçalves:
Márcia Ferronato
- Caxias do Sul:
Hotelaria: Amaury de Almeida
Doro e Fabíola Bissani
Gastronomia: Vicente Perini e
João Antônio Pezzi Bagoso
- Farroupilha:
Hotelaria: José Alencar Barbosa e
Amaury de Almeida Doro
Restaurantes, Bares e Similares: Rudinei Galafassi e Márcia
Ferronato
- Flores da Cunha: Viviane Viapiana e José Ferronato
- São Marcos: Adriano Biasotto e
Ivanete Joanita Bresolin
- Veranópolis: Juliano Brandalise e
Helena P. Farina Casarin
- Vila Flores: Antônio Brandalise e
Marcia Ferronato
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Assessoria de Imprensa - SEMTUR, Antonio Lorenzett, Rafael
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Bárbara Lipp, Alexandra Ungaratto, Prefeitura de Veranópolis,
Vanice Dal Magro, Ícaro de Campos, Merlo Fotografias, Gabriela
Fiorio, Clariana Zanatta, Secretaria de Turismo de Veranópolis,
Rádio Difusora, Capitano Brutos, Renata Chies, Renata Pozza,
Silvia Dalcin Dalmas, Jeferson Soldi, IFRS, Shutterstock, Evandro
Soares, Areze Foto e Filme/Carlos Ferrari, Tiago Fernandes e
Júlio Soares/Objetiva Fotografias.
Diretoria SHRBS 2014/2017
Efetivos
Presidente: João Antônio Leidens
Vice-Presidente: Vicente Homero Perini
Secretário: Antônio Casagrande Sehbe
Tesoureiro: Gladimir José Zanella
Suplentes
Marciano Pedro Zambiasi
Rogério Rizzi
Amauri de Almeida Doro
Marcos Antônio Ferronato
Conselho Fiscal
Efetivos
Euclides Antônio Sirena
Eduardo Vasselai Farina
Maicon Luis Melo de Carvalho
Suplentes
Jamur Bettoni
Delegados Representantes junto a FNHRBS
Efetivos
Nestor De Carli
João Antônio Leidens
Suplentes
Tarcísio Vasco Michelon
Paulo Geremia
Equipe
Diretora Executiva: Márcia Ferronato
Gerente Administrativo Financeiro: Andréia Marchet da Rocha
Auxiliar Administrativa: Fabiane Pellegrini
Auxiliar Administrativa: Fabíola Bissani
Auxiliar Administrativa: Renata Stedile
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GASTRONOMIA E HOTELARIA - DESAFIOS
E OPORTUNIDADES
e nas ações cooperadas, bem como
o compartilhamento da gestão da
empresa com as novas gerações. São
iniciativas dos empresários em busca
da identificação de novas soluções
para o gerenciamento dos negócios.

Ser uma entidade empresarial
representativa para um setor com
tantas demandas é um dos grandes
desafios do Sindicato Empresarial
de Gastronomia e Hotelaria Região
Uva e Vinho (SEGH). A entidade atua
há 68 anos na região e congrega
2.000 associados localizados nos 19
municípios da base sindical.

Nota-se que cada empresário adota
as ferramentas mais adequadas, sem
importar-se se é mais tecnológica ou
não, mas sim privilegiando o resultado.
“Pode estar no caderninho, mas a vida
da empresa deve ser documentada
e acompanhada de perto”, observa o
presidente da entidade, João Leidens.

Entre os associados, a maioria das
empresas (42,55%) tem de um a 10
funcionários. As que têm entre 11 e 25
trabalhadores representam 32,74%.
São organizações de micro e pequeno
porte, com gestão familiar, trazendo
DNA distinto.
Além da vivência e observando
os associados, o presidente João
Antonio Leidens percebe que, a cada
fase da empresa, surgem desafios e
oportunidades. Como desafios, cita a
burocracia, impostos e a baixa oferta
de mão-de-obra qualificada, bem
como a informalidade e a legislação
engessada. “Neste ano, em especial, o
momento econômico delicado reduz
o fluxo de clientes e os custos seguem
em alta”, acrescenta.
Outros desafios, segundo Leidens,
são oferecer produtos que atendam
às expectativas do consumidor
deste século e a maior valorização e
reconhecimento das categorias. “São
empresas que geram emprego e renda,
impactando a economia junto ao setor
de serviços.”
O presidente, no entanto, observa
que o associado do SEGH é um
empresário persistente e que acredita
no seu sonho. Portanto, aproveita as
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João Leidens, presidente do SEGH

oportunidades. Dentre elas, o aumento
da alimentação fora do lar nos
últimos anos, o perfil do consumidor
que viaja mais e busca experiências
gastronômicas, as parcerias com
fornecedores locais resultando
na entrega de matéria-prima de
melhor qualidade, as facilidades no
acesso a informação e a busca de
qualificação por meio de parcerias
com Sebrae, universidades, Senac,
Ibravin, Atuaserra e IFRS, dentre outros
organismos. “O empresário percebe as
mudanças e, gradativamente, investe
na profissionalização da gestão, com
foco na qualidade do produto e do
serviço, mas com olhar posicionado na
empresa e nas tendências.”
O associado é estimulado pelo
acesso à informação. Percebe-se, há
vários anos, mudanças no mercado

Em relação à crise atual,
empresários da gastronomia e
hotelaria recordam que vivenciaram
outras, mas sempre encontraram
saídas. A receita, segundo eles, é seguir
trabalhando com total controle da
casa. Combater o desperdício, negociar
com fornecedores, trocar experiências
com o setor, motivar a equipe,
conhecer o cliente e o negócio, e
participar e atuar de forma cooperada
são algumas das estratégias utilizadas.
Segundo Leidens, o empresário que
mantem seu negócio continuamente
com vida saudável e com gestão
sustentável enfrenta as crises com mais
eficácia, superando as adversidades. “O
empresário da gastronomia e hotelaria
não acredita em receitas milagrosas.
Conhecer e ter a gestão do negócio
na mão é o que dá vida longa às
empresas”, acrescenta.

Realizar é o que nos une.
João Antonio Leidens
Presidente do SEGH Região Uva e Vinho

ASSOCIADO • 7º JANTAR SOB AS ESTRELAS •

7º JANTAR
SOB AS ESTRELAS
IMPULSIONA GASTRONOMIA
O Sindicato Empresarial de
Gastronomia e Hotelaria Região Uva
e Vinho, com apoio da Prefeitura
de Bento Gonçalves, Instituto
Brasileiro do Vinho, Senac e Sesc,
realizou a 7ª edição do Jantar sob
as Estrelas. O evento envolveu 22
empreendimentos, localizados no
trecho entre a Rua Henry Hugo Dreher
e Avenida Planalto.
Dentre as atrações caricaturistas,
performance de animadores,
lounge relax, food truck à jantares
harmonizados proporcionando
experiências para toda a família.
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DESCONTOS
O SEGH possui parcerias com descontos
para associados se qualificarem.

