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Mensagem do Sebrae RS 
 

 “Há muito tempo que Antônio Prado vem se preparando para ocupar lugar de 

destaque na oferta turística da Serra Gaúcha. A ‘cidade mais italiana do Brasil’, com seu 

farto patrimônio histórico e cultural, sua gastronomia, sua colônia e sua natureza tem 

um enorme potencial para aumentar seu fluxo turístico, trazendo resultados para a 

cadeia produtiva do turismo instalada no destino. O planejamento constante somado à 

realização das ações programadas certamente irá contribuir enormemente neste 

processo.  

 Dentre as principais tendências do turismo na sua retomada após a pandemia da 

Covid-19, destacamos o fortalecimento do turismo regional, feito por pequenos grupos, 

na sua maioria famílias, e com atividades preferencialmente ao ar livre. Nestes quesitos, 

Antônio Prado se coloca como uma excelente opção aos turistas alinhados com estas 

tendências. Basta organizar sua oferta e trabalhar numa promoção turística assertiva. O 

Plano Municipal de Turismo irá contribuir bastante neste sentido. 

 As Micro e Pequenas Empresas integrantes da cadeia produtiva do turismo têm 

muito a ganhar neste processo e podem seguir contando com o apoio constante do 

Sebrae RS, pois acreditamos que os empreendedores, junto ao Poder Público e à 

comunidade, podem transformar a oferta turística de Antônio Prado.” 

 

Emerson Monteiro 

Gestor de Turismo da Serra Gaúcha 

Sebrae RS 
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Mensagens do Município  
 

 “Entre as ações já definidas em nosso plano de governo para os próximos quatro 

anos está o incentivo e valorização ao turismo, pois sabemos de sua importância para o 

avanço da economia local, promovendo novas possibilidades de renda para a população 

e novas experiências aos turistas que visitam nosso município. 

 Dessa forma, buscamos definir algumas ações a serem desenvolvidas e temos o 

compromisso de colocá-las em prática, garantindo os recursos necessários. Reforçamos 

que o Plano Municipal de Turismo foi elaborado com auxílio da comunidade, entidades 

e representantes do setor turístico e cultural. 

 Acredito que o atual momento do turismo em Antônio Prado é extremamente 

positivo, onde o município está sendo divulgado nacionalmente das mais variadas 

formas, seja através da cultura, das produções audiovisuais, da gastronomia, enfim, 

englobando tudo o que temos de melhor.  

 E as perspectivas de futuro também são animadoras, com investimentos que 

temos acompanhado na rede hoteleira, em mais de R$ 30 milhões, através do Axten 

Hotel, que certamente irá colaborar para a recepção e divulgação aos turistas. 

 Vamos trabalhar na criação de novas rotas para o turismo, gerando novas 

experiências, fomentando novos negócios, valorizando quem busca empreender no 

município. Antônio Prado tem um grande potencial, e vamos fazer o máximo para 

explorá-lo da melhor forma.” 

 

Roberto José Dalle Molle 

Prefeito Municipal  
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 “O turismo, quando bem planejado, é um importante meio de desenvolvimento 

de uma localidade, sendo um transformador de economias e sociedades, promovendo 

inclusão social, gerando oportunidades de desenvolver o empreendedorismo, emprego 

e renda e como consequência, melhorando de forma considerável a qualidade de vida 

local. 

 Antônio Prado tem uma vocação natural para o turismo. O patrimônio histórico 

e cultural que o município ostenta, somado a sua natureza exuberante, sempre 

encantou quem o visita. Mas desenvolvimento turístico não acontece apenas com a 

vocação. É necessário diálogo entre público e privado, investimentos, ordenamento e 

cooperação entre os envolvidos, desenvolvimento do produto turístico e, por fim, 

inserção no mercado, além do constante monitoramento da atividade na localidade, das 

mudanças e tendências de mercado. 

 Sendo esta dinâmica o grande desafio para Antônio Prado, trazer todos para um 

só proposito, unir, refletir sobre nossos erros, entender o que somos hoje e onde 

queremos chegar, conseguir criar e executar um plano de ações que nos leve até este 

propósito, é a minha determinação frente a secretaria de Comércio e Turismo. 

 Construir este Plano Municipal de Turismo junto com representantes de 

entidades, Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e a equipe da secretaria de 

turismo, e ter o apoio do SEBRAE, através da renomada consultora Ivane Maria Remus 

Fávero, nos traz a certeza que estamos no caminho certo. Pensar no futuro e agir no 

presente, não esquecendo que a melhor parte de Antônio Prado são as pessoas e por 

elas buscar realizar o melhor.” 

 

 Patricia Schenkel 

Secretária de Comércio e Turismo de Antônio Prado 
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Apresentação e Metodologia 
 

O objetivo do presente estudo é construir o Plano Municipal de Desenvolvimento 

do Turismo de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, focando em ações a serem 

desenvolvidas durante e pós-pandemia da Covid-19 (do inglês Coronavirus Disease 

2019). 

 

Quando um determinado destino decide priorizar seus investimentos no desenvolvimento 

turístico, seu objetivo principal é o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da 

comunidade. Este processo só será efetivo se for planejado e orientado para ações 

coordenadas a longo, médio e curto prazos – pois, dessa maneira, teremos consolidadas as 

bases estratégicas que guiarão de forma harmônica e coesa o processo futuro de 

implementação das ações. 

 

A metodologia que se apresenta privilegia o planejamento participativo e 

integrado, viabilizado por meio de diversos encontros promovidos de forma on-line 

(plataforma Zoom). Os trabalhos foram coordenados pela consultora e mestre em 

Turismo Ivane Fávero. No âmbito do munícipio, a mobilização dos atores, bem como o 

fornecimento de informações relevantes para o trabalho, ficou a cargo da Secretaria de 

Turismo. 

Durante o trabalho de consultoria, foi realizada a construção da análise de 

pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades (SWOT) do município (oficina 1); houve 

a construção do Plano de Ações (oficina 2); da Identidade e Posicionamento Turístico do 

Município (oficina 3); e, por fim, a Priorização das Ações, além da conclusão e 

encaminhamentos (oficina 4), o que está sendo apresentado e avaliado neste 

documento. 

Norteiam este estudo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

propostos em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU).  Os 193 países membros 

assinaram a Agenda 2030, um plano global composto por 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e 169 metas para que esses países alcancem o 

desenvolvimento sustentável - aquele que consegue atender às necessidades da 

geração atual sem comprometer a existência das gerações futuras – em todos os 

âmbitos até 2030. Os ODS elencados pela ONU são: 
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1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável; 

3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; 

4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos; 

7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, 

para todos; 

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos; 

9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação; 

10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis; 

12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; 

14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável; 

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade; 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 

17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. 
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Os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, 

as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. 

São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o 

setor privado e todos cidadãos na jornada coletiva para um 2030 sustentável. Nos 

próximos anos de implementação da Agenda 2030, os ODS e suas metas irão estimular 

e apoiar ações em áreas de importância crucial para a humanidade: Pessoas, Planeta, 

Prosperidade, Paz e Parcerias. 

 

Figura 1: Os 5 P’s da Sustentabilidade 

 

Fonte: ONU 

 

 

 

 

 

 



                                                          

11 
  

Análise Macroambiental – Turismo 
 

 O Turismo antes da Covid- 19 

 

O estudo Benchkmarking, da Word Travel & Tourism Council (WTTC) em 

parceria com a American Express, e divulgado na revista Panrotas em setembro de 

2019, apresentava dados importantes para entender a importância do crescimento 

do turismo antes da pandemia da covid-19. A contribuição direta do setor turístico 

ao PIB global atingiu US$ 2,8 trilhões em 2018. Incluindo os impactos indiretos e 

induzidos, o turismo gerou US$ 8,8 trilhões em PIB globalmente (10,4%), excedendo 

o dos setores agrícola, bancário, automotivo e de mineração. 

O levantamento, que abrangeu 26 países e dez regiões do mundo, apontou 

o Turismo como o setor de mais rápido crescimento no mundo em 2018, expandindo 

3,9%, à frente da manufatura automotiva (3,7%) e da saúde (3,3%), e a uma taxa 

superior à da economia global pelo oitavo ano consecutivo. Foram considerados 

impactos econômicos que viagens e turismo tiveram em 2018 em oito indústrias: 

agricultura, mineração, saúde, automotiva, varejo, serviços financeiros, bancos e 

construção. 

Antes da pandemia, o turismo internacional registrava um crescimento 

praticamente ininterrupto. Um total de 25 milhões de turistas viajaram em 1950, 

passando para 278 milhões em 1980, 528 milhões em 1995, até 1.322 bilhão de viajantes 

internacionais em 2017 - um aumento de 7% em relação a 2016 (OMT, 2018). 

Em 2018, o setor de turismo foi responsável por 292 milhões de empregos, o 

equivalente a 1 em cada 10 na economia global (Plano Nacional de Turismo, MTur, 

2018). De acordo com o documento do Governo Federal, o turismo impacta a economia 

em três modos distintos: 

 Direto: por meio da utilização de meios de hospedagem (resorts, hotéis, 

pousadas, casas de temporadas, campings), transporte (terrestre, marítimo, 

aéreo), entretenimento e atrações; 
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 Indireto: com investimentos públicos e privados em projetos para a construção 

de novas estruturas turísticas e manutenção das já existentes, gerando maior 

demanda aos fornecedores que alimentam toda a cadeia produtiva; 

 Induzido: por meio do consumo de alimentos e bebidas, roupas, habitação, bens 

duráveis e recreação. 

O sistema turístico é transversal e formado por diferentes empresas que 

produzem bens e serviços importantes para a economia, proporcionando, desde que 

planejado e visando a sustentabilidade, bem-estar tanto para os visitantes como para 

os residentes de uma determinada destinação. 

Como produto, o turismo depende da ação de diversos agentes para chegar até 

o seu consumidor final. São parte do Sistema Turístico (Beni, 1990): 

 Produtores: turistas, transportadoras, agentes receptivos (hotéis, albergues, 

campings), fornecedores de serviços local; 

 Distribuidores: operadoras e agências de viagens; 

 Facilitadores: fornecedores de financiamentos; 

 Consumidores: passageiros/turistas 

 Com relação ao comportamento do consumidor e as novas organizações e 

formas de venda, o turismo foi, nos últimos anos, fortemente influenciado pelo 

surgimento de novos formatos de negócios. Da agência de viagens convencional, com 

atendimento de balcão, o mercado migrou para os startups do segmento de e-

commerce de viagens. Há, assim, uma mudança de comportamento e processos, 

passando da intermediação para a desintermediação, quando o consumidor acessa 

diretamente a empresa e realiza a reserva e compra. 

O surgimento das redes sociais influenciou muito o setor, onde os destinos 

turísticos, seus atrativos e empresas, passaram a ser divulgados pelos usuários, 

instantaneamente, para o mundo todo. A importância dos dados deixados online pelos 

consumidores é outro ponto fundamental para customizar serviços e aproveitar 

oportunidades.  

Dos viajantes brasileiros, 86% já usavam a internet em 2018 para reservar 

serviços e planejar roteiros - taxa que vem registrando crescimento acelerado com a 

popularização dos celulares. O investimento em marketing digital passou de importante 

a indispensável para as empresas de turismo - a começar pelo desenvolvimento de um 
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site responsivo (funcional e agradável de usar em dispositivos mobile), que se torna peça 

central para o bom desempenho da marca nas pesquisas orgânicas e nas redes sociais. 

A parceria com criadores de conteúdo digital também pode ser estratégica para as 

marcas. Em 2018, 98% dos viajantes brasileiros escutavam as recomendações dos 

blogueiros com que se identificam (ABBV, 2018).  

Em 2019, o turismo gerou 16,9 milhões de empregos, ou 7,9% da força de 

trabalho total na América Latina. Além disso, contribuiu com US$ 298,9 bilhões para o 

PIB da região, o que representou 8,1% da economia latino-americana, um crescimento 

de 1,6% em relação a 2018. Segundo dados da Revista Panrotas (2020), as despesas de 

visitantes internacionais totalizaram US$ 47,4 bilhões, ou seja, 6,7% do total das 

exportações da América Latina. 
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A Pandemia e a Crise no Turismo  
 

O mundo todo está passando por uma crise sem precedentes e o impacto da 

pandemia da Covid-19 no turismo é inegável. Foram mais de um bilhão de chegadas 

internacionais a menos em 2020, uma queda de 74% em relação a 2019, devido a uma 

perda de demanda sem precedentes e restrições de viagens na maioria dos países. Na 

comparação com 2019, ano em que a OMT registrou 1,5 bilhão de chegadas 

internacionais, o ano passado teve cerca de 390 milhões de chegadas. Uma quebra de 

dez anos consecutivos de curva ascendente neste índice (Panrotas, 2021).  

Entre janeiro e março de 2021, os destinos mundiais receberam 180 milhões a 

menos de chegadas de turistas internacionais em comparação com o primeiro trimestre 

do ano passado. A Ásia e o Pacífico continuaram apresentando os níveis mais baixos de 

atividade, com uma queda de 94% nas chegadas internacionais durante o trimestre. A 

Europa registrou a segunda maior queda (-83%), seguida pela África (-81%), Oriente 

Médio (-78%) e Américas (-71%). São números que acompanham uma queda de 73% 

nas chegadas de turistas internacionais no mundo em 2020, o pior ano que o setor já 

registrou (OMT, 2021). 

As chegadas de turistas internacionais no primeiro trimestre de 2021 foram 83% 

menores, já que as restrições às viagens foram mantidas em geral (OMT, 2021). No 

entanto, o Índice de Confiança da OMT mostra sinais de uma lenta recuperação da 

confiança. 

Figura 2: Chegadas internacionais de Turistas no mundo entre 2020 e 2021 

 

Fonte: Organização Mundial do Turismo (2021) 

https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-estatisticas/2020/01/omt-registrou-15-bilhao-de-chegadas-internacionais-em-2019_170528.html
https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-estatisticas/2020/01/omt-registrou-15-bilhao-de-chegadas-internacionais-em-2019_170528.html
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Aviões e ônibus parados, hotéis e restaurantes fechados, atrações turísticas 

canceladas e pacotes suspensos foram algumas das marcas de 2020. (UOL Economia, 

2021). De acordo com a OMT, este colapso representa uma perda estimada de US$ 

1,3 trilhão em receita com exportações, um rombo 11 vezes maior do que o registrado 

em 2009 no mesmo índice. A crise colocou de 100 a 120 milhões de empregos 

diretos no Turismo em risco, a maioria deles em empreendimentos de pequeno e 

médio portes.  Globalmente, o World Travel and Tourism Council (WTTC) estima que a 

pandemia da covid-19 tenha impactado 53% do total de empregos gerados pelo setor 

do Turismo. (Panrotas, 2021). 

Em 2019, o setor mundial de Viagens e Turismo gerava um em cada quatro novos 

empregos ao redor do mundo, contribuindo com 10,6% (334 milhões) de empregos. Em 

2020 a pandemia levou à perda de mais de 62 milhões de postos de trabalho; uma queda 

de 18,5%. As pequenas e médias empresas foram as que mais sofreram e ainda 

amargam um situação financeira muito complexa em muitos países, onde não há auxílio 

de créditos e outros. Os gastos com viagens internacionais foi 69,4% menor do que em 

2020 e nas viagens domésticas a queda foi de 45% (Panrotas, 2021). 

Durante 2020, a OMT já reiterou aos governos e organizações internacionais seu 

pedido para que apoiem o turismo, “coluna vertebral das economias”, dando prioridade 

a um “reinício responsável” e que existem muitos destinos onde é possível viajar “de 

forma responsável e segura”. O mundo sofreu a pandemia e os ânimos mudaram. Neste 

período, as palavras mais utilizadas no início da pandemia foram ligadas à doença e à 

morte, o que fez com que o ser humano ficasse apreensivo, buscando um sentido para 

a vida.  

Figura 3: Representação gráfica das palavras mais utilizadas no período da pandemia  

 
 

Fonte:  Shutterstock (2020) 

https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals


                                                          

16 
  

 Impactos no Brasil e turismo doméstico 

 

Após o baque, o setor assumiu as perdas e tenta agora olhar para o futuro. No 

cenário brasileiro, de acordo com a FecomercioSP, há um entendimento geral dos 

empresários do turismo nacional de que a recuperação só começará quando houver 

uma vacinação em massa da população – o que ainda pode levar bastante tempo.  

