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 Turismo e a Cultura, através da implantação de seus programas e 
projetos específicos, consolidam-se com ações abordadas 

transversalmente à estrutura de gestão pública, apresentando-se 
como um conceito de desenvolvimento sócio-econômico que 

envolve toda a sociedade e o setor produtivo.”  
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A cidade não conta o seu passado. Ela o contém como as linhas da 

mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos 

corrimãos das escadas, cada segmento riscado dos arranhões, 

serradelas, entalhes, esfoladuras. (Ítalo Calvino1)  

                                            
1 AS CIDADES INVISÍVEIS.p. 15.   
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1 APRESENTANDO SILVEIRA MARTINS  
  
O Município  
Indissociável falar de Silveira Martins sem falar de Turismo. Bem 

como indissociável falar dos primórdios do Turismo no Rio Grande do Sul 
sem observar o significado e a intensidade da atividade deste setor em 
Silveira durante toda primeira metade do século XX.  

Os veraneios, antes da ascensão das férias no litoral, fizeram de 
Silveira Martins, pelos seus aspectos sócio-culturais, étnicogastronômicos 
e ambientais, assim como das colônias da região da Serra Gaúcha, como 
Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e entornos, e também de 
Gramado e Canela, a partir da segunda metade do século XX, o destino 
de viagem e férias de todos os gaúchos.  

Registros comprovam que a comunidade gaúcha do final do século 
XIX e início do século XX, interagiu definitivamente com as prósperas 
colônias italianas que estavam assentando-se e progredindo no estado. 
Duas das mais influentes relações foram a matrícula dos filhos destas 
famílias nos excelentes colégios, internatos e seminários construídos 
pelos descendentes dos imigrantes e pelo clero local, e a passagem das 
férias de verão nestes, até então vilarejos, principalmente pela sua 
localização de altitude.Já na década de 1930, Silveira Martins contava 
com 5 hotéis, que ofereciam pensão completa, e alguns, até passeios com 
piqueniques pelas campinas e riachos da zona rural.  

Constituída como o local que recebeu as primeiras levas de 
imigrantes a partir de novembro de 1876, sendo aclamada como o Berço 
da Quarta Colônia Imperial de Imigração Italiana do Rio Grande Sul, o 
atual jovem município de Silveira Martins, emancipado de Santa Maia em 
1989, conta atualmente com aproximadamente 2.600 habitantes e tem 
sua economia baseada principalmente na agricultura, na agroindústria e 
no turismo, destacando-se na produção de laticínios, embutidos de carne, 
massas e farináceos como pães, cucas e biscoitos, além da produção de 
batata inglesa, uva e derivados, com ênfase em sucos integrais.  

Atualmente, conforme dados do Diagnóstico Estratégico da Oferta 
Turística de Silveira Martins, realizado pela Comunittá – Cooperativa de 
Desenvolvimento Turístico, e de relatórios do Programa de Agroindústrias 
do Escritório Municipal da EMATER 2 , existem no município 

                                            
2 Conforme o Escritório Municipal da EMATER, Silveira Martins conta com 376 unidades produtivas 

ativas. 64 delas processam sua produção, sendo agroindústrias efetivas ou em processo de 

implantação. 30 unidades produzem uva, e aproximadamente 30 produzem batata inglesa, ambas 

culturas tradicionais do município.   
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aproximadamente mais de 100 núcleos empreendedores familiares e 
empresariais que se envolvem diretamente como o turismo ou com a 
produção associada ao turismo, fato que justifica a necessidade de se 
investir neste setor, para que a localidade se desenvolva social e 
economicamente.  

  
O Plano  
Dada a importância do turismo na economia e na cultura social de 

Silveira Martins, e sendo ele um setor, pelo seu histórico, tradicional na 
comunidade, torna-se indispensável abordá-lo como um elemento que 
precisa ser compreendido e atendido pela política pública municipal.  

A forma mais coerente, eficiente, democrática e efetiva de se fazer 
isso é através do estabelecimento de um plano de ações que comungue 
todas as demandas, intenções e necessidades da comunidade envolvida 
com o turismo e a cultura.  

Utilizando as metodologias de participação comunitária e de análise 
estratégica das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades que o setor 
enfrenta no município, bem como em sua relação com a microrregião da 
Quarta Colônia e a região do Vale Central Gaúcho, o Plano Municipal de 
Turismo e Cultura de Silveira Martins apresenta-se como uma ferramenta 
de planejamento e orientação para a condução de ações que objetivam o 
desenvolvimento do turismo na comunidade e região.  