Abril
- Técnicas de Confeitaria
- Confeitaria Internacional
- Entremets
- Tortas Clássicas
- Detox / Vegetariano
- Panificação Clássica
- Panificação Artesanal

Mais Informações:
(54) 3292.1188
gastronomia@ucs.br

Maio
- Confeitaria para Eventos e Restaurantes
- Culinária Italiana I
- Master em Gestão de Restaurantes
UCS / ICIF
- Culinária Italiana II
- Detox / Vegetariano
- Molecular Básico
- Culinária Italiana III
- Panificação sem Glúten e sem Lactose
- Sommelier Internacional
- Culinária Italiana IV
- Análise Sensorial e Serviços de Bebidas
- Brigadeiros Gourmet
- Doces Sofisticados para Casamentos

CAXIAS DO SUL

BENTO GONÇALVES

Abril
Massas e Molhos
Boas Práticas Para Serviço de Alimentação
Confeiteiro
Lanches Rápidos

Abril
Mulheres Gourmet
Confeiteiro
Cozinheiro

Maio
Risotos
Junho
Carnes e Molhos
Padeiro
Boas Práticas Para Serviço de Alimentação

Mais informações:
(54) 3225.1666
senaccaxias@senacrs.com.br

Cursos Boas Práticas de Segurança
Alimentar em parceria com Sebrae
e Senai
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Junho
- Docinhos para
Casamentos
- Enogastronomia
- Fermentação Natural,
Porcionamneto e
Congelamento dos Pães
- Panificação Italiana
- Viennoiserie
- Confeitaria sem Glúten
e sem Lactose
- Produtos sem Glúten
e sem Lactose

Maio
Padeiro
Boas Práticas Para Serviço de Alimentação
Doces para Festas
Oficina de Risotos
Junho
Cozinheiro
Pizzas
Carnes e Molhos
Salgados para Festas

Mais informações:
(54) 3452.4200
senacbento@senacrs.com.br

Mais Informações:
(54) 3221.2666
adm1@seghuvaevinho.com.br

CURSOS BOAS PRÁTICAS

O SEGH realizou em sua sede,
em parceria com o Sebrae e
Senai, duas edições do curso de
Boas Práticas para Serviço de

Alimentação.
De 1º a 4 de fevereiro o curso foi
destinado aos estabelecimentos
que trabalharam na praça de

alimentação da Festa da Uva 2016.
De 14 a 17 de março o curso
atendeu associados do SEGH e
público em geral.

VILA FLORES FORMA RECURSOS
HUMANOS PARA O TURISMO
A Prefeitura de Vila Flores e
Associação de Turismo da Serra
do Nordeste entregou, em janeiro
deste ano, os certificados para
os participantes dos cursos de
Formação de Mão de Obra Turística
em Vila Flores, realizados no segundo
semestre de 2015. O evento teve
coquetel de confraternização na
Pousada dos Capuchinhos.
A temática dos cursos versou
sobre Desenvolvimento de líderes,
Comportamento, dicção e oratória,
Administração de conflitos e
Qualidade no atendimento. Ainda
ocorreram degustação de vinhos,
espumantes e bebidas espirituosas e
oficinas de carnes, cucas e pães.
A solenidade reuniu as principais
autoridades de Vila Flores, como o
prefeito Vilmor Carbonera e primeira-

dama Dalva Carbonera; vice-prefeito
Rudimar Peruzzo; presidenta da
Câmara Municipal, Aline Fratta; e
secretário da Agricultura, Indústria,
Comércio e Turismo, Sérgio
Peruzzo. Ainda participaram a
diretora executiva do SEGH Região
Uva e Vinho, Márcia Ferronato, e

a turismóloga de Veranópolis e
representante da Atuaserra, Gisele
Martins. Os cursos foram viabilizados
pelo convênio Atuaserra e Secretaria
de Turismo, Esporte e Lazer do
Rio Grande do Sul com apoio da
Prefeitura de Vila Flores e do SEHG
Região Uva e Vinho.
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CONVÊNIOS E PARCERIAS
Benefícios para os associados

Assessoria jurídica e registro de marca | Dra. Viridiana Sgorla - Rua Pinheiro Machado, 469
Caxias do Sul - Fone/Fax: (54) 3223.5469 / 3228.8556 E-mail: viridiana@varaschin.adv.br

20% de desconto à vista nos cursos de extensão ofertados

Cursos gratuitos, visitas técnicas e descontos de até 80% nas consultorias
a associados que aderirem aos projetos

20% de descontos nos cursos ofertados

Parceria com os cursos de Administração, Gastronomia, Nutrição e Turismo.
Suporte à pesquisa

30% de desconto nas mensalidades dos cursos de graduação e
25% de desconto para os cursos de pós graduação

De 7,5% a 10% de desconto nas mensalidades para cursos de graduação e MBA’s

Parceria na qualificação das empresas quanto ao serviço de vinho, promoção do
enoturismo, enogastronomia e realização do evento integrado Dia do Vinho

Acesso gratuito aos associados que aderirem ao portal para divulgação do estabelecimento, inserindo
nome, endereço, e-mail, fotos e informações relevantes de interesse do consumidor

Preços especias para tradução em inglês, espanhol, e braile.
Outros idiomas sob consultas

10% de descontos sobre os valores em análises

*Para o associado usufruir dos descontos e ou parcerias é preciso estar com as contribuições em dia.
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Casa Tasca segue
investindo na sustentabilidade
Fazer do Hotel Pousada Casa Tasca,
de Bento Gonçalves, um empreendimento ecosustentável é meta de seus
gestores. Neste sentido, recentemente
ocorreu reunião com lideranças do
bairro para expor as estratégias em
andamento e as já consolidadas e assim
conhecerem a proposta. Um dos desafios para o futuro é a viabilização de uma
micro usina fotovoltaica para geração de
toda a energia consumida na unidade.
Os participantes do encontro receberam
informações sobre as vantagens de ser
uma empresa ecosustentável, além de
divulgar ações e cuidados simples que
beneficiam a todos.

Casa DiPaolo amplia rede
O tradicional galeto al primo canto
do Casa DiPaolo cruzou as fronteiras do
estado. Foi oficialmente aberto o 11º
restaurante da marca e o primeiro fora do
Rio Grande do Sul. A nova unidade fica
entre Itapema e Camboriú (SC), gerenciada pelo sócio Roberto Geremia, irmão do
fundador do Casa DiPaolo, Paulo Geremia.
O restaurante, com capacidade para
140 pessoas, serve a típica culinária
italiana. A rede está presente em Garibaldi,
Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Gramado,
Porto Alegre e Recanto Maestro. Há 13
anos seguidos é considerado o melhor
galeto do Brasil pelo Guia Quatro Rodas.
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Novas fontes reduzem
custos com a energia
Em um cenário econômico
competitivo, é fundamental que a
empresa tenha uma estrutura de
custos ajustada. No trade turístico e
gastronômico, uma das despesas
operacionais mais relevantes é a
energia elétrica. Os constantes
reajustes das tarifas de eletricidade
fazem com que as empresas busquem
soluções de geração própria para
reduzir drasticamente seus custos.
Neste contexto o sistema solar
fotovoltaico aparece como a melhor
opção em custo-benefício. Com
ele, é possível substituir o consumo
de energia elétrica pela produção
independente, baseada na luz solar,
medida que também contribui com
o planeta por meio da redução na
produção de CO². A economia nos
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custos com energia, incluído o sistema
de aquecimento de água, pode ficar
acima de 90%.
Além da economia direta, o sistema
tem baixo custo de manutenção, que se
limita à limpeza dos módulos solares;
facilidade de instalação, que exige
apenas uma área de telhado com
posição solar favorável; e financiamentos
com juros subsidiados por meio do
governo federal, com possibilidade de
pagamento em 10 anos.
Biomassa - O aquecimento de
água é responsável por uma das
maiores parcelas de consumo de
energia nos setores hoteleiro e
gastronômico. Uma opção rentável é
converter a central de aquecimento
para equipamentos que usam pellet

(biomassa) como combustível.
Dentre as principais vantagens estão
economia de 70% em relação ao gás e
de 75% em relação ao óleo diesel, fácil
estocagem de pellets, funcionamento
apenas por demanda e acendimento
e carregamento automático do
combustível. Pousada Capuchinhos,
Restaurante Dona Carolina, Castelo
Benvenutti, Hotel Casacurta e Hotel
Michelon já usam este sistema. O Hotel
Farina Park está em fase de instalação.
A Multi Aquecimento e Energia é
uma das empresas com especialização
no fornecimento destes equipamentos
e sistemas. Ela desenvolveu um
Guia de Economia de Energia para
Hotéis, Flats e Pousadas, que pode
ser solicitado pelo e-mail m@
multiaquecimento.com.br.

