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Prezado leitor, você está recebendo a última edi-
ção de 2018 do JF - Jornal FESTURIS. Com alegria 
completamos mais um ano de comunicação direta 
com o trade brasileiro através de uma ferramenta 
criada para disseminar e potencializar as novidades 
e notícias do setor de Turismo e de Eventos.

A programação para 2019 já está feita e nossa pri-
meira edição programada para circular no mês de 
março com muitas novidades e um novo layout pen-
sado com carinho e objetivando valorizar o nosso 
produto. Aguarde!

Nesta edição trazemos para você algumas maté-
rias importantes como a entrevista com o CEO da 
Florestal, Mauricio Weiand, além de destaque para o 
Memorial Walter Bertolucci e para o Café Bela Vista, 
tradicional atrativo gastronômico de Gramado. Também nesta edição os números 
da 30ª edição do FESTURIS Gramado - Feira Internacional de Turismo, um evento 
que cresceu e quebrou recordes em novembro na Serra Gaúcha. Saiba tudo sobre 
a mais importante plataforma de negócios turísticos da América do Sul!Não me-
nos importante, um destaue para os 60 anos da Festa das Hortênsias, evento que 
deu início ao turismo em Gramado. 

Boa leitura.
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4 ENTREVISTA

FLORESTAL 
assume e projeta expansão da Planalto Chocolates

JF: Gramado é referência quando o assun-

to é chocolate caseiro. A aquisição da Planalto 

Chocolates é estratégica para a Florestal?

Mauricio Weiand: Com certeza.  Uma das 

diretrizes estratégicas da Florestal Alimentos 

é oferecer ampla linha de produtos aos seus 

clientes e consumidores. A experiência adqui-

rida pela Florestal na categoria de chocolates 

há alguns anos atrás, evidentemente impulsio-

nou a decisão para o retorno à produção de 

chocolates. O reconhecimento atual do públi-

co brasileiro pela qualidade dos produtos da 

região de Gramado, principalmente os cho-

colates, também contribuiu para esta decisão, 

pois existe um claro alinhamento estratégico 

com a empresa.

JF: Sendo referência e uma das principais 

empresas de doces do país, como a Florestal 

pode contribuir para o crescimento do setor em 

Gramado e na Serra Gaúcha?

Mauricio Weiand: O consumo percapita 

brasileiro ainda é baixo, quando comparado 

a vários países. Desenvolver o maior consumo 

passa pelo adequado trabalho das empresas 

para com os seus públicos. Sabemos que o 

chocolate conta com atributos naturalmente 

interessantes para serem trabalhados e isto 

facilita o desenvolvimento de estratégias com 

vista a despertar a atenção dos consumido-

Sediada no município de Lajeado/RS, a Florestal é empresa 

líder com uma capacidade produtiva de 210 toneladas diá-

rias entre balas, pirulitos, gomas de mascar, drops, balas de 

goma e balas de pectina. Exportando seus produtos para mais de 80 

países nos 5 continentes a Florestal apresenta mais de 250 ítens em 

seu portfólio e acaba de agregar mais uma marca: a Planalto Chocola-

tes de Gramado, empresa com mais de 40 anos de tradição no merca-

do. “Quando a Florestal identificou a aquisição da Planalto como uma 

grande oportunidade, um dos principais atributos que já chamava a 

atenção da empresa e seus executivos, era o alto nível dos produtos 

da marca. Concluiu-se que isto já estava alinhado com princípios es-

tratégicos da Florestal. 

Desde a compra, o trabalho de identificar pontos de melhoria está 

em curso e as mudanças estão em curso. A estratégia contará com 

várias ações que proporcionarão maior visibilidade para a marca Pla-

nalto e um planejamento comercial mais ousado e assertivo”, destaca 

o CEO da empresa, Mauricio Weiand, que fala em entrevista sobre a 

aquisição, planejamento e ações para a marca gramadense.

res. Com o passar dos anos, Gramado tem 

“subido degraus” importantes na cabeça dos 

consumidores e é claro que isto tende a refor-

çar e melhorar a posição da região como re-

ferência, principalmente na produção de cho-

colates. A Florestal, que atualmente entrega 

ao mercado brasileiro e mais 82 países, cerca 

de 700 milhões de unidades mensais, enten-

de que pode colaborar de forma significativa 

na consolidação e crescimento do ramo cho-

colateiro da região. Concluímos que apesar 

da região contar com um grande número de 

fabricantes e que acabam competindo entres 

si, o trabalho comum precisa ser direcionado à 

ampliação do consumo. 

JF: Ao chegar a Gramado, como a Florestal 

pretende usar a vitrine Serra Gaúcha para poten-

cializar ainda mais negócios no Brasil e no exterior?

Mauricio Weiand: A marca Planalto, inse-

rida na dinâmica da região, que já conta com 

muito prestígio por parte dos consumidores, irá 

receber muitos investimentos com o objetivo 

de garantir maior visibilidade para a marca. O 

projeto de expansão das franquias, com certeza 

irá contar com a chancela de ser um produto de 

Gramado.  Entendemos que este é um princí-

pio básico. A associação será promovida atra-

vés de diversas peças de comunicação, além 

das próprias embalagens dos produtos.

JF: Quais as principais iniciativas da Florestal 

e ações previstas para 2019?