No geral, o turismo brasileiro perdeu R$ 55,6 bilhões em faturamento e 110 mil 

postos de trabalho em 2020, em comparação ao ano anterior. A retração mais 

expressiva aconteceu na aviação civil que, sozinha, já perdeu R$ 2,5 bilhões em meio à 

pandemia (Estadão Viagem, 2021). 

Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), em meio à crise, o setor fechou 397,1 mil postos formais de emprego 

ano passado. O índice de atividades turísticas, da PMS, registrou tombo de 36,7% em 

2020 ante 2019. As atividades que mais fecharam vagas foram bares e restaurantes 

(211,1 mil), transporte rodoviário (-90,7 mil) e hotéis e similares (-56,5 mil). Com base 

nos cálculos, a entidade estima que o setor do turismo terá mais uma perda no 

faturamento real, de 9,7%, em 2021.  

Um dos caminhos que possibilitaram um pequeno alívio para o setor, apesar de 

os casos de contaminação e de as mortes estarem em alta por causa do coronavírus em 

boa parte do País, é o crescimento do turismo doméstico. Estudo da Travel Consul 

divulgado em março de 2021 mostrou um aumento de 43% em viagens nacionais. Uma 

pesquisa do Airbnb divulgada no começo de 2021 mostra que uma em cada cinco 

pessoas deseja que seu destino esteja perto de casa (Estadão Viagem, 2021). 

Dada a importância do turismo doméstico, a agência especializada das Nações 

Unidas publicou a terceira das suas “Notas Informativas” sobre Turismo e Covid -19, - 

Compreender o turismo doméstico e aprovar as suas oportunidades. Os dados da OMT 

mostram que em 2018 ocorreram cerca de 9 bilhões de viagens de turismo doméstico 

em todo o mundo, ou seja, seis vezes mais que o número de turistas internacionais (1.4 

bilhão em 2018). 

O questionamento que fica no Brasil é se a tendência de viajar no próprio país 

permanecerá quando os impedimentos de entrada no exterior não existirem mais. 
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Grupos que estavam habituados a viajarem para outros países se dedicaram a pesquisar 

sobre o Brasil e descobriram coisas interessantes, mas não mantém o mesmo padrão de 

gastos aqui. Também é preciso saber se continuarão viajando aqui ou se voltarão para 

os destinos internacionais. Além disso, algumas mudanças estruturais são necessárias 

para consolidar e impulsionar a retomada do turismo doméstico, como novas rotas 

aéreas, ligando capitais e cidades de porte médio diretamente a destinos turísticos 

podem abrir novos caminhos para o turismo doméstico de massa (Estadão Viagem, 

2021). 
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Retomada do Turismo  
 

 Para a OMT, a falta de coordenação torna o retorno difícil. Apesar do sentimento 

de confiança que ganha força mundialmente, a demora na vacinação e a falta de 

comunicação e coordenação dos países ainda afeta muito o retorno dos números que o 

setor espera. A vacinação em massa é fundamental para a retomada. 

No geral, 60% acreditam que a recuperação do turismo internacional não 

chegará até 2022, em comparação com 50% na pesquisa de janeiro de 2021. Os 40% 

restantes veem uma possível recuperação em 2021, um percentual ligeiramente inferior 

ao de janeiro. Quase metade dos especialistas não prevê um retorno aos níveis de 

turismo internacional de 2019 antes de 2024 ou depois, enquanto a porcentagem de 

entrevistados que indica um retorno aos níveis pré-pandêmicos em 2023 diminuiu 

ligeiramente (37%), em comparação com a pesquisa de janeiro (OMT, 2021). 

Especialistas em turismo apontam a continuidade da imposição de restrições às 

viagens e a falta de coordenação nos protocolos de viagens e saúde como o principal 

entrave à recuperação do setor. 

Levantamentos internacionais da McKinsey&Co e da Euromonitor preveem lenta 

recuperação da indústria turística no próximos anos, com retomada mais consistente a 

partir de 2023 e 2024, dependendo do país.  As previsões da Organização Mundial de 

Turismo (OMT) para recuperar as perdas de 2020 variam de “de dois a quatro” até “cinco 

a sete” anos em nível internacional. 

O setor de eventos, por sua vez, deve ser o último a se recuperar globalmente. 

O cenário das viagens corporativas e negócios vai demorar mais para voltar, muito em 

função da nova dinâmica de trabalho e do home office, que vai continuar para muita 

gente. A maioria das agências de viagem estima poder ver um número maior e mais 

consistente de reservas somente após as vacinas serem administradas mais 

amplamente —inclusive para as viagens nacionais (Estadão Viagem, 2021). 

Como ponto positivo, o setor percebeu que não precisa de uma grande estrutura 

presencial para atender ao cliente. Isso pode ser feito de forma digital, online. Houve 

uma flexibilização na montagem dos pacotes. Ajustar as viagens ao interesse de cada 
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compra. Acrescentando dias ou passeios que não estavam previstos (UOL Economia, 

2021). 

Em junho de 2020, o CEO do Airbnb, Brian Chesky, afirmou em uma entrevista 

para a rede norte-americana CNBC que “as viagens como conhecemos até agora 

terminaram e não retornarão”. Mudanças serão adotadas, permanentemente, visando 

garantir a segurança de visitantes e visitados. 

Os fluxos de estrangeiros estão condicionados a restrições de acordos de 

reciprocidade que, nessa fase inicial, possivelmente levarão às já faladas “bolhas de 

viagens” (travel bubbles) entre determinados países (Cordeiro, 2021). Em muitos casos, 

e variando segundo os acordos bilaterais, as entradas de visitantes ficam condicionadas 

a requisitos especiais dentre os quais se destacam: comprovantes de vacinação, 

quarentenas de 7 a 14 dias após a entrada no país e/ou apresentação obrigatória de 

certificados de saúde que atestam a condição do visitante livre da covid-19. 

Até a vacinação ser a realidade de todos, algumas medidas ainda se mostram 

eficazes: 

Controle de contágios como pressuposto para se iniciar a retomada e permitir 

relações e acordos de abertura das fronteiras; 

O uso da tecnologia para controlar o risco de contágio a partir do 

monitoramento da circulação dos turistas no destino, o que poderá ser uma nova 

realidade; 

Coordenação e liderança para que a retomada seja cuidadosa, articulada e 

organizada. As diferentes lideranças devem decidir de forma conjunta e implementarem 

diretrizes e protocolos que sustentem a confiabilidade de turistas, empresários e 

trabalhadores, premissa mais básica para as viagens em tempos de pandemia; 

Nova cadeia de valor adaptando a oferta dos atrativos dentro dos limites que 

prezam pela saúde e segurança de trabalhadores e clientes, com treinamento para 

funcionários, incluindo tecnologia na sua operação, realizando ajustes operacionais, 

abusando da criatividade e ofertando produtos alternativos a seus clientes e aos novos 

perfis de demanda; 

Relações de corresponsabilidade ficarão ainda mais evidentes pois, para tudo 

funcionar bem, é crucial o compromisso de todas as partes. Por um lado, posturas mais 

atentas e flexíveis dos turistas diante das novas regras, possíveis limitações da oferta e 

https://habitacion61.com/tag/airbnb/
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serviços mais lentos. Por outra, a adaptação operacional e a vigilância e treinamento das 

equipes, por parte das empresas. Nessa relação, comunicação e transparência são 

palavras-chave.  

 

 Turismo Doméstico 

 

De acordo com o Booking, a distância média de viagem do brasileiro caiu 63% 

entre junho e agosto de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019. O lado 

positivo é que os viajantes estão tendo a oportunidade de explorar destinos mais 

próximos, descobrindo – e, em muitos casos, redescobrindo – locais e experiências 

únicas, o que é uma oportunidade para Antônio Prado. 
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Tendências durante e pós-pandemia 
 

Antes da pandemia, uma grande tendência do turismo mundial era a busca por 

experiências e vivências. A chamada “Economia da Experiência” seguirá sendo buscada 

pelos viajantes, mas com um novo foco: a segurança. A transparência sobre a higiene 

será um ponto primordial para qualquer viagem enquanto a pandemia for uma 

realidade. 

A tendência é que os turistas busquem, inicialmente, por regiões próximas, que 

permitam viagens de carro, com atividades de lazer em ambientes abertos e contato 

com a natureza. Os destinos com oferta a céu aberto e natureza são os que mais terão 

demanda, com o doméstico e as slow travel ganhando maior interesse do consumidor. 

O fenômeno de viagens de curta distância para regiões próximas dos grandes 

centros – seja interior, seja litoral – motivada pelo cansaço das famílias e por 

momentos de mais espaço e lazer tem sido chamado de “Turismo de isolamento”, 

o que pode ser encarado como uma oportunidade para empresas de locação de 

veículos, transporte rodoviário, hotelaria, restaurantes, entre outros. 

Recomenda-se também que os empresários se aproximem cada vez mais dos 

consumidores por meio das redes sociais, como o Instagram, a fim de apresentar as 

possibilidades de se realizar um turismo seguro. Assim, é importante informar, em 

tempo real, as medidas sanitárias realizadas, assim como a disponibilização dos 

serviços prestados, iniciativas que certamente despertam o interesse dos clientes 

por voltar a viajar, mantêm a credibilidade da empresa e reforçam a confiança do 

viajante. 

A empresa de pesquisa de mercado global Euromonitor International 

apresenta em seu relatório “10 Principais Tendências Globais de Consumo 2021” 

como será o comportamento dos clientes este ano, marcado por ser o da retomada 

da economia, graças à chegada da vacina e a um maior controle da pandemia, que 

ainda continuará a nos acompanhar pelos próximos meses. 

Segundo a empresa, a pandemia de Covid-19 criou, influenciou ou acelerou 

cada tendência. Entre o desejo de voltar à normalidade e às restrições que levam a 
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novas formas de consumir (inclusive as viagens), o consumidor está preocupado, 

atento e mais conectado que nunca. 

O objetivo é que ao se adotar as estratégias que sigma as tendências 

emergentes de consumo, as empresas estarão mais capazes de superarem as 

adversidades inesperadas. Confira abaixo as tendências de consumo do relatório da 

Euromonitor: 

 

 

As tendências de Consumo 2021 (Euromonitor) 

 

1 – RECONSTRUIR MELHOR 

Os consumidores esperam encontrar iniciativas com propósitos que apoiem o 

tripé da sustentabilidade: pessoas, planeta e lucro.  

A preocupação social, que foi predominante durante a pandemia não deve 

substituir a busca por sustentabilidade (um pouco deixada de lado na crise, com 

mais uso de plástico, por exemplo). 

 As duas preocupações conviverão de mãos dadas. 

2 – DESEJO POR CONVENIÊNCIA 

Nada de estresse, processos complexos e deslocamentos cheios de etapas e 

burocracia. O consumidor agora quer a comodidade de locomoção, ocasiões 

impulsivas e espontâneas e simplicidades da vida pré-pandêmica. 

A compra digital precisa ter facilidades da compra presencial e dar ao 

consumidor o poder de escolher como se estivesse em um shopping. Os 

consumidores mais velhos ainda preferem a interação humana. Comprar on-line 

com a ajuda de um consultor, em vídeo, pode ajudar a quebrar a barreira para 

alguns. 

No Turismo, se a viagem for complicada, envolver muita interação e etapas que 

não cessam, melhor ficar em casa ou viajar para perto. Uma ótima oportunidade 

para a curadoria das agências de viagens. 

3 – OÁSIS AO AR LIVRE 
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Reconectar-se com a natureza e buscar locais ao ar livre para o lazer e para 

socialização segura é uma tendência forte e que vai impactar em cheio a 

prateleira de viagens. 

Essa tranquilidade rural e o contato com a natureza podem até ser 

transportados para empreendimentos e espaços dentro das cidades. 

Nas viagens, a natureza está no centro das atenções, aliada a questões como 

sustentabilidade, impacto na comunidade e contribuição à preservação. Nada de 

overtourism. Nada de meia hora em cada atração. 

4 – REALIDADE FIGITAL (FÍSICO E DIGITAL COLIDEM) 

Os clientes querem usar ferramentas digitais para ficarem conectados em casa e 

para facilitar procedimentos mais seguros nos estabelecimentos tradicionais. A 

realidade “figital” permite a experiência híbrida de estar em casa, mas usufruir 

do mundo real, ou estar no mundo real, mas com tecnologia que ajude na 

segurança, isolamento, serviços touchless e prevenção de interações. 

O Turismo precisa atender esse cliente que está distante, isolado e conectado. 

Tudo tem que ser resolvido de forma rápida, segura e digital, levando o mundo 

real à casa do cliente. 

5 – BRINCANDO COM O TEMPO 

O consumidor espera ganhar nova flexibilidade, programando atividades em 

uma ordem não convencional para atender às demandas individuais de tempo. 

Os clientes estão sendo forçados a serem criativos para aproveitar seu tempo ao 

máximo e as empresas precisam ajudá-los nessa missão, aumentando a 

flexibilidade e a conveniência. 

As viagens tendem a derrubar e rasgar rótulos. Corporativo se mistura com 

lazer, com viagem em família, com estudo, com crescimento pessoal, com visita 

a parentes, com formação técnica. Tudo isso no mesmo hotel, casa de aluguel 

ou hospedagem alternativa. E com regras flexíveis e transparentes para 

remarcações, cancelamentos, adiamentos e extensão da viagem. 

6 – INQUIETOS E REBELDES 

Depois dos desencontros de notícias e informações sobre a pandemia, o cidadão 

de 2021 passa a desconfiar das grandes redes sociais, da mídia e dos governos, 
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desafiando a desinformação e colocando suas necessidades em primeiro lugar.  

As empresas podem ajudar dando voz ao novo consumidor, sendo mais 

assertivos e transparentes no marketing e nas redes sociais, e criando meios 

para falar de forma personalizada com grupos e indivíduos. 

Já o Turismo precisa estar mais engajado, desconfiado, crítico. A transparência 

de processos e no acesso a informações é fundamental. E as empresas não 

podem apoiar teorias da conspiração e fake news. 

7 – OBSESSÃO POR SEGURANÇA 

Serviços sem contato, padrões sanitários excepcionais e produtos que melhoram 

a higiene e a imunidade são exigências das quais o consumidor não abrirá mão.  

Todos os protocolos de saúde e limpeza criados na pandemia devem continuar 

pós-covid. A preocupação com a saúde e o consumo de relatórios de saúde 

sobre o que está ocorrendo no mundo vieram para ficar. Os empreendimentos 

de Turismo precisam deixar evidente que continuam respeitando, estimulando e 

aplicando os protocolos de saúde, em respeito ao cliente, ao colaborador e à 

comunidade onde estão. 

8 – ABALADOS E REFLEXIVOS 

Reavaliar as prioridades e identidades na busca de uma vida mais plena e uma 

melhor resiliência mental estão na lista do consumidor. A depressão e a saúde 

mental tiveram um impacto moderado ou severo em 73% da vida cotidiana dos 

consumidores no mundo todo no ano passado. 

Viagens com propósito de saúde, bem estar e relaxamento, assim como a 

inclusão de aulas sobre esses temas, cursos e palestras no roteiro da viagem, 

atrairão um consumidor que precisa desse alívio mental, com a ajuda de 

profissionais, mas também com lazer e entretenimento diferenciados. 

 

9 – A ORDEM É PECHINCHAR 

Elaborar orçamentos com cautela e adquirir produtos e serviços de valor 

agregado e acessíveis são rotina agora para o consumidor, que passa por uma 

crise de saúde, incluindo ansiedade e depressão, além da covid em si, mas 

também por uma crise econômica que levará anos para sumir.  
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O consumismo dá lugar ao consumo com valor agregado. As gerações mais 

novas estão mais pessimistas. 

Pagar menos, mas com valor agregado, como atingir essa meta nas viagens? 

Mais uma vez os profissionais de Turismo podem ajudar, e também alertar que 

promoções irreais poderão causar dor de cabeça. 

10 – NOVOS ESPAÇOS DE TRABALHO 

Encontrar um novo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é meta para 2021, 

pois a colaboração remota redefine o ambiente de escritório tradicional. Mais 

da metade dos consumidores globais tinham, até então, uma fronteira rigorosa 

entre o trabalho ou a escola e a vida pessoal. 

