
 

Tem gente que vem e gente que vai.

Tem gente que vai e leva o lugar e sua alma. 

Leva seu esplendor, seus cenários e mistérios. 

Eles ousam colocar raízes em seu olhar visitante e para sempre retê-lo para si. 

O poderoso e delicado oficio do Turismo é a REVELAÇÃO. 

E a cultura está ali, viva, exposta ou submersa, em estado de espera e de

convívio, para ser desvelada, partilhada e curtida em seus tesouros. 

E seduzir... 

Aqui sempre se dá esse milagre. O visitante leva o lugar. 

Leva essa magnífica natureza, essa planura infinita encharcada de luz e onde se

pisa num dos solos mais privilegiados do planeta. Leva o frescor dos seus

vinhedos e olivais recentes, a milenar criação pastoril, cavalos de puro sangue

e que, aqui, pastam seu desempenho. 

Leva a densidade histórica dessa região, os ardentes embates de guerra e paz,

nas suas raízes, e que sintetizam a sofrida saga da América Latina, em

símbolos e acervos. Leva o majestoso Museu Dom Diogo com seu trabalho

contemporâneo e o zelo do Arquivo Público que dão conta dessas épicas

narrativas. Como nossos míticos cerros e arroios. Leva o Centro Histórico de

Santa Thereza, ressurgido de ruínas, um dos mais divulgados projetos

arquitetônicos atuais, com seu peso histórico e sua aura incomum de beleza e

arte. Também o Parque do Gaúcho e os símbolos fundantes de nossa cultura

sulina. E uma cidade ficcional que planta, ali, o Tempo e o Vento de uma obra

literária que nos define.

TURISMO NO PAMPA GAÚCHO 

EM PAUTA

E a arte, em sua esplendida inquietude, caberá na valise deste visitante? Os grandes artistas do Grupo de Bagé

guardados no Museu da Gravura Brasileira e os muitos artistas da terra, em seus nichos múltiplos de criação, que

ora se recolhem e ora se expandem e tecem uma cidade e seu luxo de sonhar? A casa de Cultura Pedro Wayne, a

Galeria Edmundo Rodrigues e o Centro de Expressão Odessa Macedo? A mais genuína expressão de arte de nosso

povo, num Artesanato em Lã que ganha um belo projeto e comporá seu Museu, caberá nessa valise? E o cinema

que bebe a luz ácida e límpida dessa fronteira e se desdobra em reinvenções e documentários internacionais? 

Será pequena essa valise de alma para conter as cidades que aqui se fazem árvores de memórias? Com suas

esquina e casarios preciosos e ladrilhos ecológicos de pedra, com o relicário de seus rostos espanhol/portugueses,

criação de grandes arquitetos e de uma mão de obra que não vem mais? 

A Cultura e a Natureza são os maiores patrimônios brasileiros.

O Turismo lúcido sabe disso e investe na diferença, no peculiar, no calor das identidades. Dá a mão à Natureza e

à Cultura para partilhá-las e comunicá-las. A cultura, disponível e múltipla, alcança seu rosto, seus frutos, suas

formas, suas vozes e tempos.

Em comunhão Turismo e Cultura pedem preservação do potencial natural e cultural da região, sabendo que

preservar é desenvolver. E que os fluxos turísticos e intercâmbios geram capital econômico e simbólico. E a

expansão da alma. E uma dignidade que o mundo não pode esquecer.

 

Elvira de Macedo Nascimento
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A Pandemia da Covid-19 atingiu brutalmente o setor, fechando hotéis, restaurantes, isolando as pessoas e

inibindo as viagens, as feiras, eventos entre outros empreendimentos que atendem rotas, e serviços indiretos.

Isso fez com que seus profissionais olhassem profundamente o setor e encontrassem caminhos alternativos

para reinventar e apresentar medidas de proteção para seguir com seus estabelecimentos abertos, ou de

alguma forma.
 

Atualmente, está sendo um momento de aprendizado para todos os envolvidos no processo, e serviu para

fortalecer os relacionamentos entre os gestores e empreendedores dos municípios regionalizados.

 

O foco serão lugares onde possam desfrutar de modos de vida em contato com a natureza, segmentos como

Turismo Rural, Ecoturismo, de Aventura, de Observação, serão aqueles com maior procura, portanto, o

Pampa Gaúcho terá a oportunidade de se posicionar como Destino Turístico. 
 

