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A escolha é sua!
Com a proximidade das eleições municipais, o SindGastrHô buscou, junto aos candidatos 

ao cargo máximo do Executivo Municipal, suas propostas para o setor. Foram feitas três 
questões para todos os candidatos às prefeituras de Novo Hamburgo, Campo Bom, 
Sapiranga, Estância Velha, Ivoti e Dois Irmãos, cidades que abrangem as nossas ações. 
A cada candidato foi dado o máximo de 500 caracteres por resposta. Acompanhe suas 
propostas nas páginas a seguir e faça sua escolha.

EDIÇÃO EXTRA

Palavra do presidente...

O SindGastrHô cumpre o seu papel de 
entidade representativa e ativa quando 
proporciona esse Jornal Especial Eleições 
2012. É uma oportunidade ímpar para nossa 
categoria, de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares, conhecer os pretendentes ao cargo 
máximo da administração de nossos seis 
municípios de Base.

O empresário da Hospedagem e da 
Alimentação deve ter participação ativa nesse 
movimento do SindGastrHô, de valorização e 
conscientização de nossas empresas, que têm 
um papel fundamental no desenvolvimento 
do turismo de nossa região, da economia, da 
política , do emprego e da renda.

Somos núcleos de relacionamento que 
recebem milhares de pessoas por ano e temos o 
papel de bem representar nossa hospitalidade, 
como base do sistema do Turismo. Somos 
formadores de opinião e atendemos a uma 
grande parcela da população não somente 
do Vale do Sinos, como de outras regiões. 
Somos mais de mil empresas nesta região e 
temos uma força muito grande neste cenário, 
tendo principal protagonista o SindGastrHô e 
o empresário.

Sabemos de nossas dificuldades e de 
nossas qualidades, mas nunca podemos nos 
esquecer de nossas grandes potencialidades 
latentes. Cada empresário é responsável pela 
criação e manutenção de muitos empregos, 
com responsabilidade e ética. Nossa 
participação no PIB da Região é significativo e, 
no País, chega a ser ímpar: empregamos oito 
milhões de pessoas no Brasil! Somos a maior 
indústria setorial empregadora desse país! 
Somos prestadores de serviço por vocação, 
comerciantes por função e indústrias de 
transformação.

É uma grande honra presidir uma entidade, 
em parceria com uma diretoria comprometida, 
que tem como foco pessoas dedicadas que 
trabalham de sol a sol, sete dias por semana, 
24 horas por dia, em vários casos.  

Aos senhores candidatos que partici-
param com suas opiniões a este veículo 
de esclarecimento e informação, nosso 
Muito Obrigado! À jornalista  Aline de Melo 
Pires e ao publicitário Fábio Barbieri, meus 
cumprimentos pela qualidade do material 
e pelo comprometimento de sempre, muito 
mais a cada dia!

E ao parceiro, empresário: faça bom uso 
dessas informações. Participe do processo 
político de sua cidade e faça a sua parte: vote 
consciente e cobre com fervor!

César Silva
Presidente SindGastrHô
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Candidatos à Prefeitura Municipal de Campo Bom

Faisal Mothci Karam

Faisal Karam (PMDB)
Coligação Campo Bom no rumo certo

1. Quais as ações que o senhor vai propor em sua gestão 

para a área do turismo?

Queremos viabilizar com entidades do setor uma parceria para a 

implementação do Turismo Comercial em nossa cidade. Pensamos 

que Campo Bom com sua excelente estrutura e os ótimos índices de 

qualidade de vida, está pronta para receber os visitantes.  Vamos continuar 

apostando nos eventos como forma de impulsionar nosso turismo. Natal 

da Integração, Festa do Sapato, Rodeio, são alguns atrativos que chamam 

visitantes para Campo Bom. Estas pessoas acabam consumindo aqui e 

movimentando nossa economia.

2. Qual a importância do setor de hospedagem e 

alimentação na sua cidade?