MINISTÉRIO ATUALIZA
MAPA DO
TURISMO BRASILEIRO
O Ministério do Turismo promoveu
o 24º Encontro dos Interlocutores
do Programa de Regionalização do
Turismo para discutir a atualização
do Mapa do Turismo Brasileiro, hoje
composto de 3.345 municípios e 303
regiões turísticas. Na abertura do
encontro, o secretário Nacional de
Estruturação de Turismo, Neusvaldo
Lima, reforçou a importância do
setor para o crescimento econômico
do país. “Hoje são 3 milhões de
trabalhadores e o setor contribui
com 3,7% do PIB”, disse o secretário.
Segundo ele, os estados têm até 30
de abril para apresentar propostas de
atualização do mapa em suas regiões.
O assessor especial do MTur,
Wilken Souto, apresentou a nova
estrutura do organismo que se

“Hoje são 3 milhões
de trabalhadores
e o setor contribui
com 3,7% do PIB”
Neusvaldo Lima

adequou às mudanças feitas em
todo o Governo Federal. Com a
reestruturação, o Programa de
Regionalização do Turismo migrou
para a nova Coordenação Geral de
Mapeamento e Gestão Territorial do
Turismo, que pertence à Secretaria
Nacional de Estruturação do Turismo.

Conetur inicia
atividades do ano
O Conselho Estadual de
Turismo (Conetur) realizou, em
março, no auditório da Famurs,
em Porto Alegre, a primeira
reunião ordinária do ano da
gestão 2015-2018. Pela manhã,
deu-se a Oficina Estadual de
Regionalização do Turismo,
em que os representantes das
25 regiões turísticas do Rio
Grande do Sul apresentaram
os municípios habilitados
a integrar o novo Mapa do
Turismo Brasileiro, de acordo
com as exigências do Ministério
do Turismo e critérios definidos
pelo Conetur. À tarde foi
definida a constituição do novo
Mapa da Regionalização do Rio
Grande do Sul, organizado por
regiões e municípios turísticos.

Lançamento
Dia do Vinho
No dia 22 de março a edição 2016
do Dia do Vinho foi lançada em Porto
Alegre, a apresentação aconteceu
para imprensa e convidados.
Com programação diversificada e
novidades o Dia do Vinho acontece
de 20 de maio a 05 de junho é
uma realização do SEGH, Ibravin
e Governo do RS com apoio das
prefeituras de Antônio Prado, Bento
Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha,
Flores da Cunha, Garibaldi, Monte
Belo do Sul, Pinto Bandeira,
Veranópolis e Vila Flores, além da
Afavin, Asprovinho, Sindivinho-RS,
Roteiro dos Vinhos de São Roque-

SP, Vinhos da Campanha Gaúcha,
Atuaserra, Bento Convention Bureau,

Caxias do Sul Convention & Visitors
Bureau, Phoenix Eventos e Verallia.

13

36 • JAN/FEV/MAR • 2016

ASSOCIADO •

FBHA ALERTA PARA
MOMENTO CRÍTICO
Presidente da entidade sustenta que a gravidade do período atual é inquestionável e cita a visibilidade que os
reflexos da crise têm ganho nas manchetes dos principais veículos da imprensa internacional
O presidente da Federação
Brasileira de Hospedagem e
Alimentação (FBHA), Alexandre
Sampaio, manifestou por meio de
nota oficial a posição da entidade
diante do atual quadro político e
econômico. Segundo ele, os mais
de 940 mil empresários brasileiros
dos segmentos de hotéis, pousadas,
restaurantes e bares que a entidade
representa vêm sendo brutalmente
afetados, em seus negócios, pelas
consequências do cenário atual.
Sampaio define esta como a
pior crise política da história do
Brasil, com preocupantes reflexos
no contexto econômico, como
desemprego crescente, e juros e
inflação em alta, que prejudicam a
confiança dos empreendedores e
minam os investimentos. Para ele,
o setor produtivo tem sido o grande
penalizado pelo cenário de incerteza
política, pois o quadro econômico
desfavorável tem levado muitas
empresas ao fechamento.
O presidente da FBHA sustenta
que a gravidade do período atual
é inquestionável. Cita, como
argumento, a visibilidade que os
reflexos da crise têm ganho nas
manchetes dos principais veículos
da imprensa internacional. “Os
empresários de turismo estão
sendo afetados em seus negócios
no momento em que o Brasil tornase um dos destinos preferidos dos
turistas internacionais e que, por
conta do ingresso de divisas e do
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Setor está sendo diretamente atingido com a
instabilidade econômica do país

para a retomada do crescimento
econômico”, assinala.

“Os empresários de
turismo estão sendo
afetados em seus
negócios no momento
em que o Brasil
torna-se um dos destinos
preferidos dos turistas
internacionais”
Alexandre Sampaio

impulso gerado aos demais setores
produtivos, a atividade tem a chance
de contribuir de maneira decisiva

Alexandre Sampaio acrescenta
que os empresários do setor
de hospedagem e alimentação
manifestam respeito às instituições
democráticas, defendendo
incondicionalmente o seu
fortalecimento e zelo pela harmonia
entre os Poderes. Também destaca
o apoio ao Judiciário em sua busca
pela correta apuração das denúncias
de corrupção. Alerta, no entanto, que
o setor demanda que esta situação se
resolva o mais rapidamente possível
para que haja a segurança jurídica
necessária ao desenvolvimento do
setor produtivo e, em especial, da
atividade turística nacional.
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SEBRAE DOBRA VAGAS PARA AÇÕES
NO POLO GASTRONÔMICO
Mesmo com a crise, a gastronomia
é um dos segmentos mais promissores
do mercado. Esta percepção foi
determinante para que o Sebrae/
RS decidisse reforçar ações para a
expansão do Polo Gastronômico da
Serra Gaúcha em 2016.
O gestor Gustavo Ângelo Rech
adianta que as vagas passaram de
30 para 70 neste ano. “O crescimento
se justifica pela maior demanda do
mercado e por considerarmos que esse
setor é estratégico para a economia em
2016”, avalia. Além disso, o programa
será oferecido com uma frente de
trabalho em Gramado, que se soma
às opções de Caxias do Sul e Bento
Gonçalves já existentes.
Ao longo de um ano, os negócios

do ramo da alimentação fora do lar
participam de consultorias específicas
para áreas como marketing, finanças e
gestão de pessoas. Também realizam
visitas técnicas, rodadas de negócios,
participam de feiras e são estimulados
a aderir a iniciativas, como ao Programa
Alimentos Seguros (PAS).

O Sindicato Empresarial de
Gastronomia e Hotelaria Região Uva
e Vinho é parceiro desde a criação do
Polo Gastronômico, que chega à sua 10ª
edição na Serra. “Esse projeto aproxima
os empresários e oferece ferramentas
e suporte técnico dentro da realidade
de cada negócio”, destaca o presidente
João Antonio Leidens. Para o presidente,
em um ano difícil, aderir a uma iniciativa
como essa é ainda mais importante.
“Mais do que nunca a gestão da empresa
é fundamental para passar pelos
solavancos da economia”, observa.
O projeto é promovido pelo Sebrae/
RS em parceria com o SEGH. Mais
informações podem ser obtidas pelo
telefone (54) 3290-4721 ou pelo e-mail
gustavoar@sebrae-rs.com.br.

Tour da experiência
Empresários do projeto com
apoio do Sebrae e SEGH retomaram
as atividades planejando as ações
para 2016.
Em fevereiro, na vinícola Cristófoli,
no primeiro encontro fica pactuado que
além das consultorias com ênfase para
indicadores, inovação e comercialização,
serão realizadas visitas técnicas na região
e no Brasil. Segundo Emerson Monteiro
do Sebrae observar as boas práticas de
outros destinos e empresas, além do
estimulo à criatividade aos empresários
o convívio reforça a integração e
confiança do grupo.
Também fica definido a readequação
do site, em parceria com a Agência
Tatum Ideia 360º, para atender mais
eficazmente a demanda do consumidor.
E ações para ampliar a rede de
relacionamentos seja entre o grupo,
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Empresários do projeto retomaram as atividades
planejando as ações para 2016

ou com fornecedores e entidades.
Para Marcia Ferronato do SEGH o
grupo vem amadurecendo e definindo

seu caminho. Destaca que empresas
que desejem aderir ao projeto bastas
contatar o sindicato.