Mauricio Weiand: Principalmente novas linhas 

de produtos. A Florestal irá agregar novidades em 

seu portfólio ainda no primeiro semestre do ano, 

que caracterizam produtos diferenciados para o 

mercado brasileiro. Além de novas categorias para 

a linha Planalto também no primeiro semestre de 

2019. Também está prevista a inauguração de uma 

loja, em janeiro, na Borges de Medeiros. 

JF: Com 80 anos de história, qual o segredo 

para se manter forte e atuante no mercado por 

tantas décadas?

Mauricio Weiand: Podemos dizer que a total 

dedicação da equipe Florestal para proporcionar 

às pessoas pequenos momentos de felicidade. 

Desta forma traduzimos as milhões de unidades 

produzidas pela empresa a cada dia e distribuídas 

pelos milhares de pontos de vendas pelo país e 

exterior. Esta dedicação passa por todos os pro-

cessos, para que tenhamos a garantia de disponi-

bilizar produtos de extrema qualidade, que garan-

tam o deleite dos consumidores.  Adoramos o que 

fazemos e desta forma tudo fica mais simples. Os 

desafios são os mais variados, assim como em ou-

tros negócios, mas nosso foco nos permite contar 

com mais acertos do que erros, e isto tem nos feito 

avançar. Acreditamos nas pessoas e sua capacida-

de de contribuir para o negócio como um todo e 

isto sempre foi um dos nossos alicerces.

CEO da Florestal, Mauricio Weiand





GASTRONOMIA6

BELA VISTA
 Tradição de dar água na boca

Fotos: Divulgação

Você já deve ter visto em fotos ou algum amigo falar daquelas 

mesas fartas, com uma variedade enorme de pães, geleias, 

bolos, salgados, frango frito, um dos preferidos de quem 

costuma ir aos cafés coloniais na serra gaúcha. Talvez, até já tenha ido 

num café colonial.

Mas você sabe como tudo isso começou? Quem teve essa ideia?

Quando a cidade de Gramado tinha apenas 19 anos, o dentista Jai-

me Prawer inaugurou o primeiro café colonial do Brasil, a partir de uma 

ideia que surgiu durante as suas consultas domiciliares. Isso mesmo, 

quando ele chegava às casas dos seus pacientes, porque aqui naquela 

época se atendia em casa, ele se deparava com uma mesa farta, com 

cucas, bolos, doces, tudo preparado a partir de receitas da culinária 

alemã e italiana.

No mesmo ano, foi criado o Festival de Cinema de Gramado e 

aqueles que prestigiavam o evento, também aproveitaram para sabore-

ar as receitas coloniais e dar início ao Primeiro Café Colonial do Brasil, o 

Bela Vista.

A primeira doceira do Bela Vista, Lira Caliari, trouxe da localidade 

onde nasceu, Linha Marcondes, as melhores receitas da culinária alemã. 

Ela foi criada em meio a fornos sempre quentes, de onde saíam pães 

de milho e centeio e cucas. Aprendeu a cozinha com a mãe Eli e com as 

tias Olga e Adelina, e logo estava produzindo pães de mel e bolachas 

coloniais. Com 16 anos, Lira deixou o interior para trabalhar em Gra-

mado. Trabalhou em hotel e casa de família, onde mostrou habilidades 

culinárias, até chegar ao Bela Vista. Primeiro como funcionária. Mais 

tarde, como proprietária. 

O Bela Vista tornou-se sinônimo de fartura gastronômica, e hoje, 

oferece 80 delícias coloniais que fazem da sua mesa, uma das atrações 

mais famosas de Gramado.

Entre os preferidos do café colonial estão às geleias, o frango e po-

lenta frita, o apfelstrudel, a torta marta rocha e o bolo de amendoim.

O valor para saborear 80 delícias servidas à mesa do primeiro café 

colonial do Brasil é R$ 75,00 por pessoa, mais 10% da taxa de serviço 

(opcional). Crianças de 0 a 4 anos são isentas e de 5 a 9 anos ganham 

50% de desconto.

O café fica localizado na Avenida das Hortênsias, 3500, em Grama-

do. E seu  atendimento é das 11h30 às 23h e finais de semana e feria-

dos a partir das 10h. É o único café colonial na cidade, com transfer 

gratuito e espaço kids.

Quando estiver em Gramado, aproveite para conhecer essa tradição 

de dar água na boca. Para quem tiver credencial da Festuris, terá um 

desconto de 10%.

O Café Bela Vista é um dos mais tradicionais atrativos de Gramado
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A Cristais de Gramado oferece

exclusividade e inovação com uma
EXPERIÊNCIA ÚNICA, onde o turista

pode fabricar sua própria peça!

    Venha presenciar
     a fabricação ao vivo!
      Produzimos peças
    com a mesma técnica
   utilizada há mil anos
 em Veneza, na Itália.

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

8h30min às
17h30min.

CONTATO 54 3286.0100
54 9 9684.6574

ENDEREÇO RS 115 - Km 36
Nº 36.161
Várzea Grande
Gramado/RS
80m do Pórtico
Gramado-Taquara
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O TRADE EM DESTAQUE

NORWEGIAN AIR TERÁ VOOS PARA O BRASIL
A companhia aérea Norwegian Air lança seus primeiros voos 

para o Brasil em 2019. A novidade é a rota do aeroporto lon-
drino de Gatwick para o Rio de Janeiro, vai começar a ser ope-
rada em 31 de março e terá quatro frequências semanais.

As passagens serão vendidas a partir de 240 libras (US$ 
306,22) cada trecho. Em agosto, a Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) autorizou o funcionamento da Norwegian Air 
no Brasil, que é a terceira maior companhia aérea europeia de 
baixo custo.