Estamos bem servidos de estabelecimentos neste setor. Nota-se uma 

carência de leitos de hotel. Já o setor de alimentação, queremos tê-lo 

como aliado e parceiro na implantação do Programa de Turismo Comercial. 

A gastronomia é uma ferramenta importante para alavancar esta ação. 

Precisamos oferecer mais opções noturnas de alimentação, bem como 

aos finais de semana para melhor atendimento aos visitantes. Mas, para o 

sucesso desta iniciativa é necessária a participação dos empresários do setor.

3. Quais as medidas que o senhor acredita devam ser 

tomadas para uma ampliação e qualificação do setor?

No primeiro mandato oferecemos cursos de qualificação para profissionais 

do setor. Porém notamos que esta é apenas uma etapa. Precisamos 

construir uma proposta viável envolvendo empresários, Poder Público e as 

entidades do setor. Unindo esforços destas três partes, temos os recursos, 

temos as oportunidades, temos a competência. Tenho certeza de que 

podemos, juntos, colocar o setor hoteleiro/gastronômico campo-bonense 

num patamar mais elevado.

Suzana Ambros Pereira

Dra. Suzana (PT)
Coligação Uma cidade para todos

1. Quais as ações que a senhora vai propor em sua gestão 

para a área do turismo?

O turismo é condição indispensável para o desenvolvimento e é dever 

do gestor público fomentá-lo. Temos um grande potencial turístico a ser 

explorado, bastando iniciativas e projetos para potencializá-lo. Queremos 

olhar esta questão de modo especial, começando pela criação de uma 

Secretaria do Turismo para projetá-lo e viabilizá-lo. Isso passa também pela 

capacitação de guias turísticos, criação de eventos de turismo de negócios, 

rotas turísticas, museu, e melhorias na rede hoteleira.

2. Qual a importância do setor de hospedagem e 

alimentação na sua cidade?

O setor de hospedagem e alimentação, principalmente hospedagem, 

deixa muito a desejar. Muitas pessoas que vêm de fora se hospedam em 

outras cidades, pois temos apenas um hotel. Acredito que o turismo bem 

planejado poderia incentivar o desenvolvimento de pousadas. Percebemos 

um forte crescimento no setor de alimentação, mas faltam incentivos. Há, 

por exemplo, um grande potencial de gastronomia típica alemã que não é 

explorado e poderia ser uma ótima oportunidade de criação de emprego 

e renda.

3. Quais as medidas que a senhora acredita devam ser 

tomadas para uma ampliação e qualificação do setor?

Acreditamos que a principal seja criar uma secretaria de Turismo. A partir 

dela o setor poderá ser pensado e todo o potencial turístico da cidade 

explorado. Ao pensar o Turismo temos também de fazê-lo a partir da análise 

da realidade da cidade tendo em vista o aproveitamento econômico para 

os seus cidadãos. Por isso, é importante o engajamento da população no 

processo e o desenvolvimento de políticas de formação para todos os que 

almejam desenvolver atividades turísticas. 
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Candidatos à Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Edi Dione Dias de Moraes 

Dione Moraes (PSC)

1. Quais as ações que a senhora vai 

propor em sua gestão para a área do 

turismo?
Novo Hamburgo tem um grande potencial de 
atrativos para serem explorados. Faz parte do 
nosso Plano de Governo, criar eventos de grande 
visibilidade, em épocas específicas, porém, com 
infraestrutura diferenciada de estabelecimentos 
comerciais, hotéis, bares, restaurantes e espaços 
para atrações culturais. Uma Rua Coberta 24 horas, 
é um sonho acalentado há anos, e, explorada nos 
moldes da Rua Coberta de Gramado. O centro 
não pode esvaziar-se depois que o comércio fecha 
suas portas.

2. Qual a importância do setor de 

hospedagem e alimentação na sua 

cidade?
É de suma importância, principalmente quando 
queremos não apenas atrair o turista em virtude 
de algum evento ou atração turística da cidade, 
mas proporcionar que ele permaneça mais tempo 
em nossa cidade. Além disso, Novo Hamburgo 
por sua proximidade de eventos de outras 
cidades é uma das opções mais viáveis para 
acolher expositores e compradores. Oferecendo, 
além disso, oportunidades de compras, atrações 
culturais, restaurantes e aconchegantes espaços 
para um happy hour, tudo numa rua 24 horas.