Polo Gastronômico
retoma atividades
O Polo Gastronômico Serra –
Caxias do Sul e Bento Gonçalves,
conduzido pelo Sebrae em parceria
com o SEGH, retomou atividades
neste trimestre. O primeiro encontro
ocorreu em janeiro para apresentação
dos resultados totais dos indicadores
de desempenho de 2015 e do
cronograma de ações deste ano.
Em fevereiro foram iniciadas
consultorias para preenchimento do
questionário MPE Brasil 2016. Além
de palestra referente as mudanças
na Legislação Ambiental e licenças
municipais para gastronomia e
hotelaria ministrada pela empresa
Bioplanet. Durante o mês de março,
os consultores do Sebrae visitaram as
empresas participantes para fazer o
preenchimento. Também teve início
a pesquisa, feita por telefone, para
avaliar os resultados do projeto.
Ainda em março, Roger Scherer
Klafke palestrou sobre tendências
econômicas e de gestão do segmento
de alimentação fora do lar para
2016. Uma rodada de negócios está
agendada para o dia 27 de abril,
durante a realização da Envase Brasil
(Brasil Alimenta), em Bento Gonçalves.
Empresas interessadas em participar
do Polo Gastronômico ainda podem
se inscrever.

O Polo Gastronômico Serra – Caxias do Sul e Bento Gonçalves
retomou as atividades neste trimestre

Palestra, realizada em fevereiro, apresentando
legislação referente a licenças ambientais
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Bento Convention Bureau
participa de 18 eventos
Há sete anos em funcionamento,
o Bento Convention Bureau (BCB) já
tem definida intensa programação
de eventos para este ano, que devem
alavancar excelentes negócios e
fortalecer ainda mais o setor de
turismo. Conforme a presidente do
BCB, Andréia Zucchi, apesar de a
entidade ser relativamente jovem,
o comprometimento da diretoria
e dos associados e os apoios do
poder público e do SEGH são
essenciais para que a cidade tenha
o reconhecimento como atrativo
turístico e polo de negócios. “Aliado a

Programação
de eventos deve
fortalecer ainda mais
o setor de turismo

isto temos infraestrutura condizente
para o recebimento de eventos,
congressos e feiras de todos os

tamanhos e para os mais diversos
segmentos”, salienta. Saiba mais
em www.bentoconvention.com.br.
No primeiro trimestre, com apoio
do BCB, a Secretaria Municipal de
Turismo promoveu o Bento em
Vindima, 14 de janeiro a 13 de março,
e o Bento em Páscoa, de 21 a 27 de
março. Neste mesmo mês, o BCB
teve participação ativa no Jantar Sob
as Estrelas, realizado no dia 4, e na
Movelsul Brasil, de 14 a 18.
E prosseguindo no novo ano o
BCB e parceiros apresentam um
programação com 14 eventos.

Caxias CVB prepara
rodada de negócios
O Caxias do Sul Convention &
Visitors Bureau (Caxias CVB) atua como
um escritório especializado no apoio
à captação, promoção e realização
de eventos que venham a ocorrer
em Caxias do Sul. Suas empresas
associadas ofertam produtos e
serviços diferenciados, que facilitam
a realização de eventos, sejam eles de
pequeno, médio ou grande porte.
A parceria firmada com o Sebrae/RS
começa a dar resultados. Na primeira
semana de maio será realizada uma
rodada de negócios para fomentar
a economia local. Os inscritos terão
a oportunidade de apresentar seus
produtos e serviços aos demais
participantes do evento. Os associados
ao Convention têm inscrição gratuita.
Mais informações pelo e-mail
caxiaseventos@caxiaseventos.org.br
ou pelos telefones (54) 3027.6436 e (54)
9921.7636.
Neste ano, o Caxias CVB iniciou
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Diversos artistas que passaram pela Festa da Uva
foram convidados para curtir a cidade

as atividades sendo parceiro na
realização da Festa da Nacional da
Uva. Representada por seu presidente
Pedro Horn Sehbe, a associação

integrou a Comissão Comunitária. E
juntamente com os parceiros segue
com ações previstas na campanha
CURTA CXS.

Caxias investe
em audiovisuais

A Secretaria do Turismo de
Caxias do Sul desenvolveu o site da
Caxias Film Commission, em que
constam informações sobre a cidade,
além de um banco de dados de
locações disponíveis. O diferencial
da ferramenta é o espaço destinado
ao cadastro de produtoras e demais
prestadores de serviços ligados ao
setor.
Para Leandro Daros, membro
da Film Comission, é preciso unir
atuantes da produção audiovisual
às grandes indústrias. “A produção
audiovisual é um setor em
crescimento”, afirmou. A secretária do
Turismo, Drica de Lucena, ressaltou
o crescente potencial do segmento
audiovisual no país. Afirmou que o site
representa uma ferramenta essencial
para captar produções audiovisuais
para o Município.
A Caxias Film Commission, ligada
à Secretaria Municipal do Turismo,
foi instituída por meio de decreto
em 5 de maio de 2015. Trata-se de
uma comissão permanente que tem,
entre as suas atribuições, articular e
captar produções cinematográficas e
artísticas para o município, visando
à divulgação em território nacional e
internacional. Saiba mais:
www.caxias.tur.br/caxiasfilmcommission.

Atuaserra desenvolve
planos de turismo na região
Em conjunto com as secretarias
e conselhos municipais de Turismo,
a Atuaserra está construindo os
planos municipais de turismo
(PMT) de Cotiporã, Nova Bassano,
Veranópolis, Nova Araçá, Vila Flores,
Nova Roma do Sul, Flores da Cunha
e Protásio Alves. Até o final do ano
o trabalho será realizado em Santo
Antônio do Palma, Santa Tereza e
Serafina Correa.
O objetivo é que todos
os associados tenham esse
instrumento público fundamental
na determinação e seleção das
prioridades para a evolução
harmoniosa da atividade turística.
Por meio da ferramenta será
possível determinar as dimensões
e formas ideais, bem como as

estratégias e ações para alcançálas de maneira ordenada,
sistematizada e integrada, com
eficácia e eficiência.
A estratégia contempla oito
encontros e uma audiência pública,
quando será apresentada à Câmara
de Vereadores o instrumento
público a ser aprovado e definido
em lei municipal para garantir
a continuidade das ações nos
próximos 10 anos, com revisões
bianuais. A metodologia segue o
estudo do projeto de competividade
dos 65 destinos indutores e é
construído coletivamente a partir de
várias premissas. O SEGH participa
das discussões e do planejamento
como parceiro da Atuaserra e das
comunidades locais.

Sucessão é tema de encontro
Os enigmas e paradoxos na
sucessão de famílias empresárias
pautou encontro realizado em
Bento Gonçalves. O doutor (PhD)
em psicologia das organizações e
recursos humanos pela Universidade
de Barcelona (ES) e economista
pela Universidade Mackenzie de São
Paulo, Werner Bornholdt, apresentou
dados relacionados ao tema e expôs
detalhes e curiosidades que vivenciou
e acompanhou durante os 33 anos de
sua consultoria.
Iniciativa da ENEF e Rossi &
Zorzanello, com apoio do Sindicato
Empresarial de Gastronomia e Hotelaria
Região Uva e Vinho, Secretarias
Municipais de Turismo e de Cultura,
Casa das Artes, Bento Convention