  
2 INTRODUZINDO OS TEMAS  
  
Turismo, Cultura e Economia  
A abordagem dada ao Turismo neste Plano considera-o sob dois 

aspectos. Como atividade econômica de grande abrangência, impacto e 
inter-relação com diversos setores e segmentos da economia, como a 
produção de alimentos para hotéis e restaurantes; móveis e equipamentos 
para a construção civil e inovações tecnológicas para estes serviços e 
para estruturar atrativos de lazer e entretenimento; indústria têxtil e metal-
mecânica para suprir o atendimento ao funcionamento de uma rede de 
serviços e de instrumentos logísticos que são fundamentais e 
indispensáveis para que o turismo ocorra, entendendo que quando um 
destino atende ou gera uma demanda de turistas, todos estes setores são 
impactados de forma direta e indireta na economia de uma comunidade, 
seja local ou regionalmente.  

Como fenômeno social de grande impacto, ao consolidar na relação 
visitante-visitado trocas culturais e ambientais, influenciando o visitado, ou 
se deixando influenciar, neste caso o visitante-turista, pelo cenário e pelo 
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cotidiano do destino visitado, constata-se que o turismo ocorre por 
relações interpessoais que manifestam atitudes e realizam desejos de 
ambos os atores deste processo, e que se conduzidos de forma 
sustentável, podem dinamizar a preservação do patrimônio cultural e 
natural, a valorização do modo de vida das comunidades, a elevação da 
autoestima dos cidadãos do destino e a criação de um ambiente propício 
a novas relações econômicas e sociais, com investimentos internos e 
externos, e que podem aprimorar e desenvolver toda a comunidade, como 
citado no parágrafo anterior, e não apenas os que se relacionam 
diretamente com o turismo.  

Como estratégia para apostar e investir neste setor a fim de que ele 
possa transformar uma sociedade, a valorização da cultura e das 
tradições locais, o fomento à produção primária e artesanal associada ao 
turismo, a promoção de eventos que valorizam as temáticas culturais e 
produtivas locais e a aposta na sensibilização da comunidade escolar para 
que ela entenda e preserve seu patrimônio, investindo neste setor, num 
futuro próximo, são algumas ações que podem, em médio prazo, 
transformar um local que outrora apenas era bonito, atrativo e com 
potencial, em um ambiente de visitação e estadia turística que deixará 
dividendos de impacto para a economia local e regional.  

  
No Mundo, no Brasil, no RS e no Vale Central RS  
O turismo mundial anda ao lado da marca histórica de 1 bilhão de 

viajantes. Este número expressa a importância do setor, que cresce a uma 
média de 6% ao ano, há aproximadamente 15 anos. Na América Latina, o 
setor cresceu 4% em 2016, representando a fatia de maior crescimento 
nas Américas. Parece que não há crise para o turismo, e além disso, ele 
é visto pelas Nações Unidas como um instrumento de pacificação entre 
povos e nações.  

O Brasil não tem acompanhado o mesmo ritmo destes números. 
Mesmo com a realização dos mega-eventos Copa do Mundo FIFA e Jogos 
Olímpicos, o número de turistas estrangeiros cresceu abaixo da média 
mundial nos últimos 10 anos. Países como Colômbia, Peru e Equador, 
que investem quantias bem mais consideráveis em promoção 
internacional, recebendo em média 40 milhões de turistas por ano, deixam 
o Brasil numa posição secundária. Estudos apontam que o baixo 
investimento em promoção internacional influencia estes dados, o que 
parece ser verdade, comparada a relação de investimento com os países 
vizinhos. 

No Rio Grande do Sul o cenário é semelhante. Porém, os esforços 
de regiões turísticas consolidadas como a Região das Hortênsias, da Uva 
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e Vinho e dos Campos de Cima da Serra, tem feito com que o número de 
visitantes internacionais tenha aumentado sensivelmente.  

Um fator interessante no estado são as cidades do Litoral Norte, que 
cresceram muito com a especulação imobiliária. No entanto, a oferta de 
serviços e de atrativos não tem se ampliado na mesma proporção. O 
público de veranistas do litoral gaúcho também aumentou muito, mas os 
mesmos são residentes, pois são visíveis os investimentos em 
construções de apartamentos de moradia. Já a oferta de serviços 
turísticos, aparentemente, não tem crescido no mesmo ritmo. Isto faz com 
que o número de turistas e de serviços e equipamentos geradores de 
renda e trabalho na cadeia produtiva do turismo tenham impactos 
menores no setor de forma direta.  