3. Quais as medidas que a senhora 

acredita devam ser tomadas para uma 

ampliação e qualificação do setor?
Antes de colocarmos qualquer projeto em prática, 
é indispensável a participação de todos os setores, 
para sua elaboração e construção. Porém, antes 
de tudo, precisamos embelezar e humanizar nossa 
cidade, adequar nossa estrutura viária, recuperar 
ruas, praças, calçadas e avenidas, uma logística de 
trânsito e sinalização eficientes, que atualmente 
está um caos. “O segredo é não correr atrás das 
borboletas... É cuidar do jardim para que elas 
venham até você” (Mario Quintana).

Paulo Roberto Kopschina 

Paulo Kopshina (PMDB) 
Coligação Frente Que Faz Bem

1. Quais as ações que o senhor vai 

propor em sua gestão para a área do 

turismo?
Realizar mapeamento da infraestrutura 
relacionada à acessibilidade, visando melhorias na 
infraestrutura e equipamentos de apoio (postos 
de combustíveis, serviços de alimentação e 
hospedagem, informações turísticas, sinalização 
turística e implantação de centros de informações 
turísticas e de apoio). Realizar inventário da oferta 
turística para identificação dos atrativos, serviços 
e equipamentos turísticos e da infraestrutura de 
apoio ao setor, para planejamento e gestão da 
atividade turística.

2. Qual a importância do setor de 

hospedagem e alimentação na sua 

cidade? 
Esses dois setores são fundamentais para a qualidade 
dos produtos turísticos e serviços prestados 
pela iniciativa privada.Para o desenvolvimento 
do turismo em Novo Hamburgo, é pressuposto 
prover a cidade de infraestrutura adequada para a 
expansão da atividade e melhoria dos produtos e 
serviços ofertados, tanto do setor de hospedagem 
quanto do setor de alimentação.Setores que, por 
isso, merecem ser incentivados pela Administração 
Municipal, porquanto promovem a circulação de 
riqueza e emprego.

3. Quais as medidas que o senhor 

acredita devam ser tomadas para uma 

ampliação e qualificação do setor?
Promover qualificação profissional da cadeia 
produtiva do turismo, para o desenvolvimento 
sustentável, com parcerias,visando o atendimento 
à demanda quantitativa e qualitativa do mercado. 
Entre outras propostas incentivar a revitalização 
do balneário municipal, fomentar festas e eventos 
regionais, tradicionalistas, culturais e artísticos, 
incentivar e atrair os esportivos, desenvolver 
roteiros históricos, criar estruturas para o bem-
estar do turista e criar incentivos econômicos para 
o setor.

1. Quais as ações que o senhor vai 

propor em sua gestão para a área do 

turismo?
Continuaremos o projeto iniciado. Melhoramos 
as sinalizações de acesso à cidade. Seguiremos 
divulgando o Município, nacional e 
internacionalmente. As capacitações na área 
continuam. Com a revitalização do Centro Histórico 
e do Centro, implementaremos a Linha Turismo. Em 
nosso governo, a FENAC cresceu e impulsionou o 
turismo – em 2013 serão nove grandes eventos. Os 
eventos municipais se tornaram regionais, atraindo 
visitantes de fora. Continuaremos a valorizar o 
turismo ambiental em Lomba Grande.

2. Qual a importância do setor de 

hospedagem e alimentação na sua 

cidade? 
Os dois setores têm papel decisivo na consolidação 
de um destino turístico. A infraestrutura dos 
nossos hotéis é excelente. Da mesma forma, 
vários dos nossos restaurantes já são referência 
regional. Além disso, os hotéis e empreendimentos 
da gastronomia empregam trabalhadores de 
diferentes áreas, visto a diversificação dos serviços 
oferecidos aos consumidores. Graças a essa 
estrutura, continuamos na disputa para receber 
seleções de futebol para a Copa de 2014, entre 
outros grandes eventos.