Viagens corporativas e viagens de lazer mais uma vez se misturam, e o 

trabalhador pode ser um viajante, um nômade digital, e trabalhar de qualquer 

lugar. É Turismo? É viagem corporativa? Esqueça os rótulos: é uma nova viagem.  
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Perfil da Demanda Turística Pós-pandemia 
 

A pandemia reforçou a constatação de que o desenvolvimento do turismo se 

dará em espiral, indo do local, ao regional, estadual, até o nacional. Também deve ser 

considerado que, até o momento em que este documento foi finalizado, boa parte das 

fronteiras internacionais seguem fechadas para turistas brasileiros. Outra consideração 

válida é que haverá receio de viagens de ônibus, num primeiro momento, o que deverá 

ser contornado à medida que o Brasil diminuir a presença do vírus ou com a 

disseminação dos modelos bio safe. 

Assim, os turistas que visitarem Antônio Prado neste momento, 

prioritariamente, utilizarão automóvel e virão de um raio de até 300 quilômetros, 

aproximadamente. Desta forma, todo o esforço de comunicação deverá entender essa 

realidade e se focar do local ao nacional, paulatinamente. 

 

Figura 4: Representação gráfica do desenvolvimento do turismo em espiral, indo do 

local, ao regional, estadual, até o nacional 

  

Fonte: autora (2020) 
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Apresentação do Território 

 

 Histórico de Antônio Prado 

 

 No princípio era selva 

 A floresta milenar que revestia inteiramente os 386 Km² do atual município de 

Antônio Prado, permaneceu intocável, como ilha inacessível, até pelo ano de 1880. Nem 

os missionários jesuítas, que fundaram a Vacaria dos Pinhais, e o próprio Padre Francisco 

Ximenes, que em 1633 efetuou o levantamento da região, puseram os pés aqui, assim 

como não fez a bandeira de Raposo Tavares em 1863. 

            Os fazendeiros dos Campos da Vacaria, no século XV, penetravam na mata que 

circunda o campo, ocupando terras para implantar suas lavouras e invernadas, 

entretanto, não ultrapassaram a atual linha divisória do município. Só indígenas, tape e 

coroado (caingangue) percorriam as montanhosas paragens, cobertas de imensos 

pinhais, de cujo fruto alimentavam-se. 

 

 O pioneiro Simão David de Oliveira 

 Simão David de Oliveira foi o primeiro cidadão que, por volta de 1880, se 

estabeleceu na margem direita do Rio das Antas. Viera a pé de São Paulo, penetrando 

no território gaúcho por Vacaria. A seguir, contornando o Rio Vieira, desceu até o Rio 

das Antas, de onde prosseguiu caminho até encontrar um lugar aprazível para construir 

seu rancho. Era o único trecho de terras planas, junto à foz do Rio Leão e do Arroio Tigre, 

por onde depois, em princípio de 1886, foi aberta a primeira picada que dava acesso à 

nova colônia italiana chamada Antônio Prado. Essa picada conhecida como Passo do 

Simão teve seu nome escolhido em homenagem a Simão David de Oliveira. 

 

 Fundação e implantação da Colônia 

              A imigração italiana para o Rio Grande do Sul ocorreu entre os anos 1875 e 1914. 

Antônio Prado foi a sexta e última das chamadas "antigas colônias da imigração italiana" 

criadas na Serra Gaúcha e foi fundada em maio de 1886.  
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 A partir daí, criada a nova colônia, começaram a ser destinadas verbas públicas 

para abertura de estradas, construção de balsas, medição de terras, construção de 

barracões, transporte e acolhimento dos colonos. Apesar dos importantes 

acontecimentos políticos pelos quais o país passava, como a proclamação da República 

e a Revolução Federalista em 1893, não houve interferência no processo de implantação 

de imigrantes em terras devolutas e cobertas de matas da Serra do Rio das Antas. 

          A revolução de 1893, agitando violentamente quase todos os recantos do estado, 

pouco podia interferir numa colônia recém-fundada, alcandorada entre paredões, sem 

estradas, animais de transporte e sem outros recursos econômicos, humanos e 

financeiros. Deixando de lado as agitações políticas que abalavam o país, a inspetoria e 

as comissões de medição de lotes e as de terras e colonização, prosseguiram seu 

patriótico trabalho de estabelecer mais de mil famílias no território do atual município 

de Antônio Prado. Os imigrantes que chegavam provinham da região norte da Itália, 

Vêneto, da província de Vicenza, Treviso, Beluno e Údine. 

 

 O porquê do nome "Antônio Prado" 

 Ficou estabelecido em 1885, pelo Imperador do Brasil e por outras autoridades, 

que durante o período de 1886/87, seria criado um núcleo de colonização na margem 

direita do Rio das Antas. Este núcleo não tinha nome, por isso, o Bacharel Manoel Barata 

Góis, engenheiro-chefe da Comissão de Medição de Lotes, sugeriu e solicitou que fosse 

dado à nova colônia o nome de Antônio Prado, em homenagem a Antônio da Silva 

Prado, fazendeiro paulista que como Ministro da Agricultura da época, promoveu a 

vinda dos imigrantes italianos ao Brasil, e instalou núcleos coloniais no Rio Grande do 

Sul. 

 

 Emancipação  

 Antônio Prado foi constituído município em 11 de fevereiro de 1899, por decreto 

n.º 220, separando-se de Vacaria, do qual pertencia como 5º distrito, e apresentando 

grandes apontamentos para total ascensão no setor da agricultura e do comércio. 
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 Processo de estagnação e preservação do patrimônio 

 No início do século XX, as cidades cresceram, ganharam forma e tomaram conta 

do espaço rural e urbano. A estrutura urbana estabeleceu-se para suprir necessidades 

dessa comunidade, favorecendo o crescimento no número de casas de madeiras, com 

diferencial na construção, pois o térreo era usado como comércio, o superior para a 

família, em geral numerosa. Muitas casas também possuíam sótão e algumas tinham 

porão de pedra com chão batido que garantiam a qualidade do vinho produzido pela 

família. 

 Antônio Prado contava com um comércio intenso, graças à estrada Júlio de 

Castilhos, inaugurada em 1902. Esta ligava Farroupilha (Nova Vicenza na época) a 

Vacaria passando por 5 municípios, incluindo Antônio Prado. Neste período, Antônio 

Prado já contava com uma indústria avançada, uma dezena de hotéis, pousadas, casas 

de pasto, fruto do intenso comércio que utilizava a estrada para o transporte de 

mercadoria (Roveda, 2003). 

 Diante disto, iniciaram as tratativas para a construção da primeira ponte sobre o 

Rio das Antas, pois até então a travessia era feita por balsa o que impunha algumas 

limitações, como: espaço, peso, segurança, tempo disponível, e condição climática, pois 

se chovia demasiado o rio elevava e impedia a passagem, muitas vezes, por várias 

semanas (Roveda, 2003). 

 A construção da ponte de metal encomendada da Alemanha, sobre o Rio das 

Antas beneficiaria principalmente Antônio Prado. Vacaria e Caxias do Sul também 

tinham interesse, pois formaria um grande centro de comércio, facilitando a 

comunicação e acesso das três colônias.  

 Contudo, surgiram divergências políticas quanto ao local destinado à ponte, que 

acabou indo para Criúva, distrito de Caxias do Sul. Dando assim, início à estagnação do 

município. 

 A ponte sobre o Passo Zeferino foi novamente solicitada pela população, e 

somente em abril de 1965, a construção foi iniciada. A inauguração ocorreu em 2 de 

junho de 1968, mais de sessenta anos após o desvio da primeira ponte. 

  Em seguida, Antônio Prado sofreu mais um golpe político. A estrada Júlio de 

Castilhos, que atravessava em direção ao centro do país, era a principal via de 

escoamento da produção até o final de 1930. A partir desta data foi aberta a então BR-



                                                          

30 
  

2 (hoje BR-116) que sob novo traçado deixou Antônio Prado fora do grande tráfego 

rodoviário do País. Não demorou muito, Antônio Prado viu seu comércio falindo, hotéis 

fechando e famílias inteiras deixando a comunidade para fugir do isolamento que 

condenava o município à estagnação. 

 Outro fato que marca o êxodo e a estagnação de Antônio Prado foi um conflito 

ocorrido em 25 de maio de 1936, quando colonos protestavam na Praça Garibaldi contra 

o aumento dos impostos. O confronto, marcado por tiroteio, resultou em mortos e 

feridos e acabou manchando a cidade de sangue e tornando os colonos alvo de ameaças 

e perseguições.   

 Este isolamento de décadas acabou proporcionando a preservação do conjunto 

arquitetônico urbano da colonização italiana no Brasil, único no País. A preservação se 

tornou o grande diferencial do município e faz com que pessoas de vários locais do Brasil 

venham conhecer o acervo arquitetônico.   

 

 Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Tombamento 

 O município de Antônio Prado possui o maior acervo Patrimônio Histórico e 

Artístico constituído por casas de madeiras e alvenaria que foram construídas no final 

do século XIX e início do século XX pelos imigrantes italianos. Essas casas foram 

tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1989, 

com 48 edificações localizadas nas principais ruas do centro da cidade.   

 

 A Cidade mais Italiana do Brasil 

 Antônio Prado, designada como a cidade mais Italiana do Brasil, não ostenta este 

título apenas por possuir o grande acervo arquitetônico já citado, mas também pelas 

inúmeras manifestações culturais referentes à imigração italiana, ou seja, o seu imenso 

patrimônio imaterial. Os registros se dão por meio da gastronomia, religiosidade, grupos 

folclóricos e de teatro, do dialeto presente no cotidiano dos moradores locais, corais, 

festas e do artesanato que preserva muito das feições dos antigos hábitos dos 

imigrantes.  
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 Tratados de cidades-irmãs (gemellaggi) 

 No dia 13 de agosto de 2013, houve a assinatura dos tratados de cidades-irmãs 

entre Antônio Prado, Rotzo (Província de Vicenza) e Cavaion Veronese (Província de 

Verona), ambas italianas.  Os tratados foram realizados pela Prefeitura de Antônio Prado 

e pelo Círculo Cultural ítalo-brasileiro de Antônio Prado. 

          O termo gemellaggio consiste na união de cidades entre Brasil e Itália, 

proclamando-as cidades-irmãs, tendo por objetivo manter laços permanentes que 

permitam intercâmbios em diversas áreas, aprofundando sentimentos de fraternidade 

e amizade entre as cidades e nações. 

          Da cidade de Rotzo vieram muitos imigrantes italianos à região. A comunidade de 

São Roque se destaca por abrigar inúmeros descendentes de famílias cimbras oriundas 

de Rotzo como: Tondello, Martello, Slaviero, Costa, Dalla Costa, entre outras. 

 A cidade de Cavaion Veronese tem outra história particular com a cidade de 

Antônio Prado: foi lá que, em 1829, nasceu Alexandre Pellegrini, ordenado padre em 

1854. Pellegrini veio para o Brasil em 1883 e, em 1888, foi designado para atender a 

cidade de Antônio Prado, onde rezou a primeira missa no barracão dos imigrantes, 

ocasião em que proferiu as históricas palavras: homens livres do orbe! Eis aqui a terra 

de promissão. Só com os braços conquistarão o pão e a liberdade! 

  Na mesma ocasião, aconteceu a cerimônia de inauguração do monumento Leão 

de São Marcos – projeto Leoni Nelle Piazze.  
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Dados do Município 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

 
População estimada de 13.045 habitantes (IBGE- 2020) 

Orçamento do Município para 2021: R$ 58.900.000,00 

PIB per capita: R$ 46.929,32 (IBGE -2018) 

IDHM: 0,758 (2010) 

Gentílico: pradense 

 

ÁREA DO MUNICÍPIO 

 
Área do município: 348,132 km² (IBGE - 2019)  

Acessos: RS-122, que liga Antônio Prado à BR-116 e à Rota do Sol; e RS-437, que liga 

Antonio Prado à RS- 431 

Bairros/ Distritos: 9 bairros e 2 distritos 

Distância da capital (POA): 180 km 

Limite com os municípios de: Flores da Cunha, Ipê, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, 

Protásio Alves, São Marcos, Vila Flores, Veranópolis 

 

LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 
Unidade federativa: Rio Grande do Sul – RS 

Mesorregião: Nordeste Riograndense  

Microrregião:  Caxias do Sul 

Latitude:  28º51'30" S 

Longitude: 51º16'58" W 

Altitude: 658 m 

Clima: Temperado 

 

“A cidade mais italiana do Brasil” 
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Governança Municipal do Turismo 
 

 Secretaria de Turismo 
 

 A Secretaria está constituída em lei e representa duas pastas: Comércio e 

Turismo. O orçamento do turismo previsto para 2021 é de R$ 670.800,00.  

 A Secretaria de Comércio e Turismo está instalada numa edificação localizada 

atrás do Museu Municipal, no centro histórico. Possui três salas, banheiro, cozinha e um 

pátio amplo na frente. A sala é alugada. 

 Integram a equipe: 

 Secretária e Turismóloga: Patricia Schenkel (formada em Turismo, com diversos 

cursos específicos para planejamento do turismo na área pública); 

 Diretora de fomento ao Comércio e Turismo: Luana Teixeira de Lacerda (formada 

em Relações Públicas e mestrado em Turismo); 

 Escriturário: Ricardo Chiarello Balancelli (formado em Direito); 

 Servente: Cleusa Pauletti (formada em Pedagogia). 

 

Responsável: Secretária Patricia Schenkel 

Endereço: Rua Luiza Bocchese, 34 – Centro 

E-mail: setur@antonioprado.com.br 

Telefone:(54) 3293 1500 

Horário de Atendimento: das 8h às 11h45min e das 13h15min às 17h30min 

 

 Conselho Municipal de Turismo 
 

 Antônio Prado possui Conselho Municipal de Turismo (Comtur) instituído pela lei 

nº 3058, de 18 de dezembro de 2017. O presidente atual é Alexandre Franceschini e a 

agenda das reuniões está pré-programada para acontecer toda a terceira quinta-feira 

do mês, às 13h30min. 

 As representações e conselheiros da gestão 2021 podem ser conferidos abaixo: 
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Secretaria de Administração 
Titular: Cláucia Donazzolo 
Suplente: Maiara Michelotto Castagna 
 
Secretaria de Comércio e Turismo  
Titular: Patrícia Schenkel 
Suplente: Ricardo Chiarello Balancelli 
 
Secretaria de Educação e Desporto 
Titular: Carla Chilanti Pinheiro 
Suplente: Rosane Ciconetto Carra 
 
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Indústria 
Titular: Dalcionei Pazzin 
Suplente: Adriana Panisson Andrighetti  
 
Secretaria de Obras, Viação e Trânsito 
Titular: Arlei Magnabosco 
Suplente: Bernardo Marsílio Tormena 
 
ASCAR - EMATER 
Titular: Luciana Marion Fagundes 
Suplente: Milton Carlos Dossin 
 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
Titular: Enio Ferri 
Suplente: Zair Camatti 
 
Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agropecuária (CIC) 
Titular: Alexandre Franceschini 
Suplente: Sibele Pitt Camana 
 
Centro das Entidades de Antônio Prado - CEDAP 
Titular: Lisandro Dal Santo da Costa 
Suplente: Elton Torresan  
 
Círculo Ítalo Brasileiro de Antônio Prado 
Titular: José Panisson 
Suplente: Paulo Barp 
 
Associação dos Artesãos de Antônio Prado 
Titular: Eliete Terezinha Furlin Rizzon 
Suplente: Salete Cecconello Carossi 
 
Roteiros Turísticos de Antônio Prado  
Titular: Eliane Riva Cordeiro 
Suplente: Maicol Tochetto Zanella 
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Setor Hoteleiro de Antônio Prado 
Titular: Hermes Fochesato 
Suplente: Vinícius C. Fochesato 
 
Conselho Municipal de Cultura 
Titular: Maria Inês Bernardi Chilanti 
Suplente: Sara Regina Martello 
 
Setor Gastronômico de Antônio Prado  
Titular: Marcos Roberto Miglioranza 
 
Empresas Operadoras de Turismo 
Titular: Elaine Mânica 
 
Guias Locais 
Titular: Andreia Bernardo Contin 
Empresas Vinícolas de Antônio Prado 
Titular: Osvaldo Raimundo Conte 
Suplente: Jucimar Leoratto 
 

 Fundo Municipal de Turismo 

  

 O Fundo de Turismo está vinculado ao Comtur e integra a mesma lei que rege o 

conselho. Tem orçamento próprio vinculado ao orçamento da Secretaria de Comércio e 

Turismo no valor total de R$ 83 mil. 
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Oferta Turística 
 

Na retomada do turismo, há que se reforçar a oferta turística de forma integrada. 