KAYAK CRIA GUIA DE FÉRIAS
O Kayak, ferramenta de buscas de viagem, criou o Guia Travel 

Hacker de Férias, um levantamento que aponta as principais ten-
dências do turismo brasileiro de acordo com todas as buscas por 
viagens feitas no Kayak no ano de 2018.

O estudo é dividido nas categorias Destinos em Alta para o Fim 
de Ano, Destinos Mais Baratos na América Latina, Destinos de Praia 
em Alta, Sugestões Kayak e Quando Reservar. “Com o estudo, pre-
tendemos, além de fazer um raio X do setor de viagens, dar dicas 
práticas de economia para os viajantes, como antecedência ideal de 
compra de passagens para Natal e Ano Novo” comenta Eduardo 
Fleury, Líder de Operações do Kayak no Brasil.

PASSEPORT POUR MONTE-CARLO
O Escritório de Turismo de Mônaco está inspirando mais ainda os ope-

radores e agentes de viagens do Brasil para que possam proporcionar 
uma experiência incrível para os seus clientes.

O passaporte oferece entradas gratuitas nas principais atrações e para 
os museus do Principado, tais como o Jardim Exótico, o Museu Oceano-
gráfico, a Coleção de Carros Antigos de S.A.S O Príncipe de Mônaco… 
além de informações muito úteis.

Esta primeira fase do Programa “Passeport pour Monte Carlo” é válida 
para reservas feitas a partir de 1 de novembro de 2018 e viagens comple-
tadas até 31 de março de 2019.

O “Passeport pour Monte-Carlo” está disponível para todas as agên-
cias e operadores de turismo sediadas no Brasil.

O MELHOR DESTINO DO MUNDO
Durante cerimônia da 25ª World Travel 

Awards, realizada no sábado, dia 1 de 
dezembro, em Lisboa, Portugal conquis-
tou 17 troféus em diversas categorias 
da premiação. O World Travel Awards 
é considerado o “Óscar” do Turismo 
Mundial.

Entre os prêmios, o país conquistou o 
de “Melhor Destino Turístico do Mundo” 
e “Melhor Organismo Oficial de Turismo do 
Mundo”. A capital, Lisboa ganhou em duas categorias importan-
tes, “Melhor Cidade para Visitar”, distinção inédita para a cidade, 
e “Melhor Destino City Break”, pelo segundo ano seguido. A ilha 
da Madeira voltou a ser considerada o “Melhor Destino Insular do 
Mundo”, prêmio que também conquistou em 2017.

NOVA DIRETORIA DA FENACTUR
No dia 24 de novembro de 2018, foi realizada a eleição do conselho 

da nova diretoria da Fenactur – Federação Nacional de Turismo no 
Hotel Meliá em Brasília, foi reeleito o Presidente Michel Tuma Ness por 
aclamação para o biênio de 2019/2021.

FUTURO MINISTRO DO TURISMO
O deputado Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) foi anunciado no 

final de novembro, como o futuro ministro do Turismo do Brasil. 
Marcelo Álvaro Antônio tem 44 anos e foi reeleito em outubro 

para o segundo mandato como deputado federal. Ele conquistou 
a vaga na Câmara como o candidato mais votado em Minas Gerais. 
Nascido em Belo Horizonte, Antônio foi vereador da capital mineira 
antes de se eleger deputado pela primeira vez, em 2014. 

O futuro ministro do Turismo integra a frente parlamentar evangé-
lica no Congresso Nacional. Na Câmara, participou de comissões 
externas de acompanhamento de ações sobre o vírus da zika e da 
situação hídrica dos municípios mineiros.

Foto: Divulgação



RASEN 10 ANOS
A Cervejaria Rasen completou 10 anos e para comemorar realizou um evento na noite de terça-feira, dia 

04 de dezembro. A comemoração ocorreu no Rasen Platz, empreendimento localizado na Rua Coberta 

de Gramado, além da fala dos prprietários da Rasen e pessoas que fazem parte desta história, também 

foi apresentada a cerveja "Razehn", uma edição limitada elaborada especialmente para essa celebração 

com uma receita única, limitada e diferente de todas as outras cervejas.

Ricardo Gouveia(Malai) Marcelo Zingalli Leticia Galperim (Malai) Ícaro Chamon(Malai) Roque Della Mea

Jonas Caliari Tomazi e Ana Clara Grings Tomazi do Hotel Colline de France, na Suíte Imperial Cian Jean-Bruno Gillot, presidente da Experanto, responsável pela promoção da Relais & Châteaux no Brasil

Evento para 

agencias con-

vidadas, com 

foco no turismo 

de luxo. Luciana 

Calil e Tomas 

Perez da Teresa 

Perez Tours e 

Jean Saraiva da 

Silversea Cruises 

no Le Bateau Ivre

Foto: Divulgação FESTURISFoto: Letícia Marta Wolff

Por Marcelo Zingalli

marcelo@travelmix.com.br
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O LAGO, AS HORTÊNSIAS E O TURISMO
Livro de Iraci Casagrande celebra os 60 da Festa das Hortênsias

A Festa das Hortênsias teve sua primeira edição nos dias 07 e 

08 de dezembro de 1958, em Gramado. O evento, que im-

pulsionou de forma muito expressiva o turismo na cidade e 

região, completa 60 anos em 2018. Para celebrar a data e manter viva 

essa importante parte da história do município, Iraci Casagrande, que 

foi rainha na primeira Festa, lança seu novo livro relembrando o evento e 

contando detalhes das 12 edições do evento.