3. Quais as medidas que o senhor 

acredita devam ser tomadas para uma 

ampliação e qualificação do setor?
A qualificação do setor deve ser constante. 
Prestadores de serviços têm no atendimento seu 
diferencial. A atual visibilidade que Novo Hamburgo 
tem permite que receba cursos de qualificação 
gratuitos. É importante reeditar e a ampliar ações 
já feitas em parceria com o Sindigastrhô, como o 
Festival de Gastronomia Natalina. A implantação 
de Rotas Gastronômicas também é um projeto que 
desenvolveremos, pois nossa cidade é conhecida 
pela presença de confeitarias, cafés e outros espaços 
gastronômicos.

Tarcísio João Zimmermann 

Tarcísio Zimmermann (PT)
Coligação Meu Coração Quer Mais
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Candidatos à Prefeitura Municipal de Dois Irmãos

Gerson Miguel Schwengber

Professor Miguel (PT)
Coligação No Rumo Certo

1. Quais as ações que o senhor vai propor em sua gestão 

para a área do turismo?

Nossas ações começarão com a ampliação da revitalização da Rota 

Colonial e o fortalecimento do Kerb da Bergamota. Também está em nosso 

projeto a construção de um Centro de Eventos com estrutura para festas, 

feiras, eventos culturais e tradicionalistas. A Praça do Imigrante está sendo 

contemplada com uma casa para o produtor rural, em estilo enxaimel. Para 

dinamizar o funcionamento da praça, eventos artísticos e culturais serão 

desenvolvidos aos domingos em parceria com a Associação dos Artesãos.

2. Qual a importância do setor de hospedagem e 

alimentação na sua cidade?

Dois Irmãos possui uma localização privilegiada e é caminho de passagem 

em direção à Serra Gaúcha. Traz em sua história, um resgate cultural que 

valoriza a imigração alemã, inspiradora de tantos eventos aqui realizados e 

que levam o nome de Dois Irmãos para todo o Estado, como Kerb de São 

Miguel, o mais antigo do Rio Grande Sul. É para prestigiar estes eventos, 

nossa geografia, nosso clima e nossa gastronomia que os turistas vêm, por 

isso, o setor é de fundamental importância para nossa gestão.

3. Quais as medidas que o senhor acredita devam ser 

tomadas para uma ampliação e qualificação do setor?

Além das que já foram citadas, podemos incluir a organização e qualificação 

dos empreendedores, com cursos de aperfeiçoamento; o investimento 

para ampliar o Café Colonial, já tradicional na cidade; a revitalização e 

dinamização do Parque Municipal Romeo Benício Wolf; a instituição de 

um novo projeto para o Patrimônio Histórico, ampliando o suporte e 

incentivos para a preservação dos bens tombados; e a transformação da 

Usina Hidroelétrica do bairro São Miguel em um núcleo turístico, entre 

outras.

TâniaTerezinha da Silva

Tânia (PMDB)
Coligação Inovando Para o Bem

1. Quais as ações que a senhora vai propor em sua gestão 

para a área do turismo?

Pretendo transformar o turismo em um dos pilares da economia local, para 

tanto, iremos incentivá-lo através da valorização e divulgação dos eventos 

locais, exploração dos pontos turísticos e da nossa gastronomia, bem 

como de todo potencial que temos. Pretendemos explorar o slogan “Um 

doce de cidade”, apoiar as ações da Rota Romântica, da Rota Colonial e 

das outras entidades existentes, bem como fomentar ainda mais os nossos 

eventos, para que os turistas entrem e conheçam Dois Irmãos.

2. Qual a importância do setor de hospedagem e 

alimentação na sua cidade?