Mais do que falar de empresas ou atrativos, é necessário falar da identidade e da 

segurança do destino e da qualidade das experiências que o visitante poderá vivenciar. 

Por parte do setor privado, é fundamental criar estratégias integradas. Como, por 

exemplo, roteiros integrados de final de semana, envolvendo hospedagem, atrativos, 

refeições e guiamento turístico, criando experiências distintas e únicas.  

Com relação aos eventos, é fundamental que se comunique a agenda atualizada 

dos eventos e se reforce os aspectos de segurança, especialmente higiênico-sanitária, 

que serão implementados. Por enquanto, realizar alguns eventos virtuais ou híbridos, 

reforçando a proximidade e provocando o desejo no turista (potencial e efetivo). 

Para estabelecer um diferencial para o destino, é importante evidenciar os 

pontos relativos à produção associada no município, já que muitos poderão vir em busca 

destes produtos, comprando-os diretamente do produtor.  

Como o momento é de instabilidade, é necessário que tanto o Poder Público 

como os estabelecimentos privados atualizem constantemente os horários, 

recomendações e qualquer informação relevante a um potencial visitante e que o 

trabalho de comunicar corretamente tudo que envolve o turismo do município seja 

realizado de forma conjunta e clara.  

 

 Atrativos históricos e culturais 
 

Antônio Prado integra a Região Uva e Vinho e possui o maior e mais completo 

conjunto arquitetônico da colonização italiana no Brasil (cenário da filmagem do filme 

“O Quatrilho”), com 48 edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). A farta gastronomia típica servida em pousadas, 

restaurantes, festas religiosas e eventos é um atrativo à parte. 

As manifestações do patrimônio imaterial do município podem ser conferidas 

por meio do artesanato local, que preserva muito das feições dos antigos hábitos dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional
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imigrantes. Constituem artesanatos típicos do Município a técnica do frivolité de navete, 

do macramé e os artigos em palha de milho e trigo.  

A sugestão da Secretaria de Turismo é de visitar os atrativos centrais a pé para 

saber “como é viver neste pequeno paraíso italiano”. 

 

 Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

 Antônio Prado possui o maior acervo arquitetônico da imigração italiana no 

Brasil: são 48 edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Localizadas na área central da cidade, as casas convidam os visitantes 

a um passeio pela história. A beleza das construções e seus detalhes como os 

lambrequins (enfeites dos beirais das casas entalhados em madeira) encantam 

observadores e estudiosos constituindo uma verdadeira viagem no tempo por meio da 

cultura. 

 Algumas casas estão abertas à visitação ou como estabelecimentos comerciais: 

Museu, Casa do Artesão, Café Dolce Vita, Casa Natural, Del Toro, Tudo em Grãos Loja da 

Cacau Show, Restaurante O Porão, Restaurante e Bar Segundo Turno e o Bistrô Casa 

Olivo. Além destas, há outras casas históricas abertas, mas com comércio não voltado 

ao turismo. 

 

Figura 5: O maior acervo arquitetônico da imigração italiana no Brasil  

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
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Praça Garibaldi 

 Uma das primeiras atitudes dos imigrantes italianos quando se estabeleciam 

numa localidade era a construção da igreja matriz e, tradicionalmente em frente a esta, 

a construção de uma praça para os encontros das famílias. A Praça Garibaldi desde sua 

inauguração passou por algumas reformas, se adaptando as demandas da sua 

comunidade, mas seu propósito de servir para encontro das famílias permanece intacto.  

 

Figura 6: Praça Garibaldi   

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 

 Monumento Giuseppe Garibaldi 

 O nome da Praça Garibaldi é uma homenagem a Giuseppe Garibaldi, 

general italiano alcunhado como “herói de dois mundos” devido sua participação em 

conflitos na Europa e na América do Sul. O Projeto ‘Memória’, em parceria com 

entidades do Brasil e da Itália, empresas privadas e o Município de Antônio Prado, 

trouxe da Itália a estátua de Giuseppe Garibaldi, esculpida pelo escultor Enrico Pasquale, 

cuja inauguração do monumento histórico aconteceu em 11 de fevereiro de 2020, em 

comemoração aos 121 anos de Antônio Prado. 
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Figura 7: Monumento homenageia Giuseppe Garibaldi 

 
 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 

 Monumento Leão de São Marcos 

 O Projeto Leoni Nelle Piazze (em português Leões nas Praças) foi desenvolvido 

pelo Comitato Vêneto do Rio Grande do Sul, em parceria com entidades italianas do 

Brasil, contemplando cinco municípios: Antônio Prado, Flores da Cunha, Ilópolis, Santa 

Tereza e Sobradinho. Coordenado pelo consultor Cesar Augusto Prezzi, o projeto 

valoriza e homenageia a presença de descendentes vênetos no Rio Grande do Sul. 

 O Leão de São Marcos é uma representação de um povo, de um território. É 

símbolo da paz, da convivência civil e das tradições cristãs, unindo cidades do Brasil e da 

Itália que possuem gemellaggio (tratado de cidades-irmãs). O monumento foi 

esculpido na cidade italiana de Chiampo pelo artista Enrico Pasquale. Os leões 

esculpidos em pedra de Vicenza possuem praticamente as mesmas dimensões do leão 

da Praça de São Marcos, em Veneza. 
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Figura 8: O Leão de São Marcos também faz referência à herança italiana 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 

 Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus 

 A primeira construção da Igreja Matriz em alvenaria ocorreu de 1891 a 1897. 

Quatorze anos depois chegaram três sinos puxados de carretas: o maior pesa 890 quilos 

e o menor 464. Em 1912 foi erguido ao lado direito da igreja um campanário em madeira 

para abrigá-los. A igreja foi reformada entre 1925 e 1928, ganhando novos vitrais e as 

escadarias que permanecem até hoje. O seu interior é rico em detalhes, destacando-se 

as pinturas do teto feitas pelo italiano Emilio Benvenutto Zanon na década de 50. A 

construção também impressiona pela semelhança com o Santuariodi Monte Bérico em 

Vicenza, na Itália. 

 Telefone para contato: (54) 32931246 
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Figura 9:  A Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 

 Casa da Neni / Museu Municipal 

 Foi a primeira casa tombada pelo IPHAN e está inscrita no livro tombo de Belas 

Artes. A Casa da Neni é considerada o símbolo do Patrimônio Histórico de Antônio 

Prado. Atualmente, abriga a Central de Informações ao Turista e o Museu Municipal, 

onde objetos e peças ambientados aos cômodos da casa preservam e contam o modo 

de viver das famílias e a história da formação do Município. 

 Construída em 1910, a casa de madeira abrigava na parte térrea uma ourivesaria 

e, no andar superior, a moradia da família de Antônio Bocchese. Com o falecimento de 

Antônio, a ourivesaria virou uma lojinha onde sua filha Joana Magdalena Bocchese 

(conhecida como Neni) vendia artigos variados. Ao final das missas, o padre indicava a 

Casa da Neni para quem quisesse adquirir objetos sacros e religiosos, tornando-se uma 

referência para a comunidade local. 

 Contato: (54) 3293.5656 

 Endereço: Rua Luiza Bocchese, 34 

 Horário de Funcionamento:  

 Terça a sexta-feira: 8h às 11h45 | 13h15 às 17h30 

 Sábados, domingos e feriados: 10h às 12h | 13h30 às 15h30 
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Figura 10: Casa da Neni, símbolo do Patrimônio Histórico de Antônio Prado 

 
Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 
 

 Escadarias da Fé 

 A religiosidade do povo pradense está presente nas mais variadas manifestações, 

como nas escadarias que ligam o Centro Histórico às proximidades da Gruta Natural. A 

cada patamar dos degraus um belo visual da cidade pode ser observado, assim como os 

25 capitéis que lá estão e simbolizam a devoção religiosa. 

Figura 11: Escadarias da Fé 

 
Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
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 Casa do Artesão – La Nostra Arte 

 O artesanato de Antônio Prado representa a arte de contar uma história de 

gerações através de técnicas de crochê, macramé, bainha aberta, crivô e frivoletê, bem 

como trabalhos realizados com a palha de milho e com a “dressa” (trança da palha de 

trigo). Das habilidosas mãos são criadas peças únicas, que além de contar a história dos 

afazeres tradicionais das mulheres pradenses, são reconhecidas por sua qualidade e 

beleza.  

 Horário de atendimento (anterior à pandemia): 

 Segunda: 13h às 18h 

 Terça: 08h30 às 11h30 e 13h às 17h 

 Quarta a sexta: 08h30 às 11h30 e 13h às 18h 

 Sábados, domingos e feriados: 9h às 12h e das 13h às 17h 

 Telefone para contato: (54) 3293 3703 

 Facebook: /casadoartesaoap 

 

Figura 12: O artesanato local reúne diversas técnicas 

 
Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 

 Pórtico de entrada 

 O Pórtico de entrada retrata a hospitalidade da comunidade pradense, 

construído em pedra e madeira e decorado com lambrequíns. A definição do modelo do 

pórtico aconteceu por meio de consulta popular. Foram três modelos desenhados e a 

escolha foi definida pela comunidade. 
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Figura 13: Pórtico de entrada da cidade 

 
Créditos: Gabriel Pedroso Cesa/ Prefeitura Municipal de Garibaldi 

 

 Linha 21 de Abril  

 

 A Linha 21 de Abril é um distrito de Antônio Prado e, até os anos 80, a estrada 

que leva à Linha era a principal saída para quem quisesse ir em direção a Flores da Cunha 

e Caxias do Sul. Durante este período, o local reuniu um grande número de 

empreendimentos, podendo ser considerado uma extensão do centro da cidade. 

 O passeio para conhecer o local inicia na Avenida dos Imigrantes, passando pela 

antiga estrada, onde é possível contemplar as paisagens interioranas, chegando ao 

núcleo da comunidade, com algumas ofertas estruturadas em antigos casarões. 

 

Figura 14: Casarões da Linha 21 de Abril 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
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 Moinho Franscescatto 

 O moinho foi construído na década de 30 por Beijamin Simioni, que desmanchou 

seu velho casarão de madeira e construiu um prédio com o mesmo material, na beira 

do Arroio Colombo, que mais tarde (1947) foi transformado em moinho pela família 

Francescatto. 

 O funcionamento do moinho baseia-se na força motriz da roda d’água, que 

impulsiona as engrenagens em madeira ligadas por correias, que em uma sincronia 

surpreendente resistem à ação do tempo e moem o milho transformando-o em farinha. 

 O diferencial do Moinho Francescatto, além da beleza arquitetônica, é que os 

visitantes podem observar a demonstração do seu funcionamento enquanto ouvem as 

histórias da simpática Dona Catarina, moradora do local. Ainda é possível levar consigo 

a farinha produzida durante a visita. Uma experiência única!  

 Atendimento sob agendamento 

 Ingresso R$ 5,00 

 Oferece a experiência de ver como funciona um moinho da década de 30 e venda de 

farinha de milho. 

 Telefone para contato: (54) 32933207 

 

Figura 15: O Moinho Franscescatto foi construído na década de 30 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
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 Ferraria do Marsílio 

 A Ferraria Marsílio foi fundada pelo imigrante Ângelo Marsílio por volta de 1900. 

Seu Marsílio ensinou o ofício aos filhos, que repassaram aos netos. Até 1989 oferecia 

serviços de construção de carroças, arados e ferraduras; e de conserto do ferramental 

utilizado no trabalho nas colônias. Atualmente, o visitante pode observar a 

demonstração do uso da forja feita pelo neto, seu Luiz Marsílio, que contam a história 

da família e de sua contribuição para o desenvolvimento do Município.  Ingresso: R$ 

5,00 

 Atendimento sob agendamento 

 Telefone para contato: (54)32933496 

 

Figura 16: A Ferraria Marsílio remonta ao ano de 1900 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 

 Santuário da Madona de Monte Bérico 

 A igreja localizada na linha 21 de Abril recebeu a primeira bênção em 12 de 

Fevereiro de 1896. O sino data de 1929 e pesa 90 quilos. O local abrigava a santa trazida 

da Itália pelos imigrantes e em 1996, ano de seu centenário, recebeu como doação do 

Conselho Administrativo da Basílica de Monte Bérico de Vicenza/Itália uma nova 

imagem da Madona, a pedido do Círculo Cultural Ítalo Brasileiro de Antônio Prado. 
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Figura 17: Santuário da Madona de Monte Bérico, na linha 21 de Abril 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
 
 

 Gruta Natural 

 Próximo ao Centro Histórico, em uma furna natural rodeada de exuberante 

vegetação e uma pequena fonte d’água, está abrigada, desde a década de 1930, a 

imagem de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do Município. No local também se 

encontra um campanário em madeira, construído em 1940. O espaço propicia 

momentos de fé e reflexão em meio à natureza. A tradicional Festa da Gruta com 

procissão luminosa, em fevereiro, é uma das mais tradicionais manifestações da 

religiosidade e da cultura popular local. 

Figura 18: Imagem de Nossa Senhora de Lourdes na Gruta Natural 

 
Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
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  Atrativos naturais 
 

Além dos atrativos culturais o município de Antônio Prado conta também com 

uma bela paisagem formada por lindos vales que rodeiam a cidade, como o Vale do Rio 

das Antas e o Vale do Rio da Prata. Imersos nestes belos vales, é possível encontrar um 

conjunto de cascatas e grutas naturais. 

A paisagem do município também é formada por elementos de uma agricultura 

colonial típica de descendentes italianos que, ao ocuparem as áreas da região, 

preservaram elementos trazidos das terras de origem, tais como os parreirais, a 

arquitetura das casas, a organização das propriedades rurais e os muros de pedras, entre 

outros. Além disso, a cidade é uma das protagonistas de vanguarda no movimento 

agroecológico brasileiro e referência internacional no setor de orgânicos.  

 O Vale do Rio das Antas e a Ponte Waldomiro Bocchese – Ponte do Suspiro 

 O Vale do Rio das Antas é o grande caminho das águas da Serra Gaúcha, 

desenhando um vale sinuoso e profundo. O rio sempre foi um obstáculo a ser vencido 

pelos desbravadores e imigrantes italianos que povoaram a serra. 

 

Figura 19: A Ponte Waldomiro Bocchese no Vale do Rio das Antas 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
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 Em 1902 deu-se início as tratativas de construção da primeira ponte sobre o Rio 

das Antas, onde até então a travessia era feita por balsa, o que gerava algumas 

limitações, como espaço, peso, segurança e condições climáticas. 

 A Ponte Waldomiro Bocchese, ou Ponte do Suspiro, foi inaugurada em 2 de junho 

de 1968, sessenta anos após a primeira solicitação. 

 

 Cascatas da Usina 

 Localizadas na estrada Júlio de Castilhos, cerca de 6km do centro da cidade, as 

Cascatas da Usina oferecem aos visitantes belas quedas d’água. 

 O nome é uma homenagem à primeira usina hidrelétrica do município construída 

no local no final da década de 20, que funcionava com o apoio de uma turbina e de um 

depósito de água localizado numa das quedas d’água provenientes do encontro do rio 

Quaresma e do rio do Inferno.  

 No dia 03 de abril de 1956 iniciou uma grande tempestade que se manteve 

durante o dia inteiro e a noite, na manhã seguinte a usina foi tomada pela água e foi 

completamente levada pela força da água. 

 
Figura 20: Queda d´Água em uma das Cascatas da Usina 

 
Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
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 Canto do Encantador 

 Na área rural é possível desfrutar das belezas naturais, conhecer e interagir com 

uma variedade de espécies de aves ornamentais domésticas e degustar frutas silvestres 

da estação direto do pé. Ainda é possível andar de pedalinho, caminhar pela mata em 

trilhas de curto trajeto e para a criançada se divertir tem um playgrount ao ar livre.  

 Para quem deseja usufruir deste espaço num tempo maior é possível alugar o 

quiosque para pequenos eventos.   

 Atendimentos aos sábados e domingos à tarde perante agendamento 

 Telefone para contato: (54) 999176977  

 

  Figura 21: Queda d´Água em uma das Cascatas da Usina 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 

 Atrativos econômicos 
 

 Casa Del Toro 

 A Casa Del Toro comercializa produtos gourmet, temperos, especiarias, 

queijos, cortes de carnes nobres e exóticas, frutos do mar, cervejas artesanais e uma 

imensa variedade de vinhos nacionais e importados incluindo todas as vinícolas do 

município. O espaço conta também com uma aconchegante adega, projetada 

especialmente para proporcionar a melhor experiência na degustação dos produtos, 

inserida em uma casa tombada conhecida como “Cabeça de Vaca” localizada no Centro 

Histórico.  
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 Facebook: /deltorocasa 

Figura 22: Espaço da Casa Del Toro 

  

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 

 Restaurante Nostra Cantina 

 Um restaurante de comida típica italiana que também conta com armazém, onde 

é possível encontrar uma variedade de produtos coloniais, naturais e linha sem açúcar 

em um ambiente aconchegante e diferenciado. 