Bureau, faz parte da agenda de
apresentação do Encontro de Empresas
Familiares (ENEF), que ocorrerá nos dias
12 e 13 de abril, no Master Premium,
em Gramado. Estarão na Serra Gaúcha
representantes de 26 cases empresariais
que somam mais de 1.500 anos de
história e patrimônio de R$ 35 bilhões.
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ACESSE O NOVO
SITE DO SEGH
Para dar suporte às
mudanças introduzidas em
sua estrutura, o Sindicato
Empresarial de Gastronomia
e Hotelaria Região Uva e
Vinho ganhou novo site,
desenvolvido com o objetivo
de atualizar a presença digital
da entidade com modernos
conceitos de usabilidade
e design, em sinergia com
a nova marca e linha de
comunicação. O projeto
buscou valorizar os serviços e os
benefícios prestados ao associado
e também objetiva a captação de
novos sócios. O novo site traz uma
área de comunicação com o público,
em um formato moderno de blog,
com conteúdo relevante, onde são
divulgados fatos que ocorrem nos
municípios da região de abrangência
do SEGH.
Com interface que se adapta
aos dispositivos móveis (layout
responsivo), a ferramenta coloca-

maneira on-line, com o
sistema de gestão do SEGH,
agilizando seus processos
internos e minimizando
falhas ou retrabalhos e sua
hospedagem em ambiente
de alta disponibilidade e
performance.
O projeto foi
executado pela Tua Web
Tecnologia, empresa de
desenvolvimento web
com 13 anos de atuação.

se na vanguarda do cenário digital.
Ela sintoniza com a tendência cada
vez maior de público proveniente
de dispositivos móveis. Gera status
para a marca SEGH e percepção
de qualidade pelo visitante, que
desfruta de excelente experiência
de navegação, independentemente
do dispositivo utilizado. Também
se ressalta a integração do site, de

Premiação - O site
recebeu duas menções internacionais
de entidades (CSS Light e CSS Reel)
que divulgam novos talentos e
tendências no mundo do design,
avaliando aspectos como inovação,
avanços tecnológicos, design exclusivo,
arquitetura e programação. Isto reforça
os objetivos iniciais da proposta de
imprimir um alto nível ao projeto,
retratando com propriedade a grandeza
do SEGH e das empresas associadas.

Supermercados Grepar comemora 30 anos
Com cinco lojas em Bento
Gonçalves, o Supermercados Grepar
completou três décadas
de atividades. A data
foi comemorada com
festa que reuniu mais de
800 convidados, dentre
colaboradores e familiares,
clientes, fornecedores e
autoridades. A empresa é
administrada pelos sócios
Paulo e Gregório Bruschi e
Alex Pliski.
Para atender a
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demanda média mensal de 130 mil
tickets, a rede tem equipe de quase

200 colaboradores. Uma das ações
sistemáticas é o aperfeiçoamento do
quadro para a conquista
de melhores resultados.
A diretoria ainda
mantém investimentos
permanentes em reformas,
principalmente em áreas
diferenciadas, como o
açougue e a padaria,
bem como um ambiente
de negócios totalmente
informatizado para garantir
atendimento de qualidade.

REGIÃO UVA E VINHO • FESTA DA UVA •

FESTA DA UVA SUPERA EXPECTATIVAS
O presidente da Festa da Uva S/A,
Edson Nespolo, divulgou os números
da 31ª edição da Festa da Uva,
realizada entre 18 de fevereiro e 06 de
março.
Na Festa que recentemente
recebeu uma série de investimentos
e novidades, foi registrado 941.622
visitantes e aponta também um lucro
recorde de R$2.209.793,00 superando
as expectativas. Nespolo destacou que
o objetivo é transformar o local em um
parque temático. “Temos essa grande
área, agora com a Cidade de Rolhas,
logo mais vamos avançar e transformar
em uma grande vila italiana. Na
sequência, a ideia é implantar um

Os números da 31ª edição da Festa da Uva apontaram a passagem de
941.622 visitantes pelo parque e lucro recorde de R$2.209.793,00

museu do gaúcho junto à cancha de
rodeios e terminar com o roteiro sacroreligioso com o Memorial Zambelli e a
Gruta, já pronta”, antecipou. O conjunto

de obras recentes contempla, dentre
outras, a rótula Valter Gomes Pinto, na
entrada para o estacionamento, a Casa
da Brigada e a Gruta de Caravaggio.

Novo atrativo em Caxias
A Cidade das Rolhas, conjunto
que reúne cerca de 40 objetos de
arte montados em 45 mil rolhas, foi
inaugurada nos Pavilhões da Festa da
Uva no dia 16 de fevereiro.
Por motivos de saúde do
idealizador Antonio Molin, o atrativo
que funcionava como Presépio de
Rolhas em Ana Rech, encerrou as suas
atividades em 2013 e por iniciativa da
Festa da Uva e Secretaria de Turismo,
que uniram esforços para manter a
atração na cidade, foi viabilizada a
instalação nos Pavilhões. Também
foi criado um novo espaço no parque
para oferecer estrutura adequada para
os visitantes. O atrativo segue com a

o fruto da minha arte e dedicação,
pela qual tenho tanto carinho, sendo
valorizada em minha terra natal,
onde sempre achei que deveria
permanecer.”
A Cidade das Rolhas foi uma das
novidades da 31ª edição da Festa da
Uva.

visitação aberta ao público de forma
permanente.
Para o artista Antonio Molim,
a transferência para os Pavilhões
representa a concretização do seu
sonho. “Sinto-me honrado ao ver

21

36 • JAN/FEV/MAR • 2016

REGIÃO UVA E VINHO • FESTA DA UVA •

A FORÇA DA REGIÃO NA FESTA
Em um movimento de fortalecimento
da regionalização, a 31ª Festa Nacional
da Uva criou o espaço Nostra Merica,
reunindo os 10 municípios que formam
o território das Colônias Italianas. A área
de 600 m², localizada no Pavilhão 2 do
Parque de Eventos e que retratou uma
antiga vila italiana, teve as participações
das prefeituras de Antônio Prado, Bento

Antônio Prado
As comitivas para a divulgação da
Fenamassa e da Noite Italiana, eventos
programados para este ano, foram
destaques no estande de Antônio
Prado. A Prefeitura também explorou a
área central da cidade, constituída por
casas de madeiras e alvenaria,
construídas no final do século XIX e
início do século XX pelos imigrantes
italianos, hoje tombadas pelo Instituto
do Patrimônio
Histórico e Artístico
Nacional.

Gonçalves, Encantado, Farroupilha,
Flores da Cunha, Garibaldi, Guaporé,
Nova Prata e Veranópolis, além de
Caxias do Sul.
Diretor de Integração Regional
da Festa e vice-prefeito de Caxias do
Sul, Antonio Feldmann destacou que
o objetivo foi o de contar o início da
povoação dos imigrantes na Serra

Bento Gonçalves
O estande de Bento Gonçalves
reproduziu uma réplica do prédio que
abriga a Prefeitura. Para a Secretaria
Municipal de Turismo e de Cultura o
evento promoveu a cidade para os
turistas da região. O trabalho para
atrair visitantes do estado e inclusive
de cidades próximas permitiu
evidenciar o talento dos artistas do
município.

Farroupilha
A reprodução da Casa Bona,
construção típica italiana do
final do século XIX, localizada
na Linha 80, destacou a parte
externa do estande da Prefeitura
de Farroupilha. Internamente,
objetos e móveis lembraram os
costumes dos imigrantes e painéis
imitaram janelas com vista para
belas paisagens e pontos turísticos.
Até mesmo um pequeno parreiral
foi montado para representar a
produção de uvas moscateis e
vinhos e espumantes elaborados
na cidade. O mesmo espaço serviu
para a Prefeitura lançar oficialmente
o Encontro das Tradições Italianas
(Entrai), que acontece no distrito de
Nova Milano, nos dias 13, 14, 15 e 20,
21 e 22 de maio.
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e relembrar a origem da Festa. O
projeto foi inspirado na Festa de
1950, a primeira após a Segunda
Guerra Mundial, quando ocorreu a
convocação para que esses municípios
retomassem o evento juntamente com
Caxias. Cada uma das cidades levou
grupos artísticos para apresentações
em coreto montado no local.

Flores da Cunha

Veranópolis
A religiosidade, elemento cultural
formador de Flores da Cunha, pautou
a ambientação do estande, que
mostrou a Igreja Matriz Nossa Senhora
de Lourdes, objetos e imagens sacras
de diversos pontos do município. A

Prefeitura aproveitou o espaço para
lançar a Fecouva, marcada para o
período de 15 a 19 de fevereiro de
2017, no distrito de Otávio Rocha.
Flores da Cunha dividiu seu espaço
com Nova Pádua.