O setor da hospedagem e alimentação é imprescindível para o fomento do 

turismo local. Dois Irmãos precisa ser inserido dentro de um polo turístico 

estadual para que as pessoas que se deslocam para as cidades de Nova 

Petrópolis, Gramado, Canela e outros municípios da Serra Gaúcha entrem 

em nossa cidade para se hospedar e explorar nossa gastronomia, que é 

muito rica e precisa ser mais valorizada. É necessário união de esforços 

para que possamos tirar proveito da nossa localização estratégica.

3. Quais as medidas que a senhora acredita devam ser 

tomadas para uma ampliação e qualificação do setor?

Este setor é imprescindível para o sucesso das atividades turísticas, dessa 

forma, pretendemos fortalecer os empreendimentos já instalados no 

Município, para que, com isso, Dois Irmãos possa oferecer um atendimento 

ainda melhor e mais qualificado. Serão firmados convênios/parcerias 

com o Sebrae, Senai e Senac visando a qualificação da mão de obra e 

fortalecimento dos empreendimentos. Pretendemos ampliar a divulgação 

das atividades locais, da estrutura existente em nosso Município. 
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José Plínio Hoffmann

Plínio Hoffmann (PSB)
Colig. Aliança, União, Trabalho e Coragem

Pedro Engelmann

Pedrinho Engelmann (PT)
Colig. Est. Velha Retomando o Rumo Certo

Candidatos à Prefeitura Municipal de Estância Velha

1. Quais as ações que o senhor vai 

propor em sua gestão para a área do 

turismo?
Incentivar empresas privadas para instalação de 
serviço de hotelaria, gastronomia; incentivar e criar 
rotas para o Turismo Rural; melhorar e criar novos 
espaços para visitação de turistas no Município; 
apoiar a construção do Aeroporto 20 de Setembro 
na Região Metropolitana; preparar o Município 
para os eventos Turísticos Mundiais, como a 
Copa do Mundo e Olimpíadas de 2016; divulgar 
os espaços turísticos existentes no Município; 
incentivar o Turismo com grandes eventos como 
Natal e Páscoa.

2. Qual a importância do setor de 

hospedagem e alimentação na sua 

cidade?
O setor de serviços é fundamental para o sucesso 
de qualquer projeto de turismo, seja ele público 
ou privado. Sem essa infraestrutura oferecida por 
hotéis e restaurantes, não há beleza natural ou 
atrativo que possa segurar o turista por mais de 
um dia na cidade, por mais bela que seja. Com 
essa simbiose entre poder público e o setor de 
hospedagem e alimentação, vamos criar um 
tempo para Estância Velha, proporcionando um 
ambiente mais favorável ao Turismo no município.

3. Quais as medidas que o senhor  

acredita devam ser tomadas para uma 

ampliação e qualificação do setor?
É preciso criar parcerias para que os projetos 
possam ser compartilhados. A partir de um 
trabalho conjunto entre as áreas pública e privada, 
há crescimento e fortalecimento do setor. O 
município ganha com novas oportunidades de 
renda e emprego e os investidores têm maior 
retorno de seus negócios. Vou incentivar todos 
os projetos que possam qualificar o setor, pois 
entendo que precisamos avançar para oferecer 
novos serviços para nos beneficiarmos dos grandes 
eventos mundiais que se aproximam.

1. Quais as ações que o senhor vai 

propor em sua gestão para a área do 

turismo?
No mandato do prefeito Toco desenvolvemos 
ações para o “turismo de eventos”, com projetos 
que foram além do Festival do Kerb, que já 
acontecia na cidade. Assim atraímos milhares 
de visitantes. Assim, projetamos retomar estas 
ações, incrementá-las e traçar um cronograma de 
eventos para o ano todo, envolvendo lazer, cultura, 
esportes, etc. Vamos nortear nossa administração 
em criar ações, estrutura e serviços que levem os 
que passam, a parar, conhecer, desfrutar e comprar 
o que oferecemos.