A obra da escritora busca resgatar essa importante parte da história 

de Gramado, deixando-a registrada como um acervo para toda a popu-

lação do município. “Eu fiquei cerca de um ano escrevendo o livro. Foi 

um trabalho de muita pesquisa, onde recolhi muitas fotos, muito material 

para que ficasse o mais completo possível”, destaca a autora. Intitulado 

“O lago, as hortênsias e o turismo”, o livro traça de que forma a Festa 

das Hortênsias despertou um viés empreendedor em Gramado, modifi-

cando a forma como a cidade tratava e trabalhava o turismo na época. 

“É uma obra muito importante para se entender o turismo de Gramado. 

Foi um ano de muita pesquisa para desenvolver o texto e cinco anos com 

ele guardado em casa até que conseguisse o apoio necessário para o 

lançamento. Me sinto muito feliz por conseguir deixar esse legado para a 

cidade através de um livro feito com tanto carinho e dedicação”, ressalta 

Iraci Casagrande. 

A autora conta que buscou falar de todas as edições da Festa e não 

somente daquela em que foi rainha, dando destaque para todas as 

soberanas e comissões organizadoras. “A Festa das Hortênsias foi um 

evento muito importante para Gramado e que foi construída por várias 

pessoas, por isso quis dar destaque para todos que contribuíram para 

essa história. Me emociona muito tornar esse sonho realidade através 

do livro”, disse. 

Quem patrocina o livro é o grupo empreendedor Golden Proprieda-

des de Lazer, representado em Gramado por Giovani Ghisleni. “Nosso 

propósito em nos envolver em projetos de resgate como este, que com-

partilha o melhor da nossa cultura, história e hospitalidade, é o de multi-

plicar nas pessoas, cidadãos e turistas, este sentimento de colaboração 

e valorização para o cuidado de tudo que fez de Gramado uma cidade 

dos sonhos. É para isso que a Golden Propriedades de Lazer existe. Para 

fazer de turistas encantados, cidadãos apaixonados pela Serra Gaúcha, 

realizando este sonho dourado de poder sempre voltar, amar e cuidar 

dessa preciosidade que é Gramado”, frisou Ghisleni. 

Fotos: Divulgação FESTURIS

O LANÇAMENTO 

O evento de lançamento ocorreu no dia 07 de dezembro, às 16h30min 

no Laghetto Stilo Borges, em Gramado. A data foi escolhida justamente 

por marcar os 60 anos da primeira edição da Festa das Hortênsias, tema 

central da obra. A Rossi & Zorzanello é apoiadora deste evento.

Iraci Casagrande, foi rainha na primeira Festa das Hortênsias e agora lança obra sobre os 60 anos do evento
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Foto: Divulgação

GOLDEN PROPRIEDADES DE LAZER
sinônimo de empreendedorismo em hotelaria e ramo imobiliário

JF: Qual o desafio de empreender na Serra 

Gaúcha para uma empresa como a Golden?

Giovani Ghisleni: O grande desafio de empre-

ender em Gramado e Canela é unir os interesses 

da comunidade com as necessidades do empre-

endedor. Unir interesses para que o resultado seja 

positivo para todos é o maior desafio. E nossas em-

presas estão inseridas e comprometidas com o de-

senvolvimento sustentável de Gramado, procuran-

do o equilíbrio entre sustentabilidade e progresso.

JF:  Investir em turismo e hotelaria demanda 

um olhar mais atento sobre o mercado e suas ten-

dências. De que forma o Golden se mantém atua-

lizada nesse sentido?

Giovani Ghisleni: Nossa constante busca 

por melhorias é o que faz com que nos man-

tenhamos sempre atualizados. Procuramos 

aprender com os erros para que nos próximos 

empreendimentos a gente possa acertar mais. 

Nesse sentido que o Golden trabalha. Todos os 

projetos são melhores que os anteriores em to-

dos os sentidos: venda, receita, investimentos, 

métodos construtivos e sustentabilidade.

JF:  O Golden é conhecido por seus empre-

endimentos ousados e que trazem sempre algo 

novo para o cliente. Como a empresa pensa es-

ses negócios? 

Giovani Ghisleni: O Golden Propriedades 

de Lazer traz para Gramado o que há de mais 

moderno em fracionados, respeitando a cidade 

e buscando o desenvolvimento com foco em 

sustentabilidade ambiental. Trabalhamos para 

estar sempre melhorando mais. Buscamos fa-

zer com que o cliente perceba a diferença de 

um empreendimento para o outro. Nem vejo 

que nossos empreendimentos sejam ousados 

- existem outros muito mais ousados - mas a 

gente desenvolve nossos projetos com os pés 

no chão, trabalhando de forma que a percep-

ção do cliente esteja renovada. Sempre procu-

ramos lançar um empreendimento melhor do 

que o outro para que o cliente perceba isso e, 

assim, alcançarmos nossos objetivos.

JF: Em uma cidade com a abrangência turís-

tica de Gramado, qual a maneira que o Golden 

encontra para fazer a diferença em meio a tan-

tos negócios de sucesso? 

Giovani Ghisleni: Inovação é a palavra. Tra-

zer novos modelos de negócio, novos modelos 

de venda, novos modelos de construção para 

se diferenciar no mercado e não ser apenas 

mais um.

JF: De que forma o Golden utiliza a valorização 

da cultura e história local para fidelizar e criar um 

elo com os clientes?