 Telefone para contato (54) 32934057 

 

Figura 23: Restaurante Nostra Cantina 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
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 Biotherapy 

 A Biotherapy desenvolve, a partir da semente de uva, produtos de alta qualidade 

que equilibram sabor e saúde. A linha Vinaccioli, com óleo e farinha de semente de uva, 

é para uso culinário, já a linha Valentina consiste em bolsas térmicas de sementes de 

uva e as “gotas que rejuvenescem” são feitas do óleo de semente de uva. Os produtos 

estão à venda na loja de produtos locais anexa ao Restaurante Nostra Cantina e na Casa 

do Artesão. Com agendamento de grupos, é possível realizar demonstração e 

degustação dos produtos. 

 Atendimento sob agendamento 

 Telefone para contato (54)999714004 

 

Figura 24: Produtos da Biotherapy 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 

 Orgânicos Pérola da Terra 

 A agroindústria familiar de orgânicos produz sucos, molhos de tomate e néctar 

de variadas frutas. Oferece visita guiada nas estufas de morangos orgânicos - que 

crescem ao som de música clássica e rock -, visita na agroindústria e explicação sobre o 

processo de industrialização e venda de sucos, néctares de frutas, molhos de tomate, 

purês e melado de maça. 

 Atendimento sob agendamento 

 Telefone para contato WhatsApp (54) 99641 0195 ou (54) 3293 5040  
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  Figura 25: Agroindústria familiar Orgânicos Pérola da Terra 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
 

 Ouro d’água 

 Na Ouro d’água é possível visitar a plantação de morangos hidropônicos e 

saborear as delícias de produtos à base da fruta. Oferece visitação à propriedade e 

plantação e, ao final, degustação das sobremesas feitas à base da fruta. 

 Atendimento sob agendamento 

 Telefone para contato: (54)984315636  

 

Figura 26: Agroindústria familiar Orgânicos Pérola da Terra 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
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 Vinícola Zanella 

 A vinícola Zanella é uma empresa familiar planejada para elaboração de vinhos 

diferenciados e originais, que refletem o conceito de “terroir” da região de Antônio 

Prado, transição entre a tradição da serra Gaúcha e mundo novo dos vinhos de altitude. 

 Atendimento sob agendamento 

 Telefone para contato: (54) 3226 3955 

 Oferece visita guiada pela cantina e vinhedos e degustação de produtos. 

 

Figura 27: Sede da Vinícola Zanella  

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 

 Cantina Zulian 

 A Cantina Zulian oferece amplo espaço para venda e consumo dos 

produtos de fabricação própria como pães de forno a lenha, cucas, grostolis e 

doces que são servidos no café colonial, com atendimento feito pela família 

Zulian. 

 Aberto todos os dias inclusive finais de semana e feriados 

 Atendimento sob agendamento 

 Telefone para contato: (54) 999192749  
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Figura 28: Cantina Zulian 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 

 Orgânicos Pontel 

 Na propriedade familiar Pontel, o visitante pode degustar e comprar produtos 

100% naturais e saudáveis, com certificação de produtos livres de agrotóxicos. Oferece 

visita à produção orgânica, passeio por toda propriedade e visita técnica de produção 

orgânica.  

 Telefone para contato: (54) 32935155 (agendamentos cancelados sem data para 

retorno) 

 

Figura 29: Cantina Zulian 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
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 Doces Caseiros Dona Margarida 

 Fábrica de doces feitos de forma artesanal há mais de 50 anos com tradição, 

qualidade e sabor. Produção de doces cristalizados e de leite, geléias, chimias e 

compotas.  

 A venda de doces é realizada sob agendamento. 

 Telefone para contato: (54) 32931806 

 

Figura 30: Doces Caseiros Dona Margarida e a tradição de mais de 50 anos 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 
 

 Cervejaria Cellar Bier 

 No ambiente você encontra o Bar da Fábrica e o Beer Garden (espaço ao ar livre 

para curtir o dia), também é possível realizar um tour pela fábrica para entender o 

processo de fabricação da cerveja e do chopp. Fica na Rua Linha 10 de julho, paralela à 

Waldemar M. Graziotin, 433, no bairro Cidade Alta. 

 É necessário realizar agendamento 

 Telefone para contato: (54) 9 9978 5441  

 Endereço:  

 E-mail: cellarbeer@hotmail.com 

 Horário de Atendimento: segunda a sexta: 13h30 às 19h | sábados: 8h às 11h30 e 13h30 

às 19h - Domingo: Sob Agendamento 

 

 

mailto:cellarbeer@hotmail.com
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 Armazém 21 

 O local oferece degustação e venda de produtos coloniais, degustação de tábuas 

de frios, lanches e bebidas no local. Possui espaço exclusivo para jantares de até 20 

pessoas, mediante reserva. 

 Cardápios: tábua de frios, produtos coloniais, sopa de agnoline, piem, saladas, 

pães, massas, sobremesas, vinhos coloniais e água 

 Localizado na área central da Linha 21 de Abril 

 Atendimento: de quinta-feira à domingo, das 8h15min às 11h45min e das 14h às 

18h30min 

 Instagram: @armazem_do_prado 

 Facebook: Armazem Do Prado 

 Whatsapp: (54) 9 9187 8999 

 

Figura 31: O Armazém 21 fica na área central da Linha 21 de Abril 

 

Créditos: Prefeitura Municipal de Antônio Prado 

 

 Eventos 
 

 O município não possuí um calendário de eventos oficial, reflexo de poucos 

eventos consolidados e muitas mudanças de lideranças e falta de continuidade das 

ações. Abaixo, os eventos de terceiros que são consolidados e os do município que 
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sempre acontecem, mas nos últimos anos de forma muito tímida.  Há dois novos eventos 

sendo elaborados. 

 

Calendário de Eventos de Antônio Prado 

Evento Período Realizador 

Noite Italiana Agosto (anual) CDL 

Encanto de Páscoa Março ou Abril Secretaria de Turismo em 

geral com parceria do 

Departamento de Cultura 

FenaMassa Novembro (bianual) CIC 

Nostro Natale Dezembro Secretaria de Turismo 

ExpoPrado Evento que já teve duas edições, mas que não tinha 

foco em nada e trazia quase só expositores de fora e o 

público era praticamente só local.  

Acontecia no mês de fevereiro. 

O evento está sendo repensado para se tornar bianual, 

com foco na agricultura (trazer tecnologia e novidades 

do setor, bem como expor toda a produção local), a 

ideia é que aconteça em novembro, nos anos pares, e 

nos impares acontece a FenaMassa. 

Verão em Antônio Prado A ideia é que aconteça de janeiro a início de março, 

sendo este o guarda-chuva de vários eventos menores 

com foco em turismo de aventura e pequenos eventos 

ao ar livre. 

 

 Rotas e Roteiros Turísticos 
 

 Roteiro Recantos Coloniais 

 O roteiro promete história, belezas naturais e sabores coloniais e reúne passeios 

pela área rural da cidade mais italiana do Brasil. O passeio pelo interior revela os 

encantos da colônia que oferecem: cultivo agroecológico, produção de vinhos, opções 
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de lazer e gastronomia diferenciada, além de belas paisagens do interior. O atendimento 

é sob agendamento. 

 Integra o roteiro a área central da Área Central da Comunidade da Linha 21 de 

Abril, os Doces Caseiros Dona Margarida, o Moinho Franscescatto, a Ferraria do Marsílio, 

o Santuário da Madona de Monte Bérico, o Restaurante Nostra Cantina, a empresa 

Biotherapy, a agroindústria Orgânicos Pérola da Terra, a propriedade Ouro d’água, a 

Vinícola Zanella, a Cantina Zulian, os Orgânicos Pontel, o espaço Canto do Encantador e 

a Cervejaria Cellar Bier. A descrição de cada local está contemplada na oferta turística 

deste documento. 
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Infraestrutura 
 

 Apoio ao Turista  
 

 Há um Centro de Atendimento ao Turista junto ao Museu Municipal. 

 

 Agências de receptivo 
 

 Curta Antônio Prado – Passeios Off-Road 

 É um receptivo de turismo focado na mescla de turismo cultural e de aventura a 

bordo de veículos 4x4. A empresa oferece passeios off-road nas modalidades: carona 

conosco, passeios guiados para grupos fechados que possuam seu próprio 4X4 e 

passeios em datas pré agendadas que são divulgados nas redes sociais.  

 Facebook: /curtaantonioprado 

 Instagram: @curtaantonioprado 

 WhatsApp:(54) 999016518 (realizar agendamento) 

 

 BeppiTur 

 A agência faz o receptivo urbano e rural de grupos, famílias ou individualizado.  

Uma diferenciada opção é solicitar o passeio de “din din” pelos principais atrativos 

turísticos urbanos. 

 O roteiro pode ser construído com a guia conforme o interesse e tempo dos 

visitantes. 

 Telefone para contato: 991090766 

 E-mail: beppitur@gmail.com 

 Facebook: /beppitur  
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 Gastronomia 
 

 A relação de estabelecimentos abaixo foi enviada pela Secretaria de Turismo de 

Antônio Prado e contempla restaurantes, bares, lancherias, sorveterias, cafés e padarias 

do município. 

 
1. Restaurantes 

Nome Endereço Contato: Funcionamento: Pratos: 

Nostra Itália 
Pizzaria 

Avenida 
Presidente 
Castelo 
Branco, 65 

(54) 3293-4341 Quintas à Domingos 
Noite 

Pizzas 

Restaurante 
e Pizzaria 
Clube União 

Rua Waldemar 
M. Grazziotin, 
274 

(54) 3293-2898 
(54) 999956056 

Todos os Dias – 
Meio-dia 
Terças à Domingos - 
Noites 

Almoço: Buffet, 
viandas 
Jantar: Pizzas, 
lanches 

Restaurante 
Nostra 
Cantina 

Rodovia ERS-
122 – KM 122 

(54) 3293-4057 
(54) 999724888 

Todos os dias Almoço: À la carte, 
viandas 

Restaurante 
O Porão 

Avenida 
Valdomiro 
Bocchese, 681 

(54) 3293-3131 Almoço e Janta 
(Segundas à Quintas 
e Sábados e 
Domingos) 
Apenas Jantar 
(Sextas) 

Almoço: À la carte, 
viandas. 
Jantar: À la carte. 

Restaurante 
Scolaro 

Rua Waldemar 
M. Grazziotin, 
374 

(54) 3293-1226 
(54) 999434650 

Almoço (Segundas à 
Sábados) 

Almoço: Buffet, 
viandas. 

Thizo 
Restaurante 

Rua Dr. 
Oswaldo 
Hampe, 86 

(54) 3293-2137 
(54) 991542117 

Almoço (Segundas à 
Sábados) 
Jantar: (Sextas e 
Sábados). 

Almoço: Buffet, 
viandas, lanches. 

Restaurante 
Italiano 
(Buon 
Appetito) 

Avenida 
Valdomiro 
Bocchese, 353 

(54) 3293-1746 
(54) 999098634 

Todos os dias. Almoço: Buffet, 
viandas 

Casa Olivo 
Bistrô 

Rua Luiza 
Bocchese, 68 

(54) 999911648 Sextas-feiras e 
Sábados 

Jantar: À la Carte 

Restaurante 
Tradição 

Rua Waldemar 
M. Grazziotin, 
274 

(54) 3293-4314 Jantar (Todos os dias 
da semana, menos 
terças). 

Jantar: À la Carte 

Restaurante 
La Roma 

ERS-122, KM 
127 

(54) 99917-4600 Todos os dias. Almoço: Buffet, 
viandas 
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2. Bares, Lancherias, Sorveterias, Cafés e Padarias 

 

Nome Endereço Contato: Funcionamento: Pratos: 

Bar e 
Lancheria 
Opção 

Avenida 
Valdomiro 
Bocchese, 723 

(54) 3293-1337 Todos os Dias Lanches 
Porções 

Bar e 
Restaurante 
Nordeste 

Rua Luiza 
Bocchese, 18 

(54) 3293-1208 Todos os Dias 
 

Lanches 
A lá minutas 
Porções 

Lancheria e 
Restaurante 
do Pika 

Avenida 
Valdomiro 
Bocchese, 340 

(54) 3293-4180 
 
 

Todos os dias 
(Menos quartas-
feiras) 

Lanches 
A lá minutas 
Porções 

Restaurante 
Bom Gosto 

Rua 7 de 
Setembro, 7 

(54) 3293-4332 Todos os dias Lanches 
A lá minutas 
Porções 

Restaurante 
do Alemão 

Rua Dr. 
Ramiro 
Barcellos, 155 

(54) 3293-1032 Segundas à Sextas Lanches 
A lá minutas 
Porções 

X 
Madrugadão 

Avenida 
Valdomiro 
Bocchese, 227 

(54) 996370603 Terças à Domingos Lanches 
Porções 

Segundo 
Turno 

Rua Francisco 
Marcantônio, 
5 

 (54) 999451986 Terças à Domingos Lanches 
Porções 

Sulla Strada 
Food e 
Burger 

Avenida 
Castelo 
Branco, 398 

 (54) 996175752 Quartas à Domingos Lanches  
Porções 

Sabor em 
Camadas 

Av. Camilo 
Marcantônio, 
515 

(54) 991045505 Segundas à Sábados Lanches 
Viandas 

Sorveteria e 
Café Colonial 
Sorvelândia 

Av. Camilo 
Marcantônio, 
525 

(54) 3293-1868 Todos os dias. Sorvetes 
Lanches 

Sorveteria e 
Lancheria 
Refreskata 

Rua 7 de 
Setembro, 739 

(54) 3293-1760 Todos os dias. Sorvetes 
Lanches 

Dolce Vita 
Café 

Rua Francisco 
Marcantônio, 
13 

(54) 991700155 
(54) 3293-2679 
 

Segundas à Sábados Cafeteria 
Lanches 

Padaria e 
Confeitaria 
Água na 
Boca 

1 - Avenida 
Valdomiro 
Bocchese, 
1157 

(54) 3293-3386 
(54) 3293-2299 

Todos os dias Lanches 
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2 - Rua Dr. 
Oswaldo 
Hampe, 95 

Padaria e 
Confeitaria 
Difratelli 

Avenida 
Castelo 
Branco, 430 

(54) 3293-2087 Todos os dias Lanches 

Padaria JS 1 - Avenida 
dos 
Imigrantes, 
303 
2 - Rua 7 de 
Setembro, 405 

(54) 3293-3818 
(54) 3293-1113 

Segundas à Sábados Lanches 

Padaria 
Mezzalira 

Avenida dos 
Imigrantes, 
677 

(54) 3293-1290 Segundas à Sábados Lanches 

 
 

 Hospedagem 
 
 

Nome: Endereço: Contato: Café da Manhã: 

Hotel Pradense Av. Valdomiro Bocchese, 
360 

(54) 3293-1105 
(54) 999733052 

Sim 

Pousada De Rossi Linha Silva Tavares - 
Capela Santo Isidoro, s/nº 

(54) 3293-1771 
(54) 999733067 

Sim 
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Aspectos Impulsionadores e Limitadores  

 

A análise a seguir busca contribuir com um plano de retomada do turismo, já que 

o mundo vive uma crise sem precedentes onde o setor é um dos mais afetados, 

provocando mudanças na percepção do turista e na necessidade de estruturação dos 

destinos.  

Assim, foi construída a matriz SWOT, que identifica as Ameaças e Oportunidades 

(ambiente externo), além das Forças e Fraquezas (ambiente interno) da região.  A 

construção foi realizada pelos participantes de forma on-line e foi revisada pela 

consultora. 

 Se, antes, a distância, o isolamento e o baixo fluxo de turistas eram considerados 

fraquezas, com o advento da covid-19, estes fatores passam a ser considerados forças. 

Assim, a presente análise serviu para embasar as ações a serem priorizadas. 
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FORÇAS 
 
 

 Possui acesso asfáltico entre 
Caxias e Vacaria; 

 Vista aérea; 

 Maior acervo arquitetônico 
tombado pelo IPHAN referente à 
imigração italiana no Brasil; 

 Originalidade da cultura da 
imigração italiana através da 
culinária, artesanato, 
religiosidade, talian e outras 
manifestações culturais. 