2. Qual a importância do setor de 

hospedagem e alimentação na sua 

cidade? 
Em Estância Velha, não há nenhum hotel, embora 
a área de alimentação tenha uma estrutura 
significativa, mas ainda insuficiente, e tem muito a 
crescer. No setor de hospedagem iremos despertar 
junto a iniciativa privada o interesse de investir em 
um hotel. Pelo dinamismo da cidade e a ênfase 
que daremos ao desenvolvimento econômico, 
apoio aos empreendimentos instalados e atração 
de novos, e com o turismo de eventos, faz-se 
necessário este empreendimento na área de 
hotelaria. Portanto, os setores de hospedagem e 
alimentação serão incorporados às nossas ações 
de gestão.

3. Quais as medidas que o senhor  

acredita devam ser tomadas para uma 

ampliação e qualificação do setor?
O município precisa de um Plano de Turismo que 
contemple um sólido cronograma de eventos. Com 
isso despertaremos o interesse de empreendedores 
nesta área. Importante estabelecer um diálogo 
permanente entre o Poder Público e a sociedade, 
através do apoio a novos empreendimentos e ao 
fortalecimento dos já existentes. Teremos na Sala 
do Empreendedor este espaço, inclusive, para 
aperfeiçoar a legislação municipal de incentivos 
e auxiliar no encaminhamento dos projetos para 
outras esferas. 

1. Quais as ações que o senhor vai 

propor em sua gestão para a área do 

turismo?
Pretendemos dar continuidade ao projeto iniciado 
em 2009, quando assumimos a Prefeitura Municipal. 
Através do PDTUR (Programa de Desenvolvimento 
Turístico) de Estância Velha, vamos continuar no 
compromisso em manter e priorizar as ações que 
vêm de encontro ao desenvolvimento e progresso 
do Turismo em nossa cidade.

2. Qual a importância do setor de 

hospedagem e alimentação na sua 

cidade? 
Temos a convicção de que estes segmentos são 
de suma importância para o desenvolvimento do 
Turismo e geração de renda, por isso, esforços não 
serão medidos para que o poder público possa 
ser parceiro dos empreendedores na busca do 
crescimento do setor.Estância Velha ainda não 
possui Hotel, porém uma empresa se encontra 
com projeto concluído e em fase de tratativas para 
início da implantação do mesmo, o que trará para 
o município um maior potencial econômico.

3. Quais as medidas que o senhor 

acredita devam ser tomadas para uma 

ampliação e qualificação do setor?
Incentivando o setor, pretendemos criar lei que 
conceda incentivos fiscais para Empresas do ramo 
de Hotelaria, que queiram se instalar em nosso 
município, bem como buscar parcerias com órgãos 
Federais, Estaduais, Regionais e Locais, a fim de 
proporcionar cursos de qualificação gratuitos na 
área do Turismo, visando oferta de mão de obra 
qualificada para a cidade e Rota Romântica, visto a 
crescente procura por profissionais do setor.

José Waldir Dilkin 

Valdir Dilkin (PSDB)
Coligação Por Uma Estância Ainda Maior
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Candidatos à Prefeitura Municipal de Ivoti

Arnaldo Kney

Arnaldo Kney (PSDB)
Coligação Ivoti Para Todos

1. Quais as ações que o senhor vai 

propor em sua gestão para a área do 

turismo?
Promover eventos que privilegiem a cultura, como o 
festival da Terceira Idade e de Etnias, com ênfase na 
música, dança, teatro, gastronomia e artesanato. 
Pelo programa Turismo Forte incentivaremos ações 
com destaque para hotelaria, gastronomia e 
espaços de entretenimento e lazer. Realizaremos 
festas típicas como a Kolonistenfest e Kerb com 
ênfase no resgate histórico e cultural, mantendo-
as identificadas com produtos locais como as 
flores, o mel e produtos da culinária alemã.

2. Qual a importância do setor de 

hospedagem e alimentação na sua 

cidade?
É fundamental o estímulo e incentivo ao setor, 
uma vez que Ivoti é uma cidade bonita, com 
características diferenciadas, e é o primeiro degrau 
da serra gaúcha. Apoiaremos os espaços já 
existentes, bem como incentivaremos a construção 
de novos hotéis, pousadas e restaurantes que 
podem acolher os turistas que querem conhecer 
outras cidades da serra como podem ser um belo 
espaço para quem participa de eventos na região.