Outra tendência é o consumo de produtos locais, manuais, caseiros, que legitimem a experiência da vida em

comunidade, fator esquecido antes da pandemia, agora valorizados pelo distanciamento social e pela saudade

de vivências em famílias, de uma refeição preparada com afeto, dos fios tecidos que remontam às memórias

da infância, ou talvez nunca vividas pelas gerações de moradores de grandes cidades. Será a vez dos cafés

campeiros, das tecelagens, do artesanato, das agroindústrias, das pequenas empresas familiares. 
 

A grande lição desse momento está sendo de autoconhecimento, no Turismo isso é fundamental, pois seus

sujeitos precisam conhecer a sua própria cultura, seu patrimônio, para entender os pontos fracos e fortes e

assim fazer o planejamento turístico integrado, regional e consolidar-se como Produto.
 
 

A Regionalização do Turismo faz parte de um

processo com enfoque no território, mapeando

assim as regiões são delimitadas de acordo com as

suas características culturais, geográficas e de

produção. A Apatur é a Instância de Governança

Regional que abarca as cidades do Pampa Gaúcho,

região turística que abrange dez municípios.
 

A Região Turística do Pampa Gaúcho ainda não é

um destino consolidado de Turismo, isso quer dizer

que não estamos agenciados, nosso Produto

Turístico ainda não conquistou um espaço de

destaque entre as preferências dos turistas ao

escolherem seus destinos, seja através de uma

agência de viagens, seja de forma independente. 

Turª Me. Fernanda Carvalho

O OLHAR DO TURISMÓLOGO...
A REGIÃO TURÍSTICA DO PAMPA GAÚCHO

2

 

"Lugar é um acontecer solidário" 
(SANTOS, 1994:36 apud YÁZIGI, 2001:37).

 
YÁZIGI, Eduardo. A alma do lugar: turismo, planejamento e cotidiano. 2001.

Fotografia: Julis Bilharva
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Como explorar a segurança dos alimentos para
garantir um alimento seguro e atrair antigos e

novos clientes.

se estão cumprindo as determinações legais, como

espaçamento entre mesas, utensílios embalados

individualmente, alimentos nos buffets sendo servidos

pelos colaboradores da empresa, entre outras

regulamentações que estão em vigor a fim de evitar a

disseminação do covid-19. 

Outra maneira de demonstrar os cuidados aos clientes

é explorar as redes sociais, fazendo stories dos

processos mostrando como os alimentos são

preparados, lives com especialistas tirando dúvidas dos

clientes, fotos e vídeos de treinamentos com a equipe e

assim por diante. Falando nisso, muitas pessoas querem

ver que a empresa está preocupada em conscientizar

sua equipe, que tem um especialista orientando e

fiscalizando a produção dos alimentos.

O ponto mais impactante foi que nenhum consumidor

mais acredita somente pelo fato de a empresa dizer que

cumpre as regras. As pessoas estão buscando

evidências e um simples desvio das regras pode causar

perda de clientes e comentários negativos sobre o

negócio.

Enfim, temos um grande desafio nas mãos, nesse

momento é preciso provar ao cliente que é seguro

comprar do seu estabelecimento. E muito mais do que

isso, essa demonstração deve corresponder a realidade. 

Fica então a reflexão: de que forma o seu negócio pode

explorar o quesito segurança dos alimentos e além de

garantir um alimento seguro conquistar novos e antigos

clientes?
 

Desde que a pandemia do covid-19 começou inúmeras

pesquisas vêm nos mostrando uma tendência crescente

em relação a preocupação com a segurança dos

alimentos. Como consultora especialista na gestão da

segurança dos alimentos tenho que admitir que isso me

deixa muito feliz, afinal todas as medidas que estão

sendo comentadas hoje já eram para serem cumpridas

há muito tempo, por todos os estabelecimentos que

produzem e manipulam alimentos. Para entender se

essa preocupação estava se refletindo aqui na região

Sul eu e minha sócia fizemos uma pesquisa e os

resultados foram os seguintes:

FOOD SERVICE: O FUTURO É HOJE! 
COMO RECONQUISTAR A CONFIANÇA DO TEU CLIENTE?