Giovani Ghisleni: Investimos em nossas tra-

dições, apoiamos eventos e buscamos a inte-

ração com a comunidade. Nosso propósito em 

nos envolver em projetos de resgate, que com-

partilham o melhor da nossa cultura, história e 

hospitalidade, é o de multiplicar nas pessoas, 

cidadãos e turistas, este sentimento de colabo-

ração e valorização para o cuidado de tudo que 

fez de Gramado uma cidade dos sonhos. É para 

isso que a Golden Propriedades de Lazer exis-

te. Para fazer de turistas encantados, cidadãos 

apaixonados pela Serra Gaúcha, realizando este 

sonho dourado de poder sempre voltar, amar e 

cuidar dessa preciosidade que é Gramado.

Quando se fala em empreender no ramo hoteleiro e imobiliário, a Golden Propriedades de Lazer é uma referência. Reunindo um 

grupo empreendedor formado 50% por empresas gaúchas e 50% goianas, o empreendimento leva a marca da maior referência em 

hospitalidade do ramo hoteleiro da Serra Gaúcha, a Laghetto Hotéis, e tem assinatura das goianas WAM Brasil, empresa da holding 

W Palmerston; e ABL Prime; e das gaúchas Construtora PRG e Athivabrasil.

O JF conversou com o diretor do Golden, Giovani Ghisleni, que falou sobre como atuam em Gramado e na Serra Gaúcha, sempre buscando 

impulsionar o turismo e inovar em seus negócios. Confira:
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Walter Bertoluci, faz sua primeira manifestação na tribuna da Assembléia Legislativa

Walter Bertoluci, na época prefeito de Gramado, recebe - no Palácio Piratini – do vice-presidente do 

Brasil, João Goulart, oito máquinas rodoviárias para o Município

Fotos: Acervo da família 

O legado do primeiro prefeito de Gramado, Walter Bertoluc-

ci, é relembrado 10 anos após sua partida (1921/2008). Ide-

alizado pela família de Walter, o ciclo de homenagens foi 

aberto em maio, com uma missa solene na Igreja Matriz São Pedro. O 

rito religioso foi realizado na véspera do aniversário de Walter, que com-

pletaria 97 anos em 13 de maio. Além de prestar uma homenagem a este 

que foi o primeiro prefeito de Gramado, o projeto tem como propósito 

promover um resgate da história de Gramado.

O Projeto
O projeto Memorial Walter Bertolucci reúne um conjunto de ações em 

busca da valorização das origens de Gramado, trazendo a luz nomes que aju-

daram a construir a cidade (como Leopoldo Rosenfeldt, por exemplo).  Con-

tudo, sabe-se da relevância de Walter Bertolucci neste contexto, não apenas 

por sua forte influência política (junto a Leonel Brizola e João Goulart e ou-

tros), mas por sua visão extremamente arrojada e empreendedora em favor 

do desenvolvimento de Gramado.  O projeto engloba uma série de ações de 

cunho histórico e também de caráter social, buscando perpetuar este que foi 

um de seus maiores legados. Uma exposição iconográfica sobre vida e obra 

do líder da comissão emancipacionista de Gramado, a edição de um livro e da 

inauguração de um monumento são algumas das iniciativas. As homenagens 

têm desdobramentos de cunho cultural, educacional, ambiental e histórico 

buscando envolver todas as gerações de gramadenses.

Indústria sem Chaminé 
Apesar de todos os esforços em favor de Gramado, a cidade tinha carên-

cias e então o prefeito buscou capitalizar nas belezas naturais uma oportuni-

dade de desenvolvimento. Com maestria, Walter enxergou nas flores uma 

oportunidade e foi conversar com Oscar Knorr. Em 1958 nascia a Festa das 

Hortênsias, inspirada nas flores que pintavam de azul o belo Parque Knorr. 

Assim começava a história do turismo em Gramado, que passou a contribuir 

de forma expressiva para o desenvolvimento econômico da cidade.

MEMORIAL WALTER BERTOLUCCI
Projeto resgata o legado do primeiro prefeito de Gramado/RS

A História 
Walter Bertolucci nasceu em 13 de maio de 1921. Filho de Fioravante 

e Rosa Bertolucci, casou com Edelvira de Castilhos com quem teve cinco 

filhos: Perciano, Maria do Carmo, Arlete, Fabiano e João Alfredo. Em 1951, 

aos 30 anos, Walter era vereador por Taquara. Gramado era 5° Distrito de 

Taquara e os gramadenses pleiteavam a emancipação. Após uma primeira 

tentativa frustrada, Walter liderou com sucesso a segunda comissão eman-

cipacionista. Em 15 de dezembro de 1954, a Lei 2522 criava o Município de 

Gramado na gestão do governador Ernesto Dornelles. 

 Em fevereiro de 1955, foi eleito primeiro prefeito de Gramado pela coli-

gação PTB/PRP. Tinha como vice Leopoldo Rosenfeldt. Durante sua gestão 

como prefeito, Walter teve grande apoio de Leonel Brizola, governador do 

Estado. Em função da amizade com Brizola, conseguiu maquinários para 

construção de ruas. O parque rodoviário foi iniciado e a usina de asfalta-

mento foi implantada por ele. Também buscou apoio para instalação de 

indústrias e agências bancárias. Implantou a primeira rede elétrica rural e in-

centivou a vinda de técnicos calçadistas para a cidade, embrião da Ortopé e 

Bambi. Na área educacional, trouxe 20 Brizoletas para Gramado.