O Vale Central Gaúcho, conhecido até então como Região Central, 
tem buscado se inserir cada vez mais no séquito de destinos turísticos 
gaúchos e brasileiros. Um reposicionamento de imagem e diversas ações 
de fomento ao setor e de valorização e reconhecimento da oferta local de 
atrativos, permitiu que a região tenha contado com bons investimentos.  

Carreados por Santa Maria como cidade polo, e em parceria com a 
AMCENTRO, o Vale Central Gaúcho realizou, nos últimos 9 anos, nada 
menos que 30 inserções em feiras de promoção turística nacionais e 
internacionais, pulando de um número nulo para chegar a se tornar um 
destino destaque no Festival de Turismo de Gramado, que é considerado 
a segunda maior feira de turismo das Américas. Não por acaso, entre 
obras em andamento e as já concluídas, o número de leitos hoteleiros da 
cidade tem perspectivas de duplicar nos próximos dois anos. 
Regionalmente, há que se destacar o investimento realizado pelo Grupo 
Beira Rio na Quarta Colônia, com a construção do Hotel Busines Center 
Beira Rio, além da instalação de uma das maiores redes de restaurantes 
típicos e turísticos do país, a Cada Di Paolo, ambas no Recanto Maestro.  

Tais esforços comprovam que uma política pública fomentadora, 
incentivadora e que se articule com as necessidades do setor produtivo 
pode modificar a realidade de uma comunidade, gerando mais 
investimentos, mais renda, mais trabalho e desenvolvimento.  

  
3 O TURISMO E A CULTURA EM SILVEIRA MARTINS  
  
Um setor produtivo desde os primórdios  
Para uma comunidade pequena como Silveira Martins, e 

eminentemente rural, pois hoje sua população rural é maior que a urbana, 
contrariando o movimento demográfico brasileiro dos últimos 60 anos, a 
existência constante de manifestações culturais e de atividades que, de 
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alguma forma, atendiam, atenderam e atualmente, atendem visitantes e 
turistas, a consolidam como uma cidade turística por natureza, se pode 
assim dizer, da forma mais compreensível.  

Este é o elemento central que fez com que investimentos, mesmo 
que de forma vagarosa, continuassem ocorrendo no município, 
concretizando uma oferta que, mesmo que atenda parcialmente as 
necessidades dos turistas, tem feito com que a demanda se amplie 
constantemente.  

A falta de ordenação desta oferta existente em Rotas, Roteiros, 
Circuitos e Passeios organizados, tem diminuído constantemente o 
movimento em alguns serviços. O não oferecimento de informações 
articuladas e organizadas tem impedido o reconhecimento, por parte dos 
turistas, de outros serviços e atrativos existentes na cidade, diminuindo 
seu tempo de estadia, e consequentemente, seu interesse em retornar 
mais vezes.   

Conforme relatos de empresários e da comunidade local, atualmente 
há uma certa estagnação, por força desta desarticulação dos atores 
produtivos e dos atrativos existentes. A estratégia a ser utilizada é a união 
destas forças na consolidação de produtos turísticos diversificados que 
possam ampliar o tempo de visitação, e consequentemente o consumo de 
serviços turísticos no município.  

Este Plano prevê a estruturação de novos produtos turísticos para 
Silveira Martins, alguns integrados com a Quarta Colônia, entre rotas, 
roteiros e circuitos, que buscarão consolidar o destino regional como uma 
oferta turística regional e estadual. Além disso, a realização de iniciativas 
de promoção e qualificação da imagem do município, com a realização de 
campanhas e eventos estratégicos e de fomento à produção local, 
também terão o papel de induzir o setor a ampliar a demanda, o tempo de 
visitação e o consumo dos visitantes. Para isso, estrategicamente, o 
público regional é o foco desta iniciativa, sendo conceitualmente, sempre 
o morador da região o primeiro e o mais fiel turista de um destino. Neste 
caso, principalmente o público santa-mariense (aproximadamente 350 mil 
pessoas), que é bastante cosmopolita, torna-se o público-alvo do destino, 
sendo o foco da estratégia. 