 Localização estratégica – Serra 
Gaúcha; 

 Gastronomia qualificada e com 
identidade; 

 Originalidade mantida nas festas 
do interior; 

 Belezas naturais; 

 Melhorias na oferta de meios de 
hospedagem atual; 

 Construção de um novo hotel, 
com investimento de 
empreendedor de SP; 

 Existência de uma estrutura – 
organização do setor – 
consolidada: Secretaria de 
Turismo, Comtur e Fundetur; 

 Estar ligado à governanças 
regionais – Atuaserra e Vales da 
Serra; 

 Participação no Cisga; 

 Slogan de “Cidade Mais Italiana 
do Brasil”; 

 Cenário rural – com a rota de 
turismo rural Recantos Coloniais 
configurado; 

 Alguns empreendimentos já 
aproveitam o fluxo da RS 122; 

 Possui um site turístico de 
Antônio Prado; 

 Possui perfil no Facebook e 
Instagram ativos e com 
conteúdo; 

FRAQUEZAS 
 
 

 Falta de acesso asfáltico de quem 
vem por Nova Roma do Sul, Vila 
Flores e Protásio Alves; 

 Sinalização interna deficiente; 

 Sinalização de acesso deficiente; 

 Limpeza e organização urbana 
deficitária; 

 Paisagismo público – canteiros 
etc – e mobiliário urbano – 
público e privado não está 
adequado; 

 Uso e apropriação do patrimônio 
histórico – casas tombadas – 
carece de melhor 
aproveitamento e adequação; 

 Falta de políticas públicas para o 
turismo; 

 Hotelaria com carência de oferta; 

 Não há exploração de 
hospedagens alternativas, como 
Airbnb; 

 Horário de funcionamento do 
setor de alimentação é limitado – 
poucas alternativas à noite, 
durante a semana; 

 Pouca oferta gastronômica 
diferenciada – decoração, 
ambientação e no cardápio; 

 Poluição visual nos casarões 
tombados; 

 Falta fiscalização sobre a poluição 
visual no patrimônio histórico; 

 Atendimento nos 
empreendimentos turísticos 
precisa de qualificação; 

 Fluxo de cargas passando pelo 
centro da cidade – falta de um 
caminho alternativo; 

 Produtos turísticos – não há uma 
organização da oferta turística; 

 Pouca valorização das belezas 
naturais do município; 
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 Participa em eventos específicos 
do setor do turismo, como o 
Festuris; 

 Calendário de eventos culturais, 
como Noite Italiana e Fenamassa; 

 Aplicação do Selo Turismo Seguro 
do Mtur; 

 Adoção e aplicação de um Selo 
de Turismo Seguro do município; 

 Múltiplas possibilidades de 
produtos turísticos, com oferta 
de vários segmentos: aventura, 
rural, cultural; 

 Existência da marca turística; 

 Cenário de produções 
audiovisuais – muitas produções 
foram realizadas em AP; 

 Existência de um Film 
Commission; 

 Gemellaggio com duas cidades 
italianas: Rotzo e Cavaion 
Veronese; 

 Processo de gemellaggio com 
Monselice; 

 Gemellaggio com duas 
Sociedades de Mútuo Socorro; 

 Existência de dois Circolos 
Italianos – Vicentino e Ítalo-
Brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Infraestrutura deficitária em 
atrativos, como na Cascata da 
Usina; 

 Educação patrimonial – não há 
nenhum programa em 
andamento; 

 Sentimento de pertencimento 
deficitário; 

 Nos últimos anos a rota Recantos 
Coloniais não foi fomentada e 
alguns empreendimentos não 
estão operando e precisam rever 
a oferta de experiências; 

 Muitos transeuntes da RS 122 
não percebem ou sabem da 
oferta turística local; 

 Site do turismo não está 
atualizado – tecnologia 
deficitária; 

 Deficiência de participação em 
sites terceirizados ou plataformas 
do turismo, como o TripAdvisor; 

 Falta de conhecimento e atuação 
dos empreendedores locais sobre 
marketing digital e 
comercialização virtual; 

 Comunicação interna deficitária – 
a comunidade não divulga 
Antônio Prado como destino 
turístico; 

 Falta de comunicação e trabalho 
de relacionamento com as 
agências de turismo; 

 Carente comunicação – não há 
um trabalho organizado - e 
relacionamento com blogueiros, 
influenciadores, criadores de 
conteúdo digital; 

 Não há um Plano de Marketing; 

 Slogan é pouco trabalhado; 

 Pequena participação em eventos 
turísticos – somente 1 
atualmente; 

 Cancelamento dos eventos em 
função da pandemia; 

 Festas do interior pouco 
aproveitadas pelos turistas – não 
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possuem estruturação para 
receber visitantes externos; 

 Não se utiliza as possibilidades da 
tendência Slow Travel de forma 
adequada; 

 Falta de trabalho integrado entre 
o poder público, 
empreendedores e comunidade; 

 Falta aproveitar os eventos 
menores, como feiras locais; 

 Formatação do produto turístico 
– não estão se aproveitando as 
possibilidades existentes; 

 Falta de inovação turística, em 
eventos e experiências; 

 Não há uma oferta turística 
regional formatada – rotas e 
experiências; 

 Film Commission precisa de 
adequações para funcionar 
efetivamente; 

 Indefinição do público-alvo; 

 Não há pesquisa e 
monitoramento; 

 Pouca adesão ao Selo Turismo 
Seguro; 

 Deficiência de sinal da internet, 
principalmente no interior; 

 Atendimento nos 
empreendimentos turísticos 
precisa de qualificação; falta de 
profissionalismo no setor 
turístico; 

 Falta de empreendedorismo no 
setor de turismo; 

 Falta de conceito de serviço 
(interatividade); 

 Falta de profissionalismo no setor 

 Falta de cooperativismo; 

 Estagnação dos empresários 
diante da pandemia, 
principalmente daqueles que a 
atividade é secundária; 

 Poucos atrativos turísticos 
formatados; 
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AMEAÇAS 
 
 

 Não está no eixo principal do 
turismo da Serra Gaúcha; 

 Condições climáticas extremas/ 
sazonalidade; 

 Crise sanitária mundial. Pandemia 
da Covid- 19; 

 Possível surto de dengue na 
região; 

 Queda da renda em função do 
desemprego;  

 Estruturas de acesso (chegada 
até os municípios) com 
necessidade de melhorias 
(rodovias estaduais e federais); 

 O aumento de casos e a 
retomada das restrições, em 
função da pandemia; 

 Medo das viagens por parte dos 
turistas mais cautelosos;  

 Receio da comunidade com a 
contaminação; 

 Fechamento dos 
empreendimentos ou redução da 
capacidade de atendimento - 
pandemia; 

 Linhas de crédito de difícil acesso 
pelas pequenas empresas; 

 Crise econômica – mundial e 
nacional; 

 Eleições municipais – 
descontinuidade dos projetos; 

 Posicionamento on-line 
qualificado de outros destinos; 

 Burocracia governamental; 

 Falta de criação de marcos legais 
para a política do turismo; 

 Falta de políticas públicas para o 
Turismo; 

 Ambiente político nacional 
instável. 

OPORTUNIDADES 
 

 

 Interesse do turista do RS e Sul 
do Brasil por viagens locais; 

 Localização estratégica – Serra 
Gaúcha; 

 A RS 122 cruza a cidade e liga boa 
parte do RS; 

 Busca pelo Slow Travel; 

 Interesse por lugares em meio a 
natureza para explorar o turismo 
de “isolamento”; 

 Fronteiras fechadas – favorece o 
turismo interno; 

 Busca de informações sobre 
destinos turísticos em 
plataformas digitais diversas; 

 Interesse do turista por empresas 
que adotam protocolos e selos 
que passam a segurança e 
tranquilidade para o visitante; 

 Interesse do turista por mais 
atividades voltadas à família 
(pensando nas crianças);  

 Compreensão do turista de que o 
destino deve ser organizado 
como uma rede – busca por uma 
venda conjunta por parte dos 
municípios;  

 Possibilidade de realizar 
campanhas de venda voltadas 
aos que permaneceram com 
salário e com muito desejo de 
sair e viajar; 

 Demanda reprimida de um 
público querendo viajar – 
“poupança da pandemia”;  

 Turismo doméstico (passeios de 
carros) reforçado;  

 Turistas do RS ficarão no próprio 
estado (viagens) em função da 
pandemia; 

 Procura pela natureza; 

 Interesse pela gastronomia; 

 Dados secundários, pesquisa e 
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data base para subsídios 
(pesquisa Sebrae RS); 

 Redistribuir fluxo entre 
municípios e empreendimentos; 

 Linha de financiamento novas, 
como Fungetur – Sicredi e outros; 

 Interesse do turismo pela cultura 
autêntica; 

 Valorização do local/compre 
local; 

 Interesse pelo saudável e 
orgânico; 

 Comércio virtual fortalecido; 

 Shows e cultura virtual 
fortalecidos; 

 Capacitações virtuais e culturais 
sendo ofertadas em vários canais; 

 Trocas entre missões - 
benchmarking; 

 Aumento da presença nas mídias 
sociais, presença no digital; 

 Interesse por meios de 
hospedagem alternativos, que 
propiciem o distanciamento; 

 Interesse turístico em práticas na 
natureza; 

 Existência de diversas 
plataformas digitais, onde o 
destino e os empreendimentos 
podem estar presentes; 

 Desenvolver turismo regional, 
turismo social, turismo rural, 
ecoturismo, etc. 
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Marketing 
 

 Presença e informações disponíveis na Internet 
 

 A Prefeitura Municipal de Antônio Prado possui um site institucional 

(https://www.antonioprado.rs.gov.br/) onde há, no menu principal, a aba “Turismo”, 

que direciona para o site turístico do Município 

(https://www.antonioprado.rs.gov.br/turismo/index.php).  

 A marca de Antônio Prado e o slogan de cidade mais italiana do Brasil aparecem 

em destaque no site turístico. Nele, o visitante também acessa as informações básicas, 

como atrativos, opções de restaurantes, hotelaria, roteiros, serviços turísticos, eventos, 

film commission, galeria de fotos e vídeos, notícias, um mapa de como chegar e um 

contato da Secretaria para dúvidas.   

No Facebook (https://www.facebook.com/turismoantonioprado), a Prefeitura 

mantém uma página “Turismo Antônio Prado”. As postagens são, na maioria, notícias 

relacionadas ao setor, de gravações feitas na cidade e do andamento da vacinação 

contra a covid-19. Já no perfil do Instagram (@turismo.antonioprado), há mais fotos dos 

atrativos, principalmente do casario histórico e das belezas naturais. 

A Secretaria de Turismo também mantém um canal no Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCdb9heWg1WRhxxCrOLtmybg) e o vídeo 

turístico, também disponível no site, é bem produzido e reforça as características mais 

importantes de Antônio Prado: o slogan de cidade mais italiana do Brasil, as belezas 

naturais, a farta gastronomia, o artesanato típico, o maior acervo arquitetônico da 

imigração italiana e demais atrativos históricos, o talian e demais costumes dos 

pradenses. 

Ao fazer uma rápida busca no Google, as principais informações sobre Antônio 

Prado são sobre o acervo arquitetônico do Município. Há também vídeos contando a 

história da cidade e os costumes herdados da imigração italiana e alguns textos em blogs 

com sugestões de atrativos para visitação. No TripAdvisor, os atrativos mais avaliados 

também fazem parte do acervo arquitetônico, porém não há muitas opções 

cadastradas. 
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É importante que se busque amplificar as informações turísticas de Antônio 

Prado na internet, de forma que blogs, páginas oficiais e não oficiais e perfis de redes 

sociais produzam conteúdo acerca do que os visitantes podem encontrar no Município. 

Bons textos, aliados a fotos atrativas e que apresentem a possibilidades de uma 

experiência turística diferenciada são importantíssimos para que mais turistas 

conheçam e se encantem pelo que Antônio Prado pode oferecer. 

 

 Posicionamento, identidade e visão 
 

Além da elaboração da matriz SWOT, das considerações acima e do Plano de 

Ação do destino, os participantes da oficina construíram o posicionamento do destino, 

base para o Plano de Marketing e Promoção. Os participantes responderam as questões 

abaixo. 

1. Porque um turista escolheria visitar o seu município? 

• Rico em cultura; 
• Centro histórico; 
• Patrimônio Histórico Nacional; 
• Histórias e memorias; 
• Paisagens naturais; 
• Gastronomia farta; 
• Produtos típicos coloniais; 
• Pontos turísticos com histórias únicas ou raras; 
• Agricultura familiar; 
• Agricultura ecológica; 
• Eventos; 
• Turismo de aventura; 
• Clima que se assemelha ao clima europeu; 
• Vinícolas – enoturismo; 
• Festas religiosas; 
• Autenticidade; 
• Calmaria; 
• Segurança; 
• Nostalgia; 
• Receptividade; 
• Italianidade – Cidade mais italiana do Brasil; 
• Em busca dos cenários das produções audiovisuais. 
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2. Se o seu município fosse uma pessoa, como ela seria? 

• Mulher; 
• Mais ou menos 45 anos; 
• Graduação superior; 
• Artesã; 
• Acolhedora; 
• Boa cozinheira; 
• Culta; 
• Poliglota; 
• Trabalhadora; 
• Bonita; 
• Receptiva; 
• Calorosa; 
• Com histórias; 
• Prendada; 
• Atraente; 
• Autêntica; 
• Precisa de um embelezamento; 
• Precisa entender que tem valor; 
• Tem que aumentar a autoestima; 
• Compreender e valorizar suas capacidades. 

 

3. Como você apresentaria o município para atrair o perfil ideal de 
turista? 

 

“Venha viver uma experiência única em Antônio Prado. Um município pequeno 

e encantador, localizado na Serra Gaúcha, que possui o maior acervo 

arquitetônico tombado representativo da imigração italiana, com farta 

gastronomia e vasto patrimônio imaterial, cultura autêntica, belezas naturais e 

que se orgulha de ser a cidade mais italiana do Brasil.” 

“Vien viver na speriensa ùnica, coà Antônio Prado. Un munissìpio, pìcolo e che 

te encanta. Localisà ntea Sera Gaùssa che gà el pì grando asservo architetonico 

che rapresenta la imigrassion Italiana”. 

 

Com base nos apontamentos dos presentes, a consultora propõe o seguinte 

posicionamento a ser trabalhado: 
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Venha descobrir Antônio Prado – Serra Gaúcha, uma pitoresca cidade que 

encanta a todos, onde o passado e o presente se encontram em meio ao 

maior acervo arquitetônico da imigração italiana, tombado como patrimônio 

histórico nacional. Os encantos se estendem a sua típica gastronomia, ao seu 

artesanato apurado, belezas naturais, autenticidade cultural e receptividade 

de seu povo, que ainda fala o ‘talian’ em suas famílias. Vivencie uma 

experiência única na Cidade Mais Italiana do Brasil! 

 

 

4. Qual a Visão que se deseja para o turismo do município (em 4 
anos)? 
 

 Consolidar o turismo no município; 

 Efetivar os produtos turísticos; 

 Consolidar a imagem de cidade mais italiana do Brasil; 

 Aumentar o fluxo de visitantes; 

 Fortalecer o sentimento de pertencimento da população local; 

 Ser reconhecida nacionalmente como a “cidade mais italiana do Brasil”; 

 Estruturada pela oferta de experiências turísticas culturais; 

 Aproveitando adequadamente o turismo rural e o turismo de natureza e de 
aventura; 

 Turismo cinematográfico e Film Commission. 
 

Com base nos apontamentos dos grupos, a consultora propõe a seguinte visão: 

 

Ser reconhecida nacionalmente como a “cidade mais italiana do Brasil”, com o 

turismo consolidado por meio de produtos e experiências turísticas que valorizem os 

aspectos culturais e naturais e promova o desenvolvimento sustentável (ambiental, 

cultural, social e econômico) no município, além de fortalecer o sentimento de 

pertencimento da população local. Ser destaque em turismo cinematográfico, 

gastronômico e no devido aproveitamento e valorização do patrimônio tombado. 
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Plano de Ações 
 

O Plano de Ações que compõe o Plano de Desenvolvimento do Turismo de 

Antônio Prado foi construído durante reuniões virtuais (plataforma Zoom) em encontros 

realizados nos dias 4, 24 e 27 de maio e 1º e 7 de junho de 2021, conforme listas de 

presenças do Anexo I. 