O primeiro mandato de Walter terminou em 1959. Em 1960, Walter foi 

encarregado do assentamento da primeira reforma agrária do Rio Grande 

do Sul em terras do governador Leonel Brizola. Em 1962, foi eleito deputa-

do estadual. Em 1968, foi reeleito prefeito de Gramado, mas após 90 dias 

teve seu de mandato cassado pela Ditadura Militar. Depois, Walter deixa 

a vida pública de lado e passa a focar nos negócios da família. Em 1982, 

com a oposição dividida, concorre a prefeito pelo PDT. No entanto, acaba 

perdendo as eleições. Em 2008, Walter Bertolucci morre aos 87 anos. O 

legado deste que foi um grande político e um empreendedor visionário 

que amava Gramado jamais deverá ser esquecido.
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MÉXICO APOSTA NO BRASIL
País é atrativo tradicional na Feira Internacional de Turismo 

Destino tradicional no FESTURIS Gramado, o México marcou presença na 30ª edição do evento, com um estande repleto de cores e uma 

grande oferta de seus atrativos impressionantes que chamaram a atenção dos profissionais do turismo. 

O México é um país de grande diversidade geográfica, com praias 

de areia branca e água cristalina, montanhas e até um deserto. A dire-

tora para o Brasil do Conselho de Promoção Turística do México, Diana 

Pomar, esteve no FESTURIS e falou sobre a participação do turista bra-

sileiro no país. “No ano de 2017, o México recebeu 345.900 brasileiros, 

que representou 22,1% a mais em comparação com 2016. De janeiro a 

outubro de 2018, o México já recebeu 285.400 brasileiros. Apesar de ter 

sido um ano com bastantes desafios, o México continua crescendo em 

número de visitantes e o objetivo é atingir as nossas metas de visitantes 

em 2018”, destaca Diana.

A diretora também falou sobre a participação no FESTURIS. “É sem-

pre importante a presença do México no Feira Internacional de Turismo 

de Gramado para manter a permanência na mente dos compradores de 

viagens na região sul. O resultado pode ser medido através das ven-

das geradas pelos próprios operadores que participam com stand e que 

dentro do seu portfólio, tem o México e seus destinos turísticos como 

Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara, Cidade 

do México e os Circuitos Coloniais”.

Para 2019, Diana ressalta que o projeto do destino é continuar inves-

tindo no mercado brasileiro. “O Brasil representa o sexto país gerador 

de turistas para o México. A segmentação de mercados tem sido peça 

fundamental para o crescimento de visitantes para nosso país”.

LOS CABOS

O México também esteve presente no Espaço Luxury do FESTURIS, 

com Los Cabos. O destino é o mais paradisíaco do México, com o Mar 

de Cortez de um lado e o Oceano Pacífico do outro, Los Cabos é a com-

binação perfeita entre serviços de luxo e a natureza. Com resorts cinco 

estrelas, Spas, restaurantes refinados e campos de golfe à beira-mar. 

Los Cabos é um dos destinos mais belos e disputados do México

Na Cidade do México, o Palacio de Bellas Artes, um famoso teatro, Museu e música local na cidade Diana Pomar , diretora para o Brasil 

do Conselho de Promoção Turística do México
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Fotos: Divulgação FESTURIS 

A entidade que representa os agentes de viagens do Rio 

Grande do Sul, ABAV-RS, e o Sindetur - RS, prestaram ho-

menagem ao FESTURIS no mês de novembro durante a re-

alização do FESTURIS (Feira Internacional de Turismo). 

A homenagem ocorreu na Feira de Negócios no Serra Park e foi mo-

tivada pela 30ª edição do evento que leva fama por ter sido feito para 

proporcionar e promover negócios entre os agentes de viagens do sul 

da América do Sul e o mercado turístico nacional e internacional.

A direção das entidades, comandada por João Augusto Machado 

e Danilo Khel Martins, realizou a entrega aos diretores do FESTURIS, 

Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, no estande da ABAV. Membros da 

diretoria e associados da ABAV-RS e do SINDETUR-RS entregaram um 

troféu com formato de um quero-quero, uma das aves símbolo do Rio 

Grande do Sul, com a frase “Como o voo das aves, vocês chegaram lá”.

“Nós estamos muito agradecidos e felizes com esta homenagem, 

para nós de grande importância pois é um abraço e reconhecimento 

que o Rio Grande do Sul, através da ABAV e do Sindetur, e de seus 

associados. Uma bonita homenagem que oferecem ao FESTURIS", co-

menta Marta Rossi.

ABAV E SINDETUR
Homenagearam FESTURIS pelos 30 anos de história

Marta Rossi recebeu o troféu 

Arte de Glória Corbetta
Chamou a atenção de todos o belo troféu estilizado 

pela premiada artista Glória Corbetta. A artista nasceu 

em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela é Escultora 

e Designer de Jóias e graduada pelo curso Superior 

de Design de Jóias da ULBRA. Cursou de 2007 a 2011 

a GIA (Gemological Institute of América), nos Estados 

Unidos,Nova York.

Em 2012, Glória, completou 35 anos de arte dedica-

da a Escultura. Durante todos esses anos dedicados à 

arte tridimensional, encontra-se lado a lado a atuação 

como Designer de Jóias, com seu estilo próprio, nitida-

mente escultórico. Seu currículo inclui vasto número de 

exposições realizadas no Brasil e no exterior.