  
A tradição e o resgate cultural; Pré e Pós Emancipação  
Comida boa e farta, alegria e entusiasmo, fé e perseverança. Estas 

são as marcas de uma comunidade que ao ter se expressado nos últimos 
140 anos, em literaturas e receitas, músicas e cantos, casarios e igrejas, 
convive hoje com um legado que lhe é tão caro e cotidiano quanto as 
modernidades tão necessárias a vida da atualidade.  
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Alguns fatores fazem com que esta composição social tenha este 
formato. Uma delas, e a mais responsável, foi a estagnação econômica 
decorrida do êxodo, da repartição do território e do enfraquecimento 
político, que não permitiu a ampliação, as reformas ou até a substituição 
das moradias, ou a inserção e o contato com produtos e insumos da moda. 
A outra é o movimento gerado pelo resgate e valorização das memórias 
dos antepassados imigrantes, com as comemorações do Centenário da 
Imigração no Rio Grande do Sul, o que de fato gerou um momento de 
revisão histórica e lembrança em toda a comunidade ítalo-gaúcha na 
década de 1970.  

Mas certamente, uma das maiores responsáveis pelo entendimento 
de aspectos tradicionais, do sotaque da língua, da casa e dos objetos 
antigos e obsoletos como objetos de valor que deveriam ser evidenciados 
e não abandonados, que deveriam ser motivo de orgulho e preservação e 
não de vergonha e desprendimento, foi a criação da Secretaria de Cultura 
e Turismo de Silveira Martins, em 1989, a primeira da região do Vale 
Central, antes mesmo de Santa Maria, e a implantação do Projeto 
Identidade, que desencadeou um trabalho de Educação Patrimonial que 
ofereceu a toda uma geração, que hoje é a geração adulta e produtiva da 
região, noções da importância do valor das tradições culturais e do meio 
ambiente, como base para sua instrução educativa e cultural,e para sua 
evolução social.  

Esta iniciativa, ocorrida em 7 municípios da Quarta Colônia no início 
dos anos 1990, quando da emancipação de São João do Polêsine, Pinhal 
Grande e Silveira Martins, e que teve seu mérito reconhecido 
nacionalmente, tem seu maior destaque no resultado efetivo que gerou na 
últimas décadas, onde observa-se a preservação do patrimônio local, 
material e imaterial, edificado e móvel, e que de problema físico ou 
estético, tornou-se a ode do que há de mais valoroso nesta comunidade, 
e que atualmente compõem um cenário sócia-cultural e geo-ambiental 
únicos que não só permitem, mas condicionam a possibilidade de se 
consolidar uma oferta turística.  

Este legado é o tão conhecido “potencial” que corre boca afora de 
todo crítico local ou externo, leigo ou acadêmico, e que por alguns tem 
sido objeto de análise e até iniciativa empreendedora, formando uma nova 
realidade econômica amparada na cultura e nas tradições.  
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 4 FATORES IMPACTANTES EXTERNOS E INTERNOS  
Analise das Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças  
  
As próximas anotações são resultantes de ações de reconhecimento 

da realidade local, e servem estrategicamente para orientar as ações 
práticas que serão descritas em 3 áreas, na sequência do documento, 
bem como confirmar a visão estratégica e objetivo prático da Política 
Municipal de Turismo e Cultura de Silveira Martins.  

  
Forças  

- Natureza Preservada e Abundante  
- Geografia Diversificada  
- Produção Primária e Agroindustrial Tradicional e de 

Qualidade  
- Cultura e Tradição Italiana  
- Patrimônio Arquitetônico  
- Religiosidade Cristã  
- Localização Geográfica no centro do estado  
- Acessos rodoviários facilitados para Santa Maria e todas 

regiões do estado  
- Aeroporto regional há 20 minutos de distância, conectado 

com dois aeroportos internacionais (Porto Alegre e São Paulo)  
  
Oportunidades  

- Local escolhido por moradores da região para passeio, 
descanso e lazer (demanda pré-existente)  

- UFSM e sua contribuição com o Campus de Silveira 
Martins e o Departamento de Turismo  

- Setor de Viagens e Turismo em constante expansão  
- Amadurecimento dos atores do turismo local em relação a 

ações concertadas e coletivas para o crescimento do setor  
- Tecnologia facilitando a permanência do jovem no campo 

e no município  

- Projetos do Sistema “S” em implantação no município e na 
região  
  
Fraquezas  

- Desarticulação de entidades associativas do setor 
produtivo local e do turismo (empresários, produtores rurais, 
empreendedores autônomos  

da área comercial, agrícola e industrial)  
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- Oferta de serviços turísticos restrita a finais de semana  
- Diversidade da produção rural local perdendo espaço para 

monoculturas de commodities  

  
Ameaças  

- Inexistência de uma Política Pública Microrregional para o 
Turismo e a Cultura  