O Plano contou com a contribuição de todos participantes, e, ainda, com a 

complementação da consultora e revisão da Prefeitura Municipal, por meio do setor 

responsável.  

O documento está estruturado de acordo com as dimensões trabalhadas. A 

prioridade vai de 1 a 5, sendo 5 a mais urgente e importante e, em ordem decrescente, 

a 1 a menos urgente e importante. O presente Plano deverá ser avaliado e monitorado 

pelo Conselho Municipal de Turismo.  

Os pressupostos são os alicerces das estratégias e das ações de desenvolvimento, 

devendo nortear as atividades e as realizações em prol do desenvolvimento do turismo 

no município. O Plano de Ações a seguir considera o seguinte período: curto prazo - 

2021, médio prazo: 2022 e longo prazo: 2023. 

 

Inovação com emoção + 

Qualidade com hospitalidade + 

Segurança com transparência + 

Governança com cooperação 
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PLANO DE AÇÕES EMERGENCIAIS – ANTÔNIO PRADO 
 

O que fazer Quem faz Quando  
fazer 

Prioridade Recurso Situação 

 
ORGANIZAÇÃO DO SETOR, INFRAESTRUTURA 

Estratégia: Organização do setor – Macro estrutura e infra estrutura 

Criar Lei do Plano Municipal 
de Turismo – atualizar a Lei 

da Política Municipal de 
Turismo; 

Prefeitura 2021 5 -  

Incentivar e fomentar 
parcerias público-privada; 
Dar base legal e   capacitar 
para implantar as PPPs; 

Prefeitura, 
Entidades e 

Parceiros 

Permanente 5 PPP  

Criar programa “Invista no 
Turismo de Antônio Prado” 

(qualificações, palestras, 
informativos de tendências, 
linhas de financiamento, leis 
de incentivo, como abrir seu 

negócio, articulação com 
possíveis investidores 

externos); 

Prefeitura Permanente 5 Próprio  

Inovar/conservar os pontos 
turísticos municipais públicos 

(praças, gruta, 
etc); 

Prefeitura 2021 5 Próprio  

Criar um sistema de 
monitoramento do turismo 

(fluxo, impacto). 
Compreender o perfil do 

turista efetivo e o potencial. 
Utilizar as 

pesquisas existentes; 

Prefeitura 2021 
Permanente 

5 Próprio  

Capacitar os demais agentes 
públicos e promover a 

integração com relação às 
ações do turismo, já que 

envolve diversos setores e 
pode beneficiar a 

arrecadação; 

Prefeitura 2021 
Permanente 

5 Próprio  

Realizar o inventário turístico 
de Antônio Prado; 

Prefeitura 2022 5 Próprio  
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Realizar uma mobilização 
intermunicipal entre Antônio 

Prado, Nova Roma do Sul e 
Vila Flores para   
asfaltamento; 

Lideranças 
políticas e 

comunitárias 

2020 3 Estadual 
Municipal 

 

Aumentar o número de 
placas de sinalização turística 

urbana e rural; 

Prefeitura 2021 4 Emenda 
parlamentar e 

municipal 

 

Realizar um estudo, projeto e 
execução da demanda da 
necessidade de sinalização 
para acessos do município, 

através de rodovias; 

Prefeitura 2021 3 Emenda 
parlamentar 

e/ou 
municipal - 

Cisga 

 

Realizar um estudo de 
viabilidade para abrir um 

processo de concessão com 
propósito turístico, 

mantendo a preservação e 
otimização da zona de 

proteção (mato da 
prefeitura); 

Prefeitura e 
Iphan 

2022 4 Próprio  

Executar a Lei Municipal n. 
2737, que dispõe sobre o 

disciplinamento dos   veículos 
publicitários; 

Prefeitura 2022 4 Próprio  

Realizar projeto que 
mantenha um padrão 

unificado de iluminação, 
paisagismo e mobiliário 

urbano nos pontos turísticos 
e principais vias de acesso; 

Prefeitura 2022 3 Próprio 
Emenda 

Parlamentar e 
recursos 
federais 

 

Fortalecer a integração com 
entidades e órgãos públicos 

regionais, estaduais e 
federais; 

Prefeitura Permanente 4 Próprio  

Mudar lei de liberação de 
alvarás para 

empreendimentos turísticos 
(restaurantes, hotéis, 

pousadas, vinícolas, atrativos 
turísticos em geral) e de 

renovação mediante 
comprovação de cadastur; 

Prefeitura 2022 3 Próprio  

Articular negociação com 
empresas de telefonia e 

internet para melhora do 
sinal, bem como, estabilidade 

da internet; 

Prefeitura 
Entidades 

2022 4 Próprio  
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Realizar projeto e buscar 
recursos para asfaltamento 

da estrada velha para a Linha 
21 de Abril; 

Prefeitura 2022 a 2024 3 Próprio 
Emendas 

Empréstimos 
pelo Prodetur 

+ turismo 

 

Revitalizar a área central da 
Linha 21 de Abril; 

Prefeitura 2022 4 Próprio 
Emendas 
Parcerias 

 

Fomentar a educação 
turística nas escolas (com viés 

empreendedor); 

Prefeitura 2022 4 Próprio  

Estudo de viabilidade para a 
construção de uma 

perimetral para desvio do 
fluxo de caminhões do centro 
histórico (ter o cuidado que 
não desvie a tal ponto que 

percamos possíveis turistas); 

Prefeitura 2023 1 Próprio 
Daer 

Emenda 
 

 

 
PRODUTOS E EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS 

Estratégia: Oferta Turística e Adequação dos Produtos e Experiências Turísticas à nova realidade 
 

TURISMO SEGURO 
Estratégia: Implantação de protocolos e sistemas de turismo responsável e seguro 

 

Levantar os produtos 
turísticos e a oferta   turística  

existente no momento 
(gastronomia, atrativos, 

hospedagem, guiamento), 
apontando horários, dias de 
funcionamento, cardápios, 

como visitar, como reservar – 
Catalogar a oferta turística 

local e informar para o 
público interno e externo; 

 

Prefeitura 2021 5 Próprio  (site)  

Segmentar a oferta em 
função da demanda – o que é 

apropriado para cada perfil 
(casais, famílias, grupos, etc) 
e pelo tempo disponível (1, 2 

ou mais dias). Estratégias 
para implementar a ação: 

convidar blogueiros com foco 
nos públicos pretendidos, 

contratar inteligência 
artificial que faça esta 

Prefeitura e 
empreended ores 

2022 2 PPP  
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sugestão de roteiro, seguir 
articulando com agências; 

Estimular a cooperação entre 
os integrantes do trade 

turístico local; 

Prefeitura 
Entidades 

Permanente 4 Próprio 
Entidades 

 

Prospectar novas 
possibilidades de 

produtos/experiências 
turísticos; 

 

Prefeitura 
Entidades 

Empreended ores 

2022 4 PPP  

Criar incentivos fiscais para 
investidores do turismo; 

Prefeitura e 
Iphan 

2022 3 Próprio  

Criar Programa de 
sensibilização e qualificação 

do turismo para 
empreendedores e 

comunidade em geral; 

Prefeitura 
Empreended ores 

Permanente 5 PPP  

Readequar o Roteiro 
Recantos Coloniais (entrada 
de novos empreendimentos, 

reavaliar rota, estratégia e 
promoção); 

Prefeitura 2022 5 Próprio 
Entidades 

PPP 

 

Criar um roteiro urbano, 
tendo como atrativo principal 

o patrimônio histórico 
(conheça Antônio Prado a 

pé); 

Prefeitura 2022 5 Próprio 
Entidades 

PPP 

 

Estudar a viabilidade de criar 
uma rota ou roteiro para o 

lado do Burgo Forte; 

Prefeitura 2023 2 Próprio 
Entidades 

PPP 
 

 

Estudar a viabilidade da 
criação de roteiro com foco 

no cicloturismo entre Antônio 
Prado e Nova Roma do Sul, 
bem como, entre Antônio 

Prado e Ipê; 

Prefeitura 
CIC 

2022 4 Próprio 
PPP 

 

Estudar a viabilidade de um 
roteiro religioso entre as 

capelas e capiteis do interior; 

Prefeitura 2023 2 Próprio 
PPP 
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Estudar a viabilidade de criar 
uma rota cinematográfica, 

aproveitando as locações das 
produções audiovisuais; 

Prefeitura 2024 1 Próprio 
PPP 

 

Buscar parceria com o IPHAN 
para sensibilização de 

proprietários e 
empreendedores sobre o uso 
turístico das casas tombadas; 

Prefeitura 
IPHAN 

2022 5 Próprio 
IPHAN 

PPP 

 

Fomentar e incentivar o 
turismo criativo e o turismo 
de experiência nos produtos 

e empreendimentos 
turísticos; 

Prefeitura 2022 - 
permanente 

4 Próprio 
PPP 

 

 

Buscar se organizar e se 
posicionar como “cidade-

escritório” – “travel office” – 
nomadismo digital (vinculado 

à ação de melhoria de 
internet e sinal de telefonia); 

Prefeitura 
 

2022 4 Próprio  

Trabalhar com os atores 
culturais locais, em parceria 

com o Departamento de 
Cultura, buscando a 

viabilidade para que os 
mesmos se tornem produtos 
turísticos, ou se integrem a 

eles; 

Prefeitura 2022 - 
Permanente 

4 Próprio 
PPP 

 

Auxiliar no fortalecimento da 
Associação dos Artesãos; 

Prefeitura 2021 - 
Permanenente 

5 Próprio 
PPP 

 

Auxiliar na manutenção 
(continuidade e 

sustentabilidade) do Moinho 
Francescatto e Ferraria do 

Marsílio; 

Prefeitura 2021- 
Permanente 

4 Próprio 
PPP 

 

Selo Turismo Seguro – Criar 
normativas para o selo 
Turismo Seguro (que 

beneficiem os 
empreendimentos que 

aderiram ao selo); 

Prefeitura 2021- 
permanente 
atualização 
conforme 
demanda 

5 Próprio  

Fomentar o turismo de 
aventura e natureza; 

Prefeitura 
Entidades 

2022 - 
Permanente 

4 Próprio 
PPP 
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EVENTOS 

Estratégia: Calendário de eventos, estrutura e Adaptação dos eventos à nova realidade 

Rever o calendário de 
eventos para 2021 (segundo 
semestre), adequando- o ao 

momento pandêmico 
(eventos ao    ar livre e outros) 

e definir o calendário de 
eventos para o próximo ano, 

incluindo os eventos das  
comunidades do interior, 
após adequação e buscar 

integração com o calendário 
de eventos regional; 

Prefeitura e 
Comtur 

2021 5 Próprio 
Promotores 
de eventos 

 

Capacitar os promotores e 
trabalhadores de eventos 

sobre os protocolos e formas 
de fazer eventos em função 

da Pandemia; 

Prefeitura 
Comtur 

Promotores de 
eventos 

2021 5 Próprio  

Criar um comitê dentro do 
Comtur para discutir a criação 

ou captação de novos 
eventos, ampliando o 

calendário do município; 
 

Prefeitura 
Comtur 

Promotores de 
eventos 

2021 4 Próprio  

Apoiar eventos de terceiros 
(Noite Italiana, Fenamassa, 
festas do interior, eventos 
menores que tenham viés 

turístico; 

Prefeitura 2021 
permanente 

4 Próprio  

Executar eventos públicos de 
forma mais profissional e que 
tenha foco turístico. (Natal, 
Encanto de Páscoa, Dia do 
Vinho, Verão em Antônio 
Prado, ExpoPrado, entre 

outros); 

Prefeitura 2021 
Permanente 

4 Próprio 
PPP 

 

Criar estrutura para captação 
de eventos de terceiros 

(novos eventos), bem como 
casamentos (destino 

romântico); 
 

Prefeitura 
Setor Privado 

2022 
permanente 

3 Próprio 
PPP 
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MARKETING E POSICIONAMENTO DO MUNICÍPIO 

Estratégia: Marketing, Promoção, Divulgação do Destino 

Realizar uma campanha de 
endomarketing, envolvendo a        

comunidade local com o 
turismo local: produtos e 

eventos; 

Prefeitura 
Comtur 

2021 5 PPP  

Buscar parcerias para 
capacitar os empreendedores 

sobre as novas formas de 
marketing e promoção; 

Prefeitura 
Comtur 
 Sebrae 

2021 4 PPP  

Lançar o novo site do turismo 
de Antônio Prado; 

Prefeitura 
Comtur 

2021 5 Próprio  

Criar um mailing da imprensa 
local, estadual e nacional – 

focada no turismo e das 
agências de turismo emissivo 

e receptivo; 

Prefeitura 
Comtur 

2021 5 -  

Estabelecer um 
relacionamento com os 

influenciadores digitais e 
fazer um calendário de 
convites – press trips; 

Prefeitura 
Comtur 

2021 3 Próprio 
PPP 

 

Criar um Plano de Marketing 
do Destino Turístico Antônio 

Prado, aproveitando o Slogan 
“Cidade Mais Italiana do 
Brasil” e alinhar as ações. 

Também sensibilizar o trade 
turístico e comunidade para a 

apropriação do slogan 
através da 

#cidademaisitalianadobrasil 
ou outras; 

Prefeitura 
Comtur 

2021 5 Próprio 
PPP 

 

Atualização constante de 
materiais de divulgação como 

vídeos, banco de imagens, 
mapas e materiais impressos; 

 

Prefeitura 2022 - 
permanente 

3 Próprio 
PPP 

 

Criar rede de divulgadores 
através da produção 

(indústria – rótulos, sites, 
links, impressos, veículos, 

etc.); 

Prefeitura 
Setor Privado 

2022 - 
Permanente 

3 Próprio 
PPP 
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Criação do Programa Turismo 
Digital (site, redes sociais, site 

de terceiros e outros) – 
Sistema Integrado de 
Promoção do Destino 

Turístico; 

Prefeitura 
Setor Privado 

2021- 
Permanente 

5 Próprio 
PPP 

 

Criar e profissionalizar o 
departamento de marketing, 

comunicação e eventos 
turísticos, dentro da 

estrutura da secretaria de 
turismo com concurso para 

profissional da área; 

Prefeitura 2022 4 Próprio  

Film Commission – Criar 
estrutura mais eficaz de 

captação e formas de gerar o 
máximo de benefícios para o 

município; 

Prefeitura 
Setor Privado 

2022 4 Próprio  

Qualificação das Centrais de 
Atenção ao Turista (com o 

objetivo que tenham 
estrutura para “vender” o 

município; 

Prefeitura 
Setor Privado 

2022 4 Próprio  

Reativar o Projeto “Envie seu 
Cartão Postal”; 

Prefeitura 2022 3 Próprio  

Realizar um estudo sobre os 
eventos turísticos que sejam 
estratégicos para alcançar o 

“cliente” alvo e definir a 
participação; 

Prefeitura 
Setor Privado 

2023 3 Próprio  

Criar plano de assessoria de 
imprensa para captação de 

mídias espontâneas; 

Prefeitura 2022 - 
permanente 

3 Próprio  

Realizar um levantamento de 
todas as entidades e/ou 
grupos ligados à cultura 

italiana do município, 
catalogar seus trabalhos e 

buscar introduzi-los nas 
ações realizadas pela 

secretaria de turismo com o 
intuito de fortalecer o 

posicionamento de “Cidade 
mais Italiana do Brasil”; 

 

Prefeitura 
Entidades e 

grupos 
específicos 

2022 - 
permanente 

2 Próprio 
Entidades 
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Monitoramento – Conclusão 
 

 

Antônio Prado é um município de grande riqueza cultural. Trabalhar no 

desenvolvimento do turismo de um lugar tombado como Patrimônio Histórico Nacional 

requer uma atenção especial. 

Nitidamente, o centro histórico com suas casas centenárias é o principal atrativo, 

mas a oferta turística não se resume a isso. Há um interior rico de experiências e, ainda, 

a oferta de excelentes opções gastronômicas, meios de hospedagem e eventos. Outros 

produtos turísticos foram criados e possibilitam que o turista tenha vivências e 

experiências múltiplas, compondo o que se entende como destino turístico. 

No entanto, o turista quer clareza e precisa confiar no destino para poder optar 

por ele. Todas as informações devem estar disponíveis “num clique”, serem seguras, 

completas e responderem às questões básicas do turista: - Onde fica? Há hospedagem 

– onde dormir? Qual a gastronomia – onde comer? O que eu posso vivenciar – o que 

fazer? Estabelecimentos comerciais – o que comprar? E, ainda, quais os diferenciais, a 

identidade deste destino turístico. Assim, torna-se fundamental deixar mais clara essa 

comunicação, direta e indiretamente, ou seja, por meio de criadores de conteúdo 

digital, influenciadores e imprensa convencional. 