Tendo em vista que os consumidores querem enxergar

de que forma a empresa está cumprindo as regras

necessárias, o estabelecimento quando entrega o

alimento via delivery, deve entregar um produto que

demonstre toda segurança e controle que estão

trabalhando.
 

Muitas empresas estão focadas nisso, enviando

mensagens e orientações aos clientes, álcool 70% no

combo, aromas de álcool nas embalagens e embalagens

extras para não terem contato com a caixa de entrega. 

Em relação ao consumo no local, as pessoas esperam

ver no estabelecimento os controles higiênico-

sanitários, se a estrutura física está limpa e organizada,

se estão cum

Katherine Manetti, 

Engenheira de Alimentos

Consultora Especialista em Negócios de

Alimentação

CEO Apis Food Solution

(53) 9 8134-3699

katherine@apisfoodsolution.com.br

@apisfoodsolution



Acesso os links para

conhecer, registrar ou

atualizar o Cadastur.

O Selo Turismo Responsável é um programa que estabelece boas práticas de higienização para cada segmento

do setor.  É um incentivo para que os turistas sintam-se seguros e confiantes ao viajar e frequentar locais que

cumpram protocolos para a prevenção da Covid-19. 

 

Desta forma, ao aderirem ao selo, os empreendimentos posicionam a Região Turística do Pampa Gaúcho,

como um destino protegido e responsável (MTur, 2020). Esse posicionamento é fundamental para o momento

de retomada do turismo na região. 

O CADASTUR é um sistema de cadastro para pessoas físicas e jurídicas

que atuam no mercado turístico. Além de ferramenta de divulgação

online e gratuita, fornece benefícios como acesso a linhas de crédito em

bancos oficiais, como a MP 963/2020, acesso a programas de

qualificação e projetos oferecidos pelo Mtur, e credibilidade da empresa

estar formalizada e operando de acordo com a lei brasileira.

 
Para aderir ao Selo Turismo Responsável o empreendimento deve estar

registrado no CADASTUR.  O cadastro é obrigatório para a

Acampamentos Turísticos, Agências de Turismo, Meios de

Hospedagem, Organizadoras de Evento, Parques Temáticos,

Transportadoras Turísticas e Guias de Turismo.

 

Sejam bem-vindos os 24 novos associados da
APATUR.

 
#juntossomosmaisfortes

O MERCADO DO TURISMO POR MEIO DO CADASTUR

O SELO TURISMO RESPONSÁVEL E O NOVO TURISTA
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Daniela Urbim, Turismóloga

Para receber bem o novo turista, cadastre-se

no CADASTUR (veja orientações no box

abaixo)  e, na sequência, faça a adesão ao

Selo, clicando neste link.

Fotografia: Julis Bilharva

https://www.youtube.com/watch?v=3gh6PJVe59g&app=desktop
http://www.cadastur.turismo.gov.br/
http://www.turismo.gov.br/seloresponsavel/


Bagé 

Dom 

Pedrito

Candiota

Caçapava

do Sul

Pinheiro 

Machado

Santana

Boa Vista

Aceguá

Hulha 

Negra

Pedras 

Altas

Lavras 

do Sul

PESQUISA SOBRE A ADESÃO AO
CADASTUR E AO SELO TURISMO
RESPONSÁVEL

 

A atenção e os cuidados  dos espaços urbanos e
rurais de cada município da Região.

A situação atual eleva a necessidade de cuidados em

relação a higiene nos espaços de atendimento aos

turistas e a sociedade da região. O Selo Turismo

Responsável e a implementação dos protocolos é

fundamental para o futuro do turismo na região.
 

A matéria sobre a segurança dos alimentos (página 3)

e as estratégias adotadas pelo poder público e pelas

entidades que representam os diferentes setores do

turismo, que apontam para a necessidade da região

preparar-se para receber o novo turista. 
 

Pensando nesse sentido, a APATUR organizou uma

pesquisa para diagnosticar a atual adesão ao

CADASTUR e ao Selo do Turismo Responsável (leia

mais sobre, na página 4).
 

Para tanto, convidamos os empreendedores das

vinícolas, para participarem deste movimento de

preparação da região para o bem receber.
 

5

O Modelo de Distanciamento Controlado classifica

o RS em bandeiras, com protocolos obrigatórios e

critérios específicos a serem seguidos pelos

diferentes setores.

Para conhecer os PROTOCOLOS GERAIS OBRIGATÓRIOS

acesse este link.