Foto: Divulgação FESTURIS A 30ª edição do FESTURIS em Gramado trouxe esse ano inúmeras 

novidades. Entre elas, o espaço temático “Viagem pela Cultura Gaúcha 

e Costumes realizado em parceria com a CVC. De acordo com Claiton 

Armelin, diretor de Produtos Nacionais da CVC, esse tipo de iniciativa é 

louvável para prestigiar a cultura local. “São iniciativas que valorizam ainda 

mais o evento e mostram um pouco da história dos primeiros imigrantes”.

A coordenadora do espaço, Vanessa Birk Staudt lembrou que os cinco 

espaços temáticos trouxeram um pouco da colonização italiana, alemã, 

portuguesa  e açoriana. “Além da mostra de produtos ocorreu uma agen-

da de apresentações de músicas gaúchas, italianas e açorianas, sendo que 

no encerramento ocorreu um jantar típico para convidados numa noite 

italiana na colônia Linha Bella".

O espaço contou ainda com fotos da época onde se pode ser foto-

grafado com roupas da época, distribuição do roteiro turístico Linha Bella, 

com suas quatro paradas, incluindo a vinícola Masotti, sem esquecer do 

trabalho de arte de Rita Araújo contando a história dos imigrantes italianos 

retratada em textos e cabeças em argila policromado que mostram as ca-

racterísticas do povo açoriano e o Espaço Origens por Leonid Strevianev.

“foi uma grande oportunidade de colocar frente a frente criadores de con-

teúdo sobre viagem com empresários do ramo, abrindo portas para ações 

conjuntas, além de capacitar marcas e influenciadores para as tendências do 

mercado digital. Para a RSbloggers foi mais um passo importante na missão 

que criamos para a empresa, que é fomentar o mercado de influência digital 

gaúcha, orientando todo o ecossistema desta indústria que cresce tão rapida-

mente”, comenta Andressa Griffante.

Na opinião de Anelise, o Espaço Influência surge como um local de 

fortalecimento do Festuris, que passa a ser visto também pelos influen-

ciadores e por seus públicos. “É uma grande oportunidade participar da 

feira de negócios, e os influenciadores tiveram oportunidade de sair de 

lá com muito conteúdo e também com contatos importantes. As marcas, 

por outro lado, também ficaram muito satisfeitas e puderam conhecer o 

segmento aqui do Sul”, explica. O Espaço recebeu influenciadores digitais dos segmentos de viagem, cultura, gastronomia e lifestyle

A cultura da Região das Hortênsias em destaque

O Espaço
O ambiente coordenado pelas jornalistas Andressa Griffante (Agência RSbloggers) e Anelise Zanoni (plataforma TravelTerapia) levou à feira palestras 

que jogaram luz a diversas questões que envolvem produção de conteúdo digital. A editora de Viagem do jornal Estado de São Paulo, Adriana Moreira, 

compartilhou em bate-papo exclusivo no estande sobre sua experiência em comunicação e como o seu trabalho foi se adaptando para atender também as 

novas mídias. Adriana ainda participou do Meeting Festuris falando sobre “Como inovar dentro do segmento de narrativas de viagem”. A Coordenadora 

de Assessoria de Imprensa da Rede Globo, Clarissa Ciarelli, foi outra convidada do Espaço Influência e abordou “Como as marcas podem atrair a imprensa 

nacional” em palestra no Fórum de Inovação da feira. Além das contribuições das organizadoras Andressa e Anelise sobre “Marketing de Influência” e “Di-

ferentes formas de contar histórias de viagem”, respectivamente. Todas as palestras chamaram atenção do público e tiveram lotação máxima!

Entre as diversas novidades do 30º FESTURIS Gramado, o Es-

paço Influência: uma área dedicada a receber influenciadores 

digitais dos segmentos de viagem, cultura, gastronomia e lifes-

tyle. Grandes responsáveis atualmente em inspirar viajantes pelo mundo 

e divulgar novidades sobre destinos e oportunidades de passagens e 

estadias, os criadores de conteúdo online participaram ativamente da 

feira e do estande, superando as expectativas dos organizadores.

ESPAÇO INFLUÊNCIA
supera expectativas na primeira edição

VIAGEM PELA CULTURA GAÚCHA E COSTUMES: NOVIDADE NO FESTURIS
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FESTURIS GRAMADO
 mais de R$ 300 milhões em negócios gerados

Fotos: Divulgação

Em novembro ocorreu a 30ª edição do FESTURIS Gramado - 

Feira Internacional de Turismo. A apresentação dos núme-

ros do evento ocorreu em coletiva de imprensa com jorna-

listas do Brasil, Argentina, Portugal, Espanha, Uruguai, Chile, Peru, 

Paraguai e Estados Unidos. Os diretores do evento, Marta Rossi e 

Eduardo Zorzanello, anunciaram a nova data para 2019: 07 à 10 de 

novembro, além dos números da edição que são corroborados pela 

Universidade de Caxias do Sul, em estudo que é coordenado pelo 

professor Maguil Marsilio. 

A Universidade de Caxias do Sul prepara o relatório das pesquisas 

realizadas pelos estudantes que deve ser entregue e divulgado em 

algumas semanas.