3. Quais as medidas que  o senhor 

acredita devam ser tomadas para uma 

ampliação e qualificação do setor?
É necessário a implementação de uma legislação 
mais moderna que efetivamente possa atrair 
investimentos para a área e incentivos e apoio 
para os empreendedores do setor do turismo. 
Outra ação importante é a elaboração do projeto 
de ocupação do entorno do Núcleo de Casas da 
Feitoria Nova, hoje um espaço atraente para os 
turistas, queremos criar o Centro Cultural Parque 
Feitoria com espaço para museu, apresentações 
artísticas, culturais, feiras e exposições.

Edio Inácio Vogel

EdioVogel (PT)

1. Quais as ações que o senhor vai 

propor em sua gestão para a área do 

turismo?
Implantarei um parque de eventos para estimular 
o turismo, inclusive trazendo para Ivoti artistas de 
renome nacional. Implantarei uma rota Turística 
Municipal. Pretendo criar o Conselho Municipal 
do Turismo, com representação da sociedade 
civil organizada, para discutir alternativas e 
potencializar o turismo. Implementarei um projeto 
de embelezamento da cidade, com arborização 
de ruas, avenidas, revitalização e ampliação de 
praças e jardins, e estímulo à criação de jardins 
domésticos.

2. Qual a importância do setor de 

hospedagem e alimentação na sua 

cidade? 
Para nós, este setor é muito importante, pois através 
dele iremos divulgar a nossa cidade e queremos 
investir muito no turismo de Ivoti. Inclusive com a 
criação de programas especificos de incentivo para 
instalação de hotéis e restaurantes, diversificando, 
assim, a gastronomia e hospedagem.

3. Quais as medidas que o senhor 

acredita devam ser tomadas para uma 

ampliação e qualificação do setor?
Teremos um programa de incentivo específico 
para esta área.Também estamos assumindo o 
compromisso de fazer um convênio com escolas 
técnicas para qualificar nossos trabalhadores 
e trabalhadoras para estas novas iniciativas de 
desenvolvimento. Podemos trazer para Ivoti, 
através do Pronatec, cursos nesta área, e firmar 
convênios com escolas técnicas da cidade e da 
região – quando nossas escolas não tiverem os 
cursos -, será uma tarefa da administração.

1. Quais as ações que o senhor vai 

propor em sua gestão para a área do 

turismo?
A atual administração trabalhou muito para revitalizar 
áreas públicas e criar novos ambientes a fim de atrair 
mais visitantes. Exemplo disso são o novo pórtico e 
o Núcleo de Casas Enxaimel, além de um calendário 
de eventos que coloca o município em destaque 
a cada mês.Vamos seguir trabalhando neste 
sentido, investindo ainda mais no Turismo Cultural, 
qualificando nossos eventos e apostando em nossa 
gastronomia alemã e japonesa como um diferencial 
para turistas que chegarão com a Copa do Mundo.

2. Qual a importância do setor de 

hospedagem e alimentação na sua 

cidade? 
Temos meios de hospedagem qualificados 
instalados na zona urbana e rural e com condições 
de atender diferentes públicos. Precisamos deixar 
de ser uma cidade de passagem e sim um destino 
turístico final, aumentando a ocupação hoteleira e 
o setor de alimentação. Na gastronomia, além de 
valorizar a culinária alemã e japonesa, queremos 
oferecer cursos para incluir nos cardápios opções 
de alimentos preparados com flores, o que fará 
com que nosso município se torne um diferencial 
na área gastronômica.

3. Quais as medidas que o senhor 

acredita devam ser tomadas para uma 

ampliação e qualificação do setor?
Pretendo firmar parcerias nas áreas de hospedagem, 
gastronomia e empreendimentos turísticos 
particulares para discutir em conjunto as melhorias 
que Ivoti necessita no Turismo. Precisamos pensar 
conjuntamente o desenvolvimento turístico de 
forma que beneficie todas as áreas e que isso ocorra 
de forma sustentável. A comunidade precisa estar 
preparada e aceitar o turista como mais uma opção de 
geração de emprego e renda, além de proporcionar 
qualidade de vida a quem visita e a quem é visitado.