Também é fundamental entender que o turista busca um produto turístico 

customizado, que atenda à sua necessidade. Assim, Antônio Prado deve estruturar 

ofertas de 1, 2 e 3 dias, para casais, famílias com crianças ou jovens, idosos, entre outros 

públicos que deseja atrair. Da mesma forma, precisa organizar as informações sobre o 

turismo histórico, turismo rural e, ainda, turismo de natureza, além dos eventos, 

deixando claro o que o turista vai encontrar e como se locomover, com ou sem o serviço 

de receptivo. 

As oficinas foram de grande valia, pois permitiram a participação de todos nesta 

construção. O plano é resultado da visão da comunidade, setor público e privado que, 

juntos, desejam o melhor para Antônio Prado. Mas agora será fundamental que estes 

encontros sigam, sejam sistemáticos, e que se trabalhe, efetivamente, com: UNIÃO, 

PLANEJAMENTO E AÇÃO.  
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O Plano de Ações é o “coração” do Plano Municipal de Turismo e deve nortear 

todas as ações em prol do desenvolvimento do setor. Assim, é extremamente 

importante que as ações desenvolvidas sejam registradas e que se organize uma forma 

de coleta de dados com o objetivo de identificar o acerto, ou não, das estratégias 

adotadas, visando ao desenvolvimento do turismo. O papel do Conselho Municipal de 

Turismo é fundamental no monitoramento deste Plano de Turismo, que deverá ser 

atualizado anualmente e, ainda, transformado em Lei Municipal. 

 

Um lembrete: 

As pessoas não decidem vir à sua empresa ou entidade, 

decidem vir ao território. 

Vocês devem divulgar o seu território! 
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Anexo I – Listas de presença 
 

PALESTRA PARA PLANO DE TURISMO 
INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE NO TURISMO 

ANTONIO PRADO 
AGENDA: 155717 

DATA: 04/05/2021 - HORÁRIO: 19h 
  
Participantes: 
From Me to Everyone:  06:43 PM 
Boa noite! Sejam bem-vindos! Um prazer estar com vocês! Por gentileza, preencham aqui a 
lista de presenças! Nome e Empresa ou Entidade. Agradecemos, 
 
Você 
19:20 
Boa noite! Sejam bem-vindos! Um prazer estar com vocês! Por gentileza, preencham aqui a 
lista de presenças! Nome e Empresa ou Entidade. Agradecemos,  
Setur Antônio Prado 
19:21 
Luana Lacerda - Secretaria de Comércio e Turismo de Antônio Prado 
Patricia Schenkel 
19:21 
Patricia Schenkel - Secretaria de Turismo de Antônio Prado  
Vini Fochesato 
19:21 
Vinícius Fochesato - Hotel Pradense 
Ricardo Chiarello Balancelli 
19:22 
Ricardo Chiarello Balancelli - Secretaria de Comércio e Turismo de Antônio Prado 
Maria Inês Bernardi Chilanti 
19:29 
Maria Inês Bernardi chilanti 
Luiz G Mazzola 
19:29 
Luiz Mazzola - Webde Tecnologia 
Luciana Fagundes 
19:30 
Boa noite!!! 
Claucia Donazzolo 
19:31 
Claucia Donazzolo Prefeitura de Antônio Prado 
Regina Ducati 
19:32 
Regina Celia Ducati- Cics Farroupilha 
Luciana Fagundes 
19:33 
Luciana Marion Fagundes da Silva- Emater 
Elaine Manica 
19:34 
Elaine Manica - Viaggi e Turismo 
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Maria Inês Bernardi Chilanti 
19:35 
Conselho Municipal de Políticas Culturais 
Crônicas de Ipê 
19:42 
Sim 
Turismo Veranópolis 
19:42 
Gisele Martins da Cunha - Turismóloga de Veranópolis. Obrigada pelo convite. Ficarei de 
ouvinte, pois estou sem microfone 
Crônicas de Ipê 
20:01 
Sim, a explicação está perfeita 
Crônicas de Ipê 
20:16 
Vdd 
Vini Fochesato 
20:32 
Sim, ótimo 
Crônicas de Ipê 
20:32 
Sim, com certeza 
Crônicas de Ipê 
20:39 
O que você acha do turismo pet friendly? 
Luiz G Mazzola 
20:42 
Parabéns, vai ser sucesso! Antônio Prado é show! 
Crônicas de Ipê 
21:06 
Muito obrigada por abrir para que todos nós pudéssemos aprender com vocês �� 
Patricia Marcon 
21:06 
O Curta Antônio Prado agradece pela excelente palestra! 
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OFICINA 1 PARA PLANO DE TURISMO 
ANTONIO PRADO 
AGENDA: 155718 

DATA: 24/05/2021 - HORÁRIO: 17h30min 
  
Participantes: 
From Me to Everyone:  05:27 PM 
Boa tarde! Sejam bem-vindos! Um prazer estar com vocês! Por gentileza, preencham aqui a 
lista de presenças! Nome e Empresa ou Entidade, mais CPF ou CNPJ (em aberto ou por 
mensagem privada, como preferirem). Agradecemos,  
From Maria Inês Bernardi Chilanti to Everyone:  05:28 PM 
Maria Inês Bernardi Chilanti- Conselho de Politicas culturais de A. Prado- CPF 311.868.740-15 
From Patricia to Everyone:  05:30 PM 
Patricia Schenkel - Secretária de Comércio e Turismo 
CPF 91340993015 
From Galaxy A31 de Elaine to Everyone:  05:30 PM 
Elaine Vitoria Manica 
Viaggi e Turismo 
CNPJ 04.607.197/0001-82 
Faço parte do Comtur 
From Ricardo C. Balancelli to Everyone:  05:31 PM 
Ricardo Chiarello Balancelli - Secretaria de Comércio e Turismo - CPF 019.353.020-19 
From Luciana Fagundes to Everyone:  05:31 PM 
Luciana Marion Fagundes da Silva- Emater 
cpf: 026.505.570-95 
From Luana Lacerda to Everyone:  05:38 PM 
Luana Lacerda - CPF 02800824018 - Secretaria de Turismo de Antônio Prado 
From iPhone de Alexandre to Me:  (Privately) 05:38 PM 
Alexandre franceschini, restaurante clube união, vice-presidente do Comtur, vice presidente 
do turismo da CIC. 
From Paula Lovatel Soso to Me:  (Privately) 05:43 PM 
Paula Lovatel Soso - CPF 007.686.470-70, arquiteta, Escritório Técnico do IPHAN de A. Prado. 
Obrigada 
From Luis Ziliotto to Everyone:  05:45 PM 
Luis Anselmo Ziliotto 
CDL - Antônio Prado 
CNPJ: 88.708.326/0001-19 
From Douglas Maciel to Me:  (Privately) 05:49 PM 
Douglas - Sebrae, 016.621.880-48 
From Patricia to Everyone:  05:52 PM 
Roberto Jose Dalle Molle - Prefeito Municipal - CPF 20804997004 
From Patricia to Everyone:  05:53 PM 
Claucia Donazollo - Secretária de Administração - CPF 001.441.200-46 
From Me to Everyone:  05:58 PM 
GRUPO 1 
1) Organização do setor – Macro estrutura e infra estrutura; 
2) Oferta turística – Turismo Seguro - Adequação das Experiências e Produtos Turísticos 
ao novo momento; 
GRUPO 2 
3) Eventos – Novo calendário de eventos – capacitação protocolos de segurança; 
4) Marketing e Comunicação – promoção do destino; 
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From Emerson Monteiro - SEBRAE to Everyone:  05:58 PM 
Retorno em seguida pessoal 
From Douglas - SEBRAE to Everyone:  07:23 PM 
Pessoal, vou ter que sair um pouquinho antes. 
 
Muito bom conversar com o grupo e refletir sobre as forças e fraquezas do turismo em 
Antônio Prado. 
 
O Sebrae é parceiro desta construção. 
Boas expectativas � 
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OFICINA 2 PARA PLANO DE TURISMO 
ANTONIO PRADO 
AGENDA: 155718 

DATA: 27/05/2021 - HORÁRIO: 18h 
  
Participantes: 
 
From Me to Everyone:  06:00 PM 
Boa tarde! Sejam bem-vindos! Um prazer estar com vocês! Por gentileza, preencham aqui a 
lista de presenças! Nome e Empresa ou Entidade, mais CPF ou CNPJ (em aberto ou por 
mensagem privada, como preferirem). Agradecemos,  
 
From Galaxy A31 de Elaine to Everyone:  06:00 PM 
Elaine Vitoria Manica 
From Luana Lacerda to Everyone:  06:00 PM 
Luana Lacerda - Secretaria de Turismo 
From Ricardo C. Balancelli to Everyone:  06:00 PM 
Ricardo Chiarello Balancelli - Secretaria de Comércio e Turismo - CPF 01935302019. 
From Luana Lacerda to Everyone:  06:00 PM 
cpf 028.008.240-18 
From Luciana Fagundes to Everyone:  06:01 PM 
Luciana Marion Fagundes da Silva-026.505.570-95 - EMATER 
From Galaxy A31 de Elaine to Everyone:  06:01 PM 
Viaggi e Turismo CNPJ 04.607.197/0001-82 
From iPhone de Alexandre to Me:  (Privately) 06:01 PM 
Alexandre franceschini- restaurante clube união- CIC Antônio Prado 
From Eduardo Robini da Silva to Everyone:  06:02 PM 
Boa noite pessoal, Eduardo Robini representando a Faculdade de Antônio Prado. Parabéns 
pela iniciativa pessoal! 
From Patricia to Everyone:  06:02 PM 
Roberto José Dalle Molle - Prefeito - CPF 208.048.970-04 
From User to Everyone:  06:03 PM 
Maria Inês Bernardi Chilanti CPF 311 868 740 15 Conselho Municipal de Politicas Culturais 
From Patricia to Everyone:  06:03 PM 
Patricia Schenkel - Secretária de Comércio e Turismo - CPF 913.409.930-15 
From Paula Lovatel Soso to Everyone:  06:04 PM 
Paula Lovatel Soso - Escritório Técnico do IPHAN em A. Prado - 007.686.470-70 
From moto g(8) plus to Everyone:  06:19 PM 
sim 
From Eduardo Robini da Silva to Everyone:  06:21 PM 
Vou me deslocar, mas vou entrar pelo celular. Lala, pode me adicionar no grupo que julgar 
mais propício. Já te mandei msg no whats! 
 
From Me to Everyone:  06:21 PM 
RUPO 1) Organização do setor – Macro estrutura e infra estrutura;   
GRUPO 2) Oferta turística – Turismo Seguro - Adequação das Experiências e Produtos 
Turísticos ao novo momento;  
GRUPO  3) Eventos – Novo calendário de eventos – capacitação protocolos de segurança; e
 Marketing e Comunicação – promoção do destino;  
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OFICINA 3 PARA PLANO DE TURISMO 

ANTONIO PRADO 
AGENDA: 155718 

DATA: 01/06/2021 - HORÁRIO: 18h 
  
 
Participantes: 
From Me to Everyone:  06:00 PM 
Boa tarde! Sejam bem-vindos! Um prazer estar com vocês! Por gentileza, preencham aqui a 
lista de presenças! Nome e Empresa ou Entidade, mais CPF ou CNPJ (em aberto ou por 
mensagem privada, como preferirem). Agradecemos,  
 
From Ricardo C. Balancelli to Everyone:  06:01 PM 
Ricardo Chiarello Balancelli - CPF 019.353.020-19 - Secretaria de Comércio e Turismo. 
From Paula Lovatel Soso to Everyone:  06:02 PM 
Paula Lovatel Soso - 007.686.470-70 - Arquiteta Escritório Técnico do IPHAN de Antônio Prado 
From iPhone de Alexandre to Everyone:  06:02 PM 
Alexandre franceschini restaurante clube união- CIC Antônio Prado 
From Galaxy A31 de Elaine to Everyone:  06:06 PM 
Elaine Vitoria Manica Viaggi e Turismo CNPJ 04.607.197/0001-82 
From User to Everyone:  06:10 PM 
Maria Inês Bernardi Chilanti CPF 311868 740 15 
Presidente Conselho de Politicas Cuturais 
From Luana Lacerda to Everyone:  06:16 PM 
Luana Lacerda CPF 02800824018- Secretaria de Turismo 
From Patricia to Everyone:  06:19 PM 
From Patricia to Everyone:  06:22 PM 
Patricia Schenkel 
91340993015 - Secretaria de Turismo 
Sara Regina Martello - 54419468068 - Conselho do turismo - cadeira do conselho Municipal de 
Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          

93 
  

OFICINA 4 PARA PLANO DE TURISMO 
ANTONIO PRADO 
AGENDA: 155718 

DATA: 07/06/2021 - HORÁRIO: 15h 
  
 
Participantes: 
From Me to Everyone:  02:47 PM 
Boa tarde! Sejam bem-vindos! Um prazer estar com vocês! Por gentileza, preencham aqui a 
lista de presenças! Nome e Empresa ou Entidade, mais CPF ou CNPJ (em aberto ou por 
mensagem privada, como preferirem). Agradecemos, 
From Patricia to Everyone:  02:57 PM 
Patricia Schenkel - Secretaria de Turismo - CPF 91340993015 
From Ricardo C. Balancelli to Everyone:  02:58 PM 
Ricardo Chiarello Balancelli - CPF 019.353.020-19 - Secretaria de Comércio e Turismo. 
From Luciana Fagundes to Everyone:  02:59 PM 
Luciana Marion Fagundes da Silva- 02650557095 – Emater 
From Carla to Everyone:  03:00 PM 
Carla Chilanti Pinheiro - Departamento de Cultura CPF 01173470000 
From Galaxy A31 de Elaine to Everyone:  03:00 PM 
Elaine Vitoria Manica Viaggi e Turismo 04.607.197/0001-82 
From Luana to Everyone:  03:01 PM 
Luana Lacerda - CPF 028.008.240-18 - Secretaria de Turismo 
From José Panisson to Everyone:  03:01 PM 
José Panisson 
CPF 374.307.930-53 
From iPhone de Alexandre to Everyone:  03:01 PM 
Alexandre franceschini restaurante clube união – CIC 
From Patricia to Everyone:  03:03 PM 
Sara Regina Martello  - CPF 5441948068 - Conselho Municipal de Turismo - Cadeira do 
Conselho Municipal de Cultura 
From User to Everyone:  03:04 PM 
Maria Inês Bernardi Chilanti CPF 31186874015 Presidente do Conselho Municipal de Politicas 
Culturais 
From Patricia to Everyone:  03:04 PM 
Roberto José Dalle Molle - Prefeito - 208048970-04 
From Paula Lovatel Soso to Everyone:  03:56 PM 
Paula Lovatel Soso - arquiteta - Escritório Técnico IPHAN de Antônio Prado - RS - CPF 
007.686.470-70 
From Claucia to Everyone:  04:15 PM 
Claucia Donazzolo - Prefeitura de Antônio Prado - CPF: 001.441.200-46 
Roberto José Dalle Molle - Prefeitura de Antônio Prado - CPF: 208.049.970-04 
 
 
From Ivane Favero to Everyone:  03:11 PM 
RUPO 1 ) Organização do setor – Macro estrutura e infra estrutura;   
GRUPO 2) Oferta turística – Turismo Seguro - Adequação das Experiências e Produtos 
Turísticos ao novo momento: GRUPO  3) Eventos – Novo calendário de eventos – capacitação 
protocolos de segurança; e Marketing e Comunicação – promoção do destino;  
 
 
From Me to Everyone:  05:07 PM 
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força 
comprometimento 
operação 
cooperação 
essencial 
futuro 
motivadora 
From iPhone de Alexandre to Me:  (Privately) 05:07 PM 
União 
From Me to Everyone:  05:07 PM 
perspectivas de melhrias 
objetivos 
norte 
brilhante 
From User to Everyone:  05:09 PM 
Muito obrigada Ivane e todo o grupo. Foi muito esclarecedor e comprometedor. 
From Claucia to Everyone:  05:10 PM 
Parabéns Ivane.. sempre admirei muito seu trabalho... Obrigada por tudo!!! 
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Anexo II – Imagens dos encontros virtuais  
 

 

 

 

 