NÚMEROS DA 30ª EDIÇÃO

- 300 milhões de reais em geração de negócios a partir de 

contatos realizados na Feira de Negócios;

- 15 mil participantes entre profissionais de turismo, estudan-

tes e imprensa;

- 65 destinos internacionais;

- 20 milhões de reais de impacto econômico para a Região 

das Hortênsias;

- 5 por cento de aumento em número de expositores com 

relação a 2017;

- 24 mil metros quadrados de área na Feira de negócios;

- 250 palestras e workshops;

- Mais de 450 jornalistas e influenciadores digitais do Brasil, 

Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, Espanha, Portugal e 

Estados Unidos;

Considerado pelo trade a mais efetiva plataforma de negócios da 

América do Sul, os resultados positivos foram comemorados pelos diretores 

e autoridades que participaram da coletiva: Bob Santos, secretário Nacio-

nal de Qualificação e Promoção do Turismo (que representou o Ministério 

do Turismo, presente na Feira com a maior área: 350 metros quadrados), 

José Carlos Ramos de Almeida, secretário de Turismo de Gramado e João 

Machado, presidente da ABAV do Rio Grande do Sul. “Eu viajo o mundo em 

eventos, mais de 400 ao ano, e posso dizer que o FESTURIS se destaca entre 

eles”, disse o secretário Bob Santos, que ainda ressaltou a importância da 

parceria do Ministério do turismo do Brasil com o evento.

Já o secretário de Turismo de Gramado, José Carlos Almeida, salien-

tou a importância para Gramado e região, pelo fortalecimento do Turismo 

através do FESTURIS. João Machado, presidente da ABAV RS, apontou o 

sentimentos dos agentes de viagens: “Estão todos muito felizes e satisfeitos 

com os contatos qualificados e pelo sucesso e quantidade de profissionais 

circulando na feira que está linda, renovada e com muitas novidades como o 

Meeting, que é a oferta de conteúdo”.

HOMENAGEM

A coletiva teve ainda homenagem do FESTURIS aos 30 anos do Fute-

bol FESTURIS. Foram homenageados: Rodrigo Canielas, Larri Doile, Valmir 

Nunes, Jorge Espíndola e Rubens Regis. Outra homenagem foi prestada 

pela Confraria Nacional de Jornalistas de Turismo, que realizou a entrega 

do troféu Catavento de Prata pela 30ª edição do evento. Homenageados 

também os profissionais de Turismo, nomeados Embaixadores do FESTU-

RIS, que divulgam o evento no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e 

são responsáveis por levar ao evento os agentes de viagens do Sul do país. 

Foram homenageados: Roberto Bacovis, Paraná, Conceição Junkes, SC, e 

Jander Barbosa do RS. o executivo de Turismo Luciano Teixeira recebeu o 

troféu por levar mais de 500 agentes de viagens ao evento.

Eduardo Zorzanello e Marta Rossi, diretores do evento gramadense 



REDETUR ASSINOU FESTA OFICIAL
 evento abriu com chave de ouro a 30ª edição do FESTURIS
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A fundadora da Global Vision Access (GVA), Marketing 

e Comunicação em Turismo, Gisele Abrahão recebeu a ho-

menagem da Árvore da Integração, do FESTURIS. Todos 

os anos durante o FESTURIS, uma araucária, árvore sim-

bolo do Sul do Brasil é plantada nos jardins do Serra Park, 

para identificar esta homenagem.

O projeto busca valorizar as iniciativas de sustentabi-

lidade que contribuem para o desenvolvimento do turis-

mo.Gisele trabalha na indústria do turismo desde 2002, e 

viajou para mais de 55 países, avaliando continuamente 

as oportunidades de negócios sustentáveis de turismo de 

cada nação. “Quero agradecer, me sinto muito honrada e 

emotiva ao receber esta homenagem. A vida é muito linda 

e precisamos ter um propósito muito grande, não só para 

nós mas para as próximas gerações.Que venham muitos 

anos de preocupação com as ações sustentáveis e com o 

meio ambiente”, ressaltou Gisele.

ÁRVORE DA INTEGRAÇÃO: GISELE ABRAHÃO, GVA, FOI HOMENAGEADA

Gisele Abrahão e seus filhos realizando o plantio da Árvore da Integração

Sobre Gisele Abrahao

 Gisele obteve seu Bacharelado em Marketing e Propaganda em 1998 pela UNIP, em São Paulo, e em seguida obteve um Master of Business 

Administration (MBA) da Marymount University em Arlington, VA em 2003. Com amplas habilidades interpessoais e interculturais, uma ética de 

trabalho excepcional,  é uma pessoa orientada para o objetivo e sucesso. De 2002 a 2009, atuou como Gerente de Marketing e Comunicações 

do Jordan Tourism Board na América do Norte. Nesta posição, foi responsável por todos os esforços de planejamento estratégico, marketing 

e comunicação para o mercado das Américas, incluindo o fortalecimento das atividades da Jordânia nos EUA, o estabelecimento da promoção 

do turismo na Jordânia no Canadá e o início das estratégias de marketing da Jordânia na América do Sul.

A Festa Oficial de Abertura do FESTURIS foi um sucesso! A comemoração foi realizada após a Solenidade de Abertura do evento, na Level 

Up, em Gramado. A festa abriu com chave de ouro a 30ª edição do FESTURIS Gramado e reuniu profissionais do trade para uma grande 

confraternização. A Festa de Abertura foi um oferecimento da Redetur. do presidente Juarez Barroso, em parceria com MGM Operadora, 

Club Med, SkyTeam, Europlus, Copa Companhia Aérea, Localiza Locadora de Veículos, Las Vegas e Affinity Seguros. Esta foi a segunda edição  que 

a Redetur comandou a comemoração, porém agora com mais empresas parceiras engajadas.