- Descontinuidade de ações de Educação Patrimonial em 
nível regional  

- Falta de uma política nacional e estadual de turismo que 
fomente a descoberta e a consolidação de novos destinos turísticos  

- Aprofundamento da crise política e econômica do país, e a 
consequente falta de recursos aos municípios  
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5 VISÃO & OBJETIVO  
  
  
  
  
  
  
  
Visão:  

  

“Valorizar a cultura, fomentar o turismo e promover uma 
educação emancipadora, empreendedora e cidadã, para 

desenvolver o município social e economicamente” 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Objetivo:  
  

“Ser destino turístico cultural referência na Região do Vale 
Central Gaúcho, valorizando e preservando a cultura, o patrimônio 

natural e a tradição social, através da ordenação, qualificação e 
promoção do território local e regional.” 
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6 ÁREAS, PROGRAMAS e PROJETOS  
  
ÁREA: Gestão do Turismo e da Cultura no Município  
  

Ação  Prazo  

Plano Municipal de Turismo e Cultura  Contínuo  

Sistema Municipal de Turismo e Cultura (Plano, Fórum, 

Fundo e Secretaria)  

Curto  

Fórum dos Empreendedores de Turismo  Contínuo  

Comissão de Turismo e Cultura do Legislativo  Médio  

Fórum dos Dirigentes de Turismo e Cultura da Quarta 

Colônia  

Contínuo 

Convênio com Deptº de Turismo da UFSM -  
Observatório de Turismo, Apoio Técnico a Projetos e  
Estágios Acadêmicos  
  

Contínuo  

Irmandade com municípios nacionais e internacionais  Médio 
 e  
Longo  

Protocolos de Parceria com os municípios de Santa  

Maria, São João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Nova 

Palma, Restinga Seca, Dona Francisca, Pinhal Grande, 

Itaara, Júlio de Castilhos e Ivorá para o desenvolvimento 

de Rotas Turísticas integradas  

Médio  
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 ÁREA: Fomento, Ordenação, Estruturação e Promoção Turística  
  

Ação  Prazo  

Programa de Apoio e Realização de Eventos  
Fomentadores e Promotores do Turismo  

EXEMPLOS (perspectivas): 
. Giardino Gastronômico Coloniale de Silveira Martins  
. Filó da Amizade e da Paz  
. Semana Santa e Páscoa   
. Primavera Cultural  
. Festival Gastronômico da Imigração 
. Tranca Trilha  
. FESBATA  
. Carnaval de Rua no Centro Histórico  
. Festival da Uva e das Águas  
. Natal Iluminado da Quarta Colônia  

  

Curto   

Programa Estruturação e Ordenação do Turismo:  
Rotas, Roteiros, Circuitos, Sinalização 

EXEMPLOS (perspectivas): 
.Mapa informativo cidade GERAL com serviços e  
atrativos  
.Rotas/Roteiros/Circuitos:  
- L 4 (Três Mártires, Ivorá e Nova Palma)  
- L 2 Val Veronês (Santos Anjos, Sítio, Faxinal)  
- Pompeia  
- Uva e Aguas  
- Arquitetura Religiosa Centro (Igreja, Ermida, Capela BC)  
- Linha Base  
- Ciclístico   
- Arquitetura Típica  
- Compras  
- Gastronômico (com Vale Veneto e Arroio Grande)   
- Produção Orgânica  
- Ecoturismo  
- Eventos Religiosos e Capelas  
- Passeio de Din-Don  

  

Médio Longo  e  
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Programa de Apoio Grupos Artísticos e Culturais  
EXEMPLOS (perspectivas): 
. Oficinas permanentes grupos artísticos-culturais   
. Coro Nonno Modesto  
. Dança Italiana  
. Banda Municipal Newton Cecil Guerino  
. Fisaorchestra Veneto  
. Grupo Capoeira  

  

Médio   

Programa de Gestão, Manutenção e Qualificação de  
Atrativos Turisticos: Mirantes, Estradas e Logradouros  
Públicos, Praças, Monumentos  