Para acompanhar os PROTOCOLOS ESPECÍFICOS para

TODOS OS SETORES acesse este link.

BANDEIRAS DA REGIÃO
TURÍSTICA DO PAMPA GAÚCHO

Nesta semana (13 à 19 de junho), na região de

abrangência da APATUR, 7 municípios estão

classificados na bandeira LARANJA e outros 3 na

AMARELA (confira na imagem abaixo). 
 

Cada município poderá ter encaminhamentos

próprios. Acesse o site da Prefeitura para mais

informações. Clique no nome do município para

acessar.

Predominam as bandeiras laranja na região

Ação envolvendo vinícolas, hotéis, pousadas e

espaços gastronômicos a partir de uma pesquisa

Acesse o formulário da pesquisa neste link.

Fotografia: Julis Bilharva

https://www.bage.rs.gov.br/
https://www.bage.rs.gov.br/
https://www.dompedrito.rs.gov.br/
https://www.candiota.rs.gov.br/
http://www.cacapava.rs.gov.br/
http://www.pinheiromachado.rs.gov.br/
http://www.pinheiromachado.rs.gov.br/
https://www.santanadaboavista.rs.gov.br/
https://acegua.rs.gov.br/
https://hulhanegra.rs.gov.br/
https://hulhanegra.rs.gov.br/
http://www.pedrasaltas.rs.gov.br/
http://www.pedrasaltas.rs.gov.br/
https://lavrasdosul.rs.gov.br/
https://lavrasdosul.rs.gov.br/
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/05/Protocolos_especificacoes_versao_site_11-05-2020.pdf
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/05/Todos_os_setores-3.pdf
https://forms.gle/d4yjFqi7EkEeBgxM9


INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL (IGR) 

ASSOCIAÇÃO PAMPA GAÚCHO DE TURISMO (APATUR)

A Instância de Governança Regional (IGR) Apatur é responsável pela gestão do Turismo, numa interlocução

entre os conselhos e as gestões municipais, estadual e federal. Atualmente, fazem parte da APATUR os

seguintes municípios: Aceguá, Bagé, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra, Lavras do Sul,

Pedras Altas, Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista.

Os Núcleos Municipais constituem, juntamente com a Diretoria, a estrutura necessária para operacionalização

do Plano Regional de Desenvolvimento do Turismo - PRDT. Será instalado um Núcleo em cada município e

seus representantes atuarão junto a Apatur no planejamento e execução das ações do PRDT.   

São objetivos dos Núcleos: 1) Articular com o poder público, as entidades, a comunidade e setor privado

(empreendedores) do município para manter sua representatividade junto a Região Turística do Pampa

Gaúcho; e, 2) constituir-se parte integrante da IGR Associação Pampa Gaúcho de Turismo – APATUR
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Elisabeth Cristina Drumm e Jocimara Gomes

OS NÚCLEOS MUNICIPAIS DA APATUR - REGIÃO
TURÍSTICA DO PAMPA GAÚCHO

Fotografia: Julis Bilharva

Coordenador Geral: Clori Izabel Giordani Peruzzo; 

Coordenador do Núcleo de Planejamento e Coordenador do Núcleo de

Marketing: Elisabeth Cristina Drumm e Ana Lúcia da S. G. Pereira; 

Primeira Tesoureira: Rose Mary de Mello Pinheiro Dias; 

Segunda Tesoureira: Maria Azambuja Rodrigues; 

Primeira Secretária: Maria do Carmo Vasconcellos Passos; 

Segunda Secretária: Rosele Maria Bozzetto Hamm; 

Assessoria de Comunicação: Hanie Farias da Rosa Brum; 

Coordenador do Núcleo de Participação dos Municípios e

Coordenador do Núcleo Técnico: Jocimara Gomes

e Elisabeth Cristina Drumm; 

Assessoria de Planejamento: Raquel Barreto Garcia; 

Assessoria de Projetos: Eliane Simões Pires Pacheco; 

Assessoria Jurídica: Alessandro Gonçalves do Couto; 

Coordenador do Núcleo de Memórias: Vórgia Helena Pinheiro Obino; 

Coordenador do Núcleo de Temáticas do Turismo: Eveline de Almeida

Previtali; 

Conselho Fiscal Efetivo: Rosa Alice Almeida de Salles, Clara Marineli

Silveira Luiz Vaz e Clodomiro Gonzales Antunes; 

Conselho Fiscal Suplentes: Ana Alice Moraes Valls, Sandra Mara

Almeida de Farias de Moraes e Tatiane Maciel Cáceres. 