Garibaldi
O espaço de Garibaldi também
teve as presenças dos municípios
emancipados: Carlos Barbosa, Boa

Vista do Sul e Coronel Pilar. Para o
vice-prefeito de Garibaldi, Antonio
Fachinelli, Caxias do Sul foi pioneira
ao transformar sua festa num evento
que reuniu a região e potencializou a
força da Serra. Entende que a tendência
é que as outras festas, como a
Fenachamp, deem passos semelhantes.
A festa foi uma excelente oportunidade
para reforçar o turismo regional,
valorizando a cultura local e divulgando
Garibaldi como destino turístico.

Nova Prata
A Casa da Cultura Padre Adolfo Luiz
Fedrizzi, prédio histórico que abriga a
Secretaria de Educação e Cultura e a
Biblioteca Pública Municipal Adelina
Tomedi, foi referência do estande
de Nova Prata. A Prefeitura também
expôs produtos de empresas locais,
artesanato e de agroindústrias e
divulgou a realização da 2ª Expo Prata.

Mantendo o tema dos 140 anos
da imigração italiana, a Prefeitura de
Veranópolis escolheu a Casa Saretta
para ser a fachada do estande.
Tombado pelo Governo do Estado na
década de 1980, símbolo da imigração
italiana e marco turístico do Município,
o prédio sedia a Secretaria de Turismo,
o Centro de Informações ao Turista e
a venda de artesanato local. O espaço
ainda teve imagens de atrativos
turísticos que mais se destacam no
município, como a paisagem do Vale
do Rio das Antas, Igreja Matriz São Luiz
Gonzaga, Portal Monumento, Gruta
Nossa Senhora de Lourdes e Casa da
Cultura Frei Rovílio Costa.
O espaço, decorado com móveis
de empreendedores veranenses, teve
exposição de artesanato e degustação
de maçãs in natura. O Roteiro Termas
e Longevidade, do qual Veranópolis
está integrado, foi contemplado na
divulgação no estande, que também
teve a participação das prefeituras de
Vila Flores e Fagundes Varela.
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ESTANDE DA HOSPITALIDADE
TEVE AÇÕES INOVADORAS
A Diretoria de Hospitalidade
da Festa da Uva, composta por
membros de várias entidades e sob
coordenação da Secretária Drica
de Lucena, criou um espaço de
acolhimento na entrada do parque
para receber os visitantes.
O espaço fez referência às
tradicionais construções dos pioneiros
imigrantes que chegaram a Caxias do
Sul no final do século 18. O acesso
ao Centro de Eventos o visitante
percorria um caminho com parreiral.
Outra novidade foi a pipa piscina
gigante, com 25 mil bolinhas na cor
bordô, para todos se aventurem num
mergulho. Além da preocupação com
a acessibilidade: rampas de acesso,
piso tátil e atendentes capacitados
para direcionar as pessoas com
deficiência. Tradutores para libras e
mapas táteis do parque auxiliaram
deficientes visuais. Outra novidade
foi a tradução simultânea para libras
através do dispositivo VPAD, de uso
voltado para deficientes auditivos.
Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê
para empréstimo gratuito também
foram oferecidas.
E através do projeto cultural
A Festa te Abraça o visitante foi
recepcionado com performance
teatral sob responsabilidade da
companhia Teatral Ueba Produtos
Notáveis.
O estande ainda teve a Sala
dos Empreendedores, destinada
a reuniões, encontros e debates
voltados ao trade turístico do
município. Turistas e visitantes
que buscavam informações sobre
roteiros e atrativos de Caxias do
Sul receberam atendimento dos
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Balcão de hospedagem orientou os visitantes
com dicas sobre hotelaria e alimentação

Elenco de companhia teatral recepcionou visitantes junto ao Estande
da Hospitalidade e no portão de acesso dos ônibus de turismo

próprios empreendedores. Além
do balcão de hospedagem e
gastronomia, para atender demandas
do visitante seja sobre hotelaria

ou dicas de alimentação, este sob
responsabilidade do Sindicato
Empresarial de Gastronomia e
Hotelaria Região Uva e Vinho (SEGH).

REGIÃO UVA E VINHO • VINDIMA •

VINDIMA MOVIMENTA A SERRA
Municípios investem em ações para atrair turistas
A colheita da uva tem sido um
dos principais atrativos turísticos na
Serra Gaúcha. Parte dos municípios
da região desenvolve programação
diferenciada, que movimenta a
economia, com reflexos positivos no
comércio e nos serviços.
Bento Gonçalves - A época de
celebrar a colheita do fruto que dá
origem ao principal produto turístico do
município, o vinho, aconteceu de 19 de
janeiro a 19 de março. As atrações que
integram a programação do Bento em
Vindima vão desde a colheita simbólica
e a pisa das uvas, apresentações
culturais de corais, jogos italianos e
gastronomia típica. A programação
ocorre também nos hotéis, vinícolas
e restaurantes que oferecem pacotes
promocionais com atrações paralelas.

Em Bento Gonçalves, a tradicional pisa das uvas

Flores da Cunha - O município
maior produtor de vinhos do Brasil abriu
oficialmente o tempo de Vindima no
dia 21 de janeiro. Até o dia 27 de março
Flores da Cunha ofereceu programação
diferenciada ligada à colheita da uva,
cursos de degustação de vinhos,
passeios de carretão, visitação e
degustação nas vinícolas e a Mostra
Flores. A programação foi conduzida
pela Prefeitura de Flores da Cunha.

Garibaldi - A programação do
Veraneio da Vindima foi lançada de
forma oficial no dia 15 de janeiro,
na propriedade da Família Vaccaro,
em Santo Alexandre, na Estrada do
Sabor. Houve colheita e pisa das uvas,
acompanhadas de cantorias típicas
italianas, e ‘merendin’ ao ar livre. As
atividades se estenderam ao longo
de fevereiro e março, com eventos
em propriedades rurais e festas
comunitárias. Veraneio da Vindima
faz referência ao início do século
XX, quando as famílias da Grande
Porto Alegre costumavam veranear
na Serra em busca de temperaturas
mais amenas. As atividades foram
organizadas pela Prefeitura de Garibaldi,
por meio da Secretaria de Turismo e
Cultura.
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Caxias do Sul inaugura CAT na Praça Dante
A Secretaria do Turismo entregou
o Centro de Atenção ao Turista (CAT),
localizado na Praça Dante Alighieri,
na esquina das ruas Sinimbu e Dr.
Montaury, em Caxias do Sul. Estavam
presentes o vice-prefeito Antonio
Feldmann, a primeira-dama Alexandra
Baldisserotto, a senadora Ana Amelia
Lemos, secretários municipais,
subprefeitos e vereadores.
O vice-prefeito ressaltou a
relevância do novo CAT por reforçar a
tradição do povo caxiense em acolher
bem as pessoas. “Esta inauguração
simboliza a nossa missão, que é a de
bem receber a todos os visitantes e a
comunidade”, definiu.
Para a senadora Ana Amélia Lemos,
autora da emenda parlamentar que
destinou recursos para a construção
do novo CAT, o início das atividades
do local reafirma Caxias do Sul como

um dos principais destinos turísticos
dentro do roteiro Serra Gaúcha. A
secretária municipal do Turismo, Drica
de Lucena, ressaltou o engajamento
empregado por todos, sobretudo pelo
respeito com o dinheiro publico.
O CAT da Praça Dante Alighieri é

um espaço de 27 m² com ambiente
climatizado, totem interativo
de autoatendimento e com
acessibilidade universal. A arquitetura
do espaço remete aos antigos coretos.
O horário de funcionamento é de
segunda a sábado, das 8h às 18h.