EXEMPLOS (perspectivas): 
. Ornamentação Canteiros   
- Trevo Arroio Grande   
- Val Feltrina e Estada do Imigrante (até o trevo do Sol)  
- Linha Base - Vila Cattani  
- Linha 4ª  
. Mobiliario Urbano (bancos)  
. Museu: galeria de fotos dos ilustres silveirenses / 
memorial do município; tematização, retomar associação 
de amigos.  
. Biblioteca e Centro Cultural  
. Galeria de Arte Estevão Yazaguirri Dal Forno  
. Memorial do Clube Silveira Martins  
. Recuperação do Muro e Letreiro do Trevo da RS 287  
. Construção do Monumento a Graspetta no Trevo de Val 
Feltrina  
. Conceituação e implantação da Rodovia Compartilhada  
Automovel-Ciclista-Pedestre na ERS 511 e VRS 804  
. Criação do Horto Botânico Municipal  
. Memorial sobre Gaspar Silveira Martins  

Médio e 

Longo 

 

 

 

 

 

*Obs.: 

operação 

com a 

Secretaria de 

Infraestrutura  

 

Programa de Promoção Turística:  
EXEMPLOS (perspectivas): 
. Participação na FEISMA  
. SITE promocional do Turismo  
. Consolidação da Marca Turística Promocional  
. Participação no FESTURIS Gramado com a Região  
. Encarte anual jornal de Santa Maria  
. Vernissages de lançamento produtos para imprensa  
. Comissão de Cinema Silveira Martins-Vale Vêneto  
. Excursões Jornalísticas bienais com Jornalistas Gaúchos, 
Paulistas, Uruguaios e Argentinos  

  

Curto Médio  e  
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 ÁREA: Educação, Capacitação e Qualificação Turística  
  

Ação  Prazo  

Programa de Educação Patrimonial e Turística na Rede de 
Ensino  

EXEMPLOS (perspectivas): 
. Oferta de Ensino da Língua Italiana na Escola Municipal . 
Aulas no centro histórico sobre arquitetura e patrimônio para 
séries finais ensino fundamental  
. Oficinas de Empreendedorismo para ensino médio . 
Visitação pedagógica aos Roteiros e Atrativos Turísticos para 
séries iniciais ensino fundamental e educação infantil  

  

Contínuo  

Programa Oficinas de Capacitação: Técnicas de  
Resgate do Artesanato e da Gastronomia Tradicional  

EXEMPLOS (perspectivas): 
CULINÁRIA VÊNETA  
. Crostoli, Cuca (fugazza), Pão Colonial, Pão Italiano, Risoto e 
Agnoline, Taiadele e Bigoli, Lazanha e Tortéi, Derivados de Uva, 
Pratos a base de Batata, Carnes lessas, Bolachas e Biscoitos  
  
CONSERVAS E EMBUTIDOS  
. Legumes, Frutas de Época Verão, Frutas de Época Inverno,  
Copa, Salame e Linguiças (Codeguin, Queijo de Porco,  
Morcilha, etc), Queijos  
  
DOCES  
. Bolos e Tortas, Doces Típicos (abóbora, batata doce, chuchu)  
  
ARTESANATO TIPICO  
. Artefatos de Cobre: do decorativo ao industrial, Treça de Palha 
de Milho, Treça de Palha de Trigo, Cestos de Vime, Cipó e 
Taquara  
  
ARTESANATO TRADICIONAL FIOS E AGULHAS  
. Bordado Pintura de Agulha, Bordado Ponto Russo, Bordado  
Ponto Cruz, Bordado Vagonite em Linha e Fita, Frivolitê,  
Macramê, Crochet, Flores de Tecido e de Palha de Milho, 
Desidratação e Conservação de Flores, Arranjos Ornamentais  

  

Curto 

Médio  

e  
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Programa de Qualificação e Capacitação: Formação e 
Aperfeiçoamento para Garçons, Atendentes, Maitres,  
Sommeliers, Camareiras  

EXEMPLOS (perspectivas): 
.Curso Garçon Básico  
.Curso Maitre  
.Curso Garçon Superior  

.Curso Sommelier  

.Curso de Atendimento Turístico  

. Curso de Café da Manhã para Meios de Hospedagem  

. Curso de Cozinheiro Básico  

. Curso de Molhos 

Médio  e  
Longo  
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7 ANEXOS  
  
Anexo 1  
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- Museu do Imigrante  
- Centro de Atendimento ao Turista 

- Galeria Yzaguirry 
- Biblioteca Pública Onice Bianchi 

- Piano Hall 
 

Rua José Pinton, equina Avenida Vitélio Zago.- Centro 
Silveira Martins-RS / BRASIL Cep 97.195-000 

Fone: +55 (055) 3224.4850 
E-mail: turismo@silveiramartins.rs.gov.br  

Site: www.silveiramartinsturistica.com  

mailto:turismo@silveiramartins.rs.gov.br
http://www.silveiramartinsturistica.com/