Núcleos Formados - 2020

 

Bagé: Coord. Anacarla Oliveira; Secret.

Renar Rodrigues

 

Dom Pedrito: Coord. Lucian Fonseca

Ferreira  ; Secret. Gessica Bueno

 

Lavras do Sul: Coord. Fernanda Ricalde

Teixeira Carvalho; Secret. Alice Prestes

Araldi

 

 

Considerando as grandes distâncias de nosso território,

a constituição e a atuação dos Núcleos é de extrema

importância para o desenvolvimento do turismo na

Região. A partir do contato com a sociedade, com os

empreendedores, o poder público e os turistas, sua

percepção sobre as necessidades é a base para as

reflexões necessárias para um plano adequado e para o

controle das ações. 



O ano de 2020 se tornou um divisor de águas para muitos setores da economia, inclusive para o turismo e

hotelaria. Estudos de mercado apontam possíveis mudanças no comportamento do consumidor de viagens,

se comparado ao anterior à crise, e a tendência é haver inovações na forma como as empresas do setor

atendem ao público e oferecem os serviços e produtos turísticos. 
 

Buscar capacitação tornou-se ainda mais importante e a tecnologia tem sido uma grande aliada para os

profissionais, sobretudo durante o período de quarentena. Inúmeros cursos e capacitações estão sendo

oferecidos virtualmente por instituições, entidades e universidades, podendo ser realizados 100% a distância,

com conteúdo adaptado. Além disso, especialistas do setor seguem realizando debates ao vivo em

plataformas digitais e redes sociais, as famosas ‘lives’, compartilhando reflexões, estudos de mercado e

tendências. 
 

Ainda que o processo de mudanças esteja em andamento e seja dinâmico, é fundamental nos mantermos

atualizados sobre a nova dinâmica dos destinos turísticos e de todas as partes dessa grande cadeia produtiva,

que engloba desde agroindústrias, profissionais autônomos, pequenas empresas e grandes corporações. O

centro disso tudo é o turista, o viajante, que assim como todos nós, também está se adaptando a nova

realidade. É preciso estar atento a essas mudanças e, principalmente, capacitado para atendê-las.

CAPACITAÇÃO É A PRINCIPAL ESTRATÉGIA
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Comitê do Pampa Gaúcho de Turismo em Pauta

Responsável:

Elisabeth Cristina Drumm

CRA 018672

Dra Desenvolvimento Regional

Acadêmica Jornalismo (2020)

53 99709-4185

Turismólogos:

Daniela Urbim

Fernanda Teixeira Carvalho

Flávia Marques Gross

Colaboradores:

Eliane Simões Pires

Hanie Farias da Rosa Brum

Silvana Carvalho

www.apaturrs.org

Sede: Casa de Cultura Pedro

Wayne, rua General Neto, nº

16, 2.andar, Bagé/RS

email: apaturrs@gmail.com

Com uma intensa programação da nossa entidade para celebrarmos o Dia do Vinho neste ano,e por força das

circunstâncias em relação a Pandemia hora instalada, tudo teve que ser cancelado. Ficamos muito tristes

porém, no dia 05/05/2020, a região da Campanha Gaúcha foi reconhecida com a concessão do selo da

Indicação de Procedência.

LIVE SOLIDÁRIA NO DIA DO VINHO BRASILEIRO 2020
Clori Izabel Giodani Peruzzo, Presidente da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha

Turª MBA em Marketing Turístico, Flávia Marques Gross

Este feito que certamente será um impulso para o

desenvolvimento dos negócios relacionados ao vinho e

também ao enoturismo. Para comemorar o dia do Vinho

Brasileiro, nós da Associação dos Vinhos da Campanha

Gaúcha participamos de uma Live Solidária com um

Conjunto Regionalista, sob a coordenação do grande

artista Bageense, sócio da Apatur, Tiago Cesarino. 
 

Foi um momento muito especial pois tivemos a

oportunidade de degustar Vinhos de várias Vinícolas da

região, comprovando a qualidade daquilo que é aqui

produzido, e ainda ser parceiro na questão solidária.