Milton Mayer 

Milton Mayer (PSB)
Coligação Ivoti no Rumo Certo
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Candidatos à Prefeitura Municipal de Sapiranga

Corinha Beatris Ornes Molling

Corinha Molling (PP)
Coligação União, Trabalho e Renovação

1. Quais as ações que a senhora vai propor em sua gestão 

para a área do turismo?

Dentro do nosso Plano de Governo, na área do turismo temos muitas 

propostas.  Será estimulado o turismo de negócios, ecológico e cultural, 

retomaremos o Projeto Turístico “Caminhos da Jacobina”. Também será 

asfaltado o trecho até a plataforma de Vôo Livre no Morro Ferrabraz, 

incentivando ainda mais o Turismo de Esportes Radicais, especialmente o 

vôo de Asa Delta e Paraglider.

2. Qual a importância do setor de hospedagem e 

alimentação na sua cidade?

Sapiranga é uma das cidades do Vale dos Sinos, que tem um referencial 

muito bom, fica entre Gramado e Porto Alegre. Com a criação da RS 010, 

esta localização será ainda mais estratégica. Precisamos incentivar novos 

pontos gastronômicos com as qualidades e características de nosso povo. 

Vamos explorar o turismo gastronômico Rural e criar leis de incentivo e 

desenvolvimento da hotelaria, pois em períodos de eventos e feiras na 

região, não há hotéis de padrão para negócios suficientes.

3. Quais as medidas que a senhora acredita devam ser 

tomadas para uma ampliação e qualificação do setor?

Cursos técnicos são sempre a melhor opção. Mais rápidos e com custo 

menor. Esses que disponibilizam profissionais para o setor em pouco 

tempo. Se não for possível criarmos esses cursos na própria cidade, vamos 

criar parcerias para formarmos essa mão de obra em escolas já existentes.

Deoclécio Grippa da Silva

Deoclécio Grippa (PT)
Coligação Frente Popular Democrática Trabalhista

1. Quais as ações que o senhor vai propor em sua gestão 

para a área do turismo?

Quero qualificar e investir ainda mais nos espaços públicos, visando 

valorizar e preservar todos os pontos turísticos da cidade. Também vamos 

finalizar a Avenida Travessão Ferrabraz, já iniciada no governo atual, que 

será uma via de acesso fácil ao Morro Ferrabraz. Além disso, apostaremos 

no ecoturismo, divulgando os campings e locais de exuberância de nossa 

natureza, como, por exemplo, as cascatas da área rural. Criaremos ainda 

um espaço de visitação e produção do símbolo de Sapiranga, a rosa.

2. Qual a importância do setor de hospedagem e 

alimentação na sua cidade? 

O setor de hotelaria e gastronomia é fundamental para Sapiranga, pois são 

esses os segmentos que mais têm o contato direto com os turistas. Queremos 

qualificar esse segmento, de modo que nossos hotéis e estabelecimentos 

gastronômicos recebam ainda melhor esses turistas.  A importância desses 

setores, portanto, é estratégica, pois o turismo depende muito da hotelaria 

e da gastronomia para se desenvolver e se consolidar.

3. Quais as medidas que o senhor acredita devam ser 

tomadas para uma ampliação e qualificação do setor?

Vamos desenvolver a rede hoteleira, atraindo novos hotéis e valorizando os 

que já estão implantados na cidade. Também queremos atuar em parceria 

com a iniciativa privada, objetivando qualificar ainda mais os gestores e 

colaboradores da gastronomia local. Ainda vamos ampliar a divulgação de 

festas que já disponibilizam espaços de gastronomia na cidade, como a 

Festa do Colono, a Feira do Mel, a Festa das Rosas, e valorizar ainda mais 

as festividades de comunidades religiosas.
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