A IMPORTÂNCIA DOS CATs
Os Centros de Atenção ao Turista
(CATs) são uma importante fonte de
informação turística e de utilidade
pública para visitantes de todas as
nacionalidades e moradores da cidade.
Nestes locais são ofertadas informações
atualizadas e completas sobre os

eventos que ocorrem no município, os
atrativos turísticos, a infraestrutura, os
serviços e acessos. Também há guias
turísticos, culturais e de compras, além
de mapas da cidade e folhetos de locais
para visitação. Em Caxias do Sul há seis
estruturas, que atendem de segunda a

sábado, das 8h às 18h:
- CAT Dante Alighieri
- CAT Vila Cristina
- CAT Estação Rodoviária
- CAT Aeroporto
- CAT Festa da Uva | - CAT Criúva

Festival de Verão agitou Nova Prata
A população de Nova Prata viveu
momentos especiais com a realização
do 1º Festival de Verão. Vivências e
experiências integraram amigos e
famílias, oportunizaram encontros,
lazer e atividades diferenciadas para
pratenses e visitantes.
A programação incluiu Piquenique
Noturno, na Praça da Bandeira, e
show de rock and roll no Mirante
Fest Rock. A sessão de cinema foi
cancelada em função do mau tempo.

26

De acordo com os organizadores,
as expectativas em participação

e satisfação do público foram
superadas. O secretário de Indústria,
Comércio e Turismo, Everson
Marca, destacou que a Praça da
Bandeira, especialmente depois
da revitalização, foi adotada pela
população como um ponto de
encontro. O Festival de Verão foi
idealizado pelas secretarias de
Indústria, Comércio e Turismo e de
Educação e Cultura do Município,
com apoio da Facto Produções.

Caravaggio
ganha pista de
caminhadas e
ciclovia
A primeira das cinco etapas para
a conclusão da Pista de Caminhadas
e Ciclovia de Caravaggio já foi
liberada à comunidade. O trecho
de aproximadamente 400 metros
de extensão tem início na Avenida
26 de Maio, no acesso secundário
à Igreja, e termina na entrada do
estacionamento. Todo o trecho tem
iluminação pública e lixeiras.
Para o secretário de
Desenvolvimento Econômico e
Turismo, Fabiano Piccoli, a obra é
emblemática, pois dá início a um
processo de segurança aos romeiros.

O investimento nesta obra foi de R$
336 mil, sendo R$ 250 mil de emenda
do deputado federal Henrique
Fontana e R$ 86 mil de contrapartida
do Município.
Para o Bispo da Diocese de Caxias
do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni,

a obra é também uma maneira de
acolher o peregrino que se dirige
durante todo o ano ao Santuário. “O
fiel que chega aqui começa a sentir-se
acolhido com segurança”, definiu.
A obra total contempla trecho de
seis quilômetros.

Veranópolis reforça sinalização turística
Com foco no fortalecimento e
valorização do turismo na cidade, a
Secretaria de Turismo de Veranópolis
instalou placas de sinalização turística
no perímetro urbano da BR-470.
A nova identificação foi inserida
na entrada das comunidades de
Lajeadinho e Monte Bérico e no Parque
de Rodeios em Sapopema, além
da reposição de placas da Caverna
Indígena e da Cascata da Usina Velha,
danificadas por vandalismo ou ações
do tempo. No total foram instaladas
13 placas, seguindo as normas do
Ministério do Turismo e valorizando a
regionalização, identificando a Região
Uva e Vinho e o Roteiro Termas e
Longevidade, dos quais Veranópolis
faz parte.
O projeto desenvolvido pela
equipe técnica da Setur prevê mais
seis placas de sinalização turística na
BR-470 que serão instaladas neste

ano. Ainda em 2016, a Prefeitura de
Veranópolis pretende revisar as placas
de sinalização turística localizadas nas
avenidas e ruas da cidade para que
sejam atualizadas. Para o secretário
de Turismo, Romeo Mattielo Tedesco,
a sinalização turística no principal

acesso à cidade e a identificação da
regionalização em que Veranópolis
faz parte fortalecem a atividade na
cidade e auxiliam os visitantes para
conhecerem os atrativos turísticos,
inclusive os que não ficam na região
central do município.

27

36 • JAN/FEV/MAR • 2016

REGIÃO UVA E VINHO •

Salto Ventoso
é reaberto
Vice-presidente do SEGH e hoteleiros
de Farroupilha prestigiam a reabertura do
Salto Ventoso. A Prefeitura de Farroupilha
investiu nas obras de revitalização
do Parque Salto Ventoso, entregues
à população no dia 19 de março. Os
recursos tiveram origem no caixa próprio
do Município e em emenda parlamentar
do deputado federal José Germano.
A estrutura recebeu diversas melhorias. Houve pavimentação de trilhas, colocação de passagem metálica na parte
inferior da cascata, instalação de bancos
e lixeiras, e realização de trabalhos de
paisagismo. Também foram colocadas
placas informativas e de sinalização. O
mirante existente recebeu reparos e outro
será instalado na lateral da queda d’água.

Bento com
turismo náutico
Um novo
empreendimento com o
foco no turismo náutico.
Assim pode ser definido
o Capitano Brutus, em
atividade a 500 metros da
Ponte Ernesto Dorneles,
na divisa dos municípios
de Bento Gonçalves e
Veranópolis. O Centro de
Lazer e Turismo oferece
passeios de lancha, aventura de boia
e wakeboard, entre outras atrações,
no Rio das Antas. A área ainda oferece
quiosque para confraternizações com

vista para o rio.
A atração está localizada no Vale
do Rio das Antas, na Estrada Vicinal
Passo Velho.

5ª La Cucagna atrai 15 mil
visitantes para Veranópolis
De 10 a 13 de março, a 5ª La Cucagna
garantiu intensa movimentação
em Veranópolis, que recebeu 15 mil
visitantes no Parque de Exposições
José Bin. A programação incluiu
apresentações teatrais, lançamento
de livro, homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, oficinas de
artesanato em patchwork, decoupage,
plantas medicinais e beleza, baile e
show nacional com a cantora Paula
Fernandes.
Também foram realizados jogos
típicos da cultura italiana, a 4ª Copa Rafa
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Crestani de Supino e Levantamento de
Terra e o 25º Campeonato Estadual de
Presidentes de Ligas de Bochas do RS.
Outros atrativos foram a 1ª Rústica La

Cucagna, que reuniu 170 competidores,
e o 5º Encontro de Carros e Motos
Antigos, Exposição de Bicicletas, Gaitas
e Rádios.
Para o secretário municipal de
Turismo e presidente da festa, Romeo
Mattielo Tedesco, a La Cucagna está
consolidada como um grande evento
cultural. “Temos muito a comemorar
na quinta edição, como o recorde
de público e de vendas”, afirmou. A
organização estimou a venda de 700
pães e 500 tortas de maçãs, além do
consumo de 700 litros de vinho doce.

Economia do turismo será monitorada
O Roteiro Turístico Termas e
Longevidade e o município de
Nova Bassano, representados
pela Atuaserra, firmaram parceria
com a Universidade de Caxias
do Sul para o desenvolvimento
de projeto de monitoramento da
economia do turismo na região.
O presidente da Atuaserra, Jorge

Capelari, ressaltou a importância
do turismo para a região e de
estar desenvolvendo projetos
para o desenvolvimento das
comunidades locais.
Márcia Merlo, turismóloga da
Secretaria de Turismo, Esporte e
Lazer do Estado, explanou sobre
o Observatório de Turismo do

Entorno do Largo da Estação
pauta audiência na Câmara

Uma audiência com o prefeito
Alceu Barbosa Velho, de Caxias do Sul,
será o próximo passo da Comissão
de Desenvolvimento Econômico do
Legislativo caxiense na busca por
melhorias de segurança e de limpeza
no entorno do Largo da Estação Férrea,
no Bairro São Pelegrino. A deliberação

resultou de reunião extraordinária,
realizada no dia 7 de março, no plenário
da Câmara Municipal de Vereadores.
O encontro foi solicitado por
empresários e moradores que
apontaram demandas e necessidades.
Na ocasião o SEGH foi representado pelo
presidente João Leidens.

Estado e as Câmaras Temáticas.
Destacou a importância de
estabelecer métodos de repasse de
informações, citando exemplos de
municípios e estados que possuem
monitoramento do turismo.
O projeto cumprirá cronograma
pré-estabelecido neste ano,
seguindo até fevereiro de 2017.

Piquenique
Solidário em Caxias
Aconteceu no mês de março, nos
Pavilhões da Festa da Uva a 4ª Edição
do Piquenique Solidário idealizado
pela Dolaimes Comunicação e Eventos
e teve como um dos apoiadores o
Sindicato Empresarial de Gastronomia
e Hotelaria Região Uva e Vinho.
Cerca de 2 mil pessoas prestigiaram
esta ação para colaborar com o projeto
Mão Amiga que é coordenado pelo Frei
Jaime Bettega com o envolvimento de
60 voluntários entre parceiros e outros
apoiadores.

29

36 • JAN/FEV/MAR • 2016

REGIÃO UVA E VINHO •

Vinícola Aurora celebra 85 anos
Mais de 3.000 pessoas lotaram
o Pavilhão da Fenavinho, em Bento
Gonçalves, para celebrar os 85 anos
da Cooperativa Vinícola Aurora,
completados no dia 14 de fevereiro. Em
seu discurso, o presidente Itacir Pedro
Pozza anunciou a quitação antecipada
do passivo que fora renegociado, em
2000, com bancos credores, com prazo
de amortização estipulado, na época,
até dezembro de 2020, ação efetiva para
recuperar a empresa após a grande crise
que ameaçou a sua sobrevivência em
meados dos anos 90.
O diretor-geral da vinícola, Hermínio
Ficagna, deu ênfase ao crescimento da
empresa nos últimos anos destacando

que a Aurora teve, em 2015, o melhor
desempenho de toda a sua história,
com expansão de 28% em relação a
2014, registrando faturamento de R$

425 milhões. Durante a solenidade
foi lançado o livro, escrito por Remy
Valduga, que resgata os 85 anos de
história da cooperativa.

Festiqueijo escolhe soberanas
As edições de 2016 e 2017 do Festiqueijo
já têm as suas soberanas, eleitas na noite
de 19 de março. Cheila Paula Pansera será
a Senhorita Festiqueijo e Stephanie Pech, a
Dama de Companhia, que trabalharão na
divulgação dos eventos.
Durante a escolha, a candidata Paloma

Lopes Deitos recebeu homenagem da
Administração Municipal de Carlos Barbosa
por ser a primeira jovem com síndrome de
down a participar do concurso, que teve
13 candidatas. O Sindicato Empresarial de
Gastronomia e Hotelaria teve a honra de
fazer parte do júri.

Movelsul Brasil recebeu 29 mil visitantes
A 20ª edição da Movelsul Brasil
encerrou em clima de bons negócios
para o setor moveleiro nacional. A feira
de móveis e complementos, considerada
a principal da América Latina, e realizada
em Bento Gonçalves, no período de 14 a
18 de março, atraiu 29.011 visitantes
profissionais de 48 países.
A presença de estrangeiros foi,
segundo o presidente da feira, Henrique
Tecchio, o grande destaque da feira.
“Havia um grande medo de a feira ser
impactada demais pela situação política
e econômica, mas considero que essa
edição foi um divisor de águas. Não
apenas por ser uma edição histórica,
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mas por ter se realizado com sucesso
num período de tantas adversidades”,
destaca.
A intenção de negócios na feira
surpreendeu. Além dos lojistas
nacionais, a Movelsul Brasil teve o maior
Projeto Comprador de sua história, com

780 rodadas de negócios entre 120
empresas brasileiras e 30 importadores
convidados. A ação tem apoio da
Apex-Brasil e fomenta as exportações
com reuniões nos próprios estandes,
oportunizando ao fabricante mostrar os
diferenciais de sua linha de produtos.
Outra ação para a atração de
visitantes profissionais, dessa vez do
mercado interno, foi o projeto
Movimento Movelsul. De forma inédita,
foi custeada a vinda de 300 lojistas do
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa
Catarina. A Movelsul Brasil ainda realizou
o tradicional Prêmio Salão Design e o
inédito Grand Prix Senai de Inovação.

Movergs empossa nova diretoria
Tornar a Associação das Indústrias
de Móveis do Estado do Rio Grande do
Sul (Movergs) uma entidade mais forte
e representativa por meio da
implementação de um novo modelo
de gestão, focado na união de forças,
no profissionalismo e na parceria entre
o presidente, a diretoria e a equipe de
trabalho. Com essa proposta foi
empossada, em solenidade no Clube
Ipiranga, em Bento Gonçalves, a nova
diretoria da entidade, que tem à frente
o empresário Volnei Benini, que
substitui Ivo Cansan. A solenidade
também serviu para apresentação de
Rogério Francio, novo vice-presidente
da Movergs, como presidente da 13ª
Fimma Brasil, marcada para 2017.

Nova direção-geral assume o
Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Em solenidade realizada no dia 18 de
março, na Vinícola-Escola, o professor
Luciano Manfroi passou o cargo para a
professora Soeni Bellé.
No seu discurso Soeni salientou que,
“em uma democracia que se propõe a
construir uma sociedade mais humana,
justa e desenvolvida, necessita de
educação de qualidade, para formar
cidadãos críticos e profissionais capazes
de se inserir no mundo do trabalho e de
promover a transformação social”.
Na ocasião, também foram

apresentados os diretores sistêmicos,
nomeados pela diretora-geral do IFRS:
- Diretoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação – professora
Camila Duarte Teles;

- Diretoria de Extensão - técnico em
assuntos educacionais Daniel Clós
Cesar;
- Diretoria de Administração –
contadora Elisângela Batista Maciel;
- Diretoria de Ensino – professora
Leane Maria Filipetto;
- Diretoria de Desenvolvimento
Institucional – professor Thiago Sávio
Carbone.
O evento contou com a participação
de alunos, servidores e diversas
autoridades civis e acadêmicas.

ACBF recebe homenagens
Os jogadores, a comissão técnica
e os dirigentes da Associação
Carlos Barbosa de Futsal (ACBF)
participaram, no Palácio Piratini,
em Porto Alegre, da homenagem
prestada pelo governo do Estado
pela passagem dos 40 anos
da entidade. Representando o

Executivo, o vice-governador José
Paulo Cairolli entregou a Medalha
João Saldanha, a maior honraria
do esporte gaúcho. A agremiação
também foi homenageada em sessão
na Assembleia Legislativa, atendendo
proposta do deputado Vilmar
Zanchin.

O presidente da ACBF, Fabiano
Käfer, destacou que o clube não é só
uma referência da cidade, mas para
todo o estado. O prefeito de Carlos
Barbosa, Fernando Xavier da Silva e o
secretário de esportes do município,
Fabiano Taufer, também integraram a
comitiva.
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Aeroporto de Bento Gonçalves tem nova estrutura para voos
Após um ano de obras, entregues
em 12 de março, o Aeroporto Municipal
de Bento Gonçalves está preparado
para atender novas demandas de
transporte aéreo. O prefeito Guilherme
Pasin destacou a importância da obra
para o desenvolvimento da cidade
e região. “Estamos abrindo novos
horizontes. Queremos que esse espaço
seja lugar de muitas chegadas e
partida”, disse.
A pista, anteriormente de saibro,
recebeu 6.807 toneladas de asfalto e
sua extensão passou de 900x10 para
1.380 mil metros por 23 de largura.

O local ainda recebeu um pátio para
aeronaves, antes inexistente, com cerca
de 8 mil m², e sinalização horizontal.
Com a ampliação da pista, o
aeroporto de Bento Gonçalves
enquadra-se às normas da

Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC) para operação de
voos executivos. Nessa etapa,
foram investidos R$ 3.979.941,23,
sendo R$ 2.116.000 provenientes
do Ministério do Turismo,
R$ 1.463.941,23 da Prefeitura e R$
400.000 do setor privado.
O próximo passo é a construção do
terminal de passageiros. A construção
permitirá pouso e decolagem de
voos comerciais e as aeronaves terão
capacidade para 45 passageiros. O
projeto já foi enviado para análise de
ANAC.

