
VIAGEM TÉCNICA CONSAGRI
Rio Pardo (RS) - 20 A 22 de março 2013

EXPOAGRO AFUBRA 2013

APRESENTAÇÃO/OBJETIVOS

O CONSAGRI (Conselho dos Secretários de Agricultura da AMAVI), através da Assessoria de 
Agropecuária, com apoio da Assessoria de Turismo, disponibiliza aos Prefeitos, Vice-prefeitos, 
Secretários de Agricultura e de Turismo, a oportunidade de participar de uma viagem técnica ao Rio 
Grande do Sul, com o objetivo principal de visitar a EXPOAGRO AFUBRA 2013 (Rio Pardo), que é 
atualmente, a maior Feira Agropecuária da Agricultura Familiar do Brasil (conforme material 
promocional em anexo), onde, além da visitação aos pavilhões e estações demonstrativas, será possível 
a participação em eventos específicos de turismo, rizicultura e meio ambiente (conforme programação 
em anexo). Além da EXPOAGRO, serão visitados projetos turísticos em Garibaldi e Bento Gonçalves, 
bem como empreendimentos de produção e comercialização de hortifrutigranjeiros, em Caxias do Sul. 

A viagem tem ainda o objetivo de possibilitar convívio e intercâmbio entre os participantes, 
especialmente os membros do CONSAGRI, de modo a fortalecer institucionalmente o Consórcio 
Intermunicipal Multifinalitário (CIM) e a própria AMAVI, como agentes agregadores e executores de 
ações para o desenvolvimento regional sustentável.

São convidados representantes das áreas de Agropecuária, Meio Ambiente e Turismo dos 28 
municípios membros, sendo os custos coletivos rateados proporcionalmente para cada município, e os 
custos individuais arcados por cada participante ou entidade representada.

PROGRAMA/ROTEIRO

20/03/2013 
• 22:00 – Saída de Rio do Sul – Sede da AMAVI 

21/03/2013
• 08:00 – Chegada em Rio Pardo – Parque da AFUBRA – Início da visitação (café da manhã no 

parque, custo individualizado) 
• 08:00 – Dia do Arroz (vide programação)
• 09:00 – Seminário Regional de Turismo/ 2º Fórum Florestal Estadual (vide programação)
• 12:00 – Almoço (Oferecimento AFUBRA)
• 15:30 – Saída do Parque com destino a Carlos Barbosa
• 18:00 – Visita a Unidade Fabril Tramontina (Loja de Varejo Carlos Barbosa)
• 20:00 – Check in nos Hotéis (Pousada Convento São Francisco de Assis e Pousada Dona Lui-

za)



• 21:30 – Jantar Restaurante ALBERTO’S  (Garibaldi) (R$ 30,00 por pessoa)

22/03/2013
• 06:30 – Café da Manhã e Check out nos hotéis
• 08:00 – Palestra: “EMPREENDIMENTOS DE TURISMO RURAL NA SERRA GAÚCHA” – 

Ivane Fávero (Secretária de Turismo de Garibaldi) – Prefeitura de Garibaldi 
• 09:30 – Visitação a Cooperativa Vinícola Garibaldi
• 11:00 – Visita ao Empreendimento “Estrada do Sabor – Rota de Turismo Rural da Agricultura 

Familiar
• 12:00 – Almoço Típico Italiano na Propriedade da Família Vaccaro, com visitação a Vinícola 

Familiar e degustação de vinhos e espumantes (R$ 40,00 por pessoa)
• 13:30 – Saída com destino a Caxias do Sul
• 14:30 – Visita ao CEASA SERRA (Central de Hortifrutigranjeiros gerenciada por um Consór-

cio de Municípios) – apresentação do modelo de gestão/modelo de comercialização
• 16:30 – Visita a uma propriedade familiar produtora de Hortifrutigranjeiros (posse e gestão co-

letivas)
• 18:00 – Saída com destino ao Alto Vale do Itajaí
• 20:30 – Parada para jantar (custo individualizado)

23/03/2013
• 01:00 – Previsão de Chegada em Rio do Sul

*Durante todo o trajeto, serão disponibilizados água, refrigerantes, lanches e guloseimas.

**Para melhor adequação do roteiro, caso necessário, esta programação poderá sofrer alterações sem 
prévia comunicação.

Rio do Sul, março de 2013.
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Secretário de Agricultura de Lontras

Coordenador CONSAGRI

EDSON LUIS FRONZA
Coordenador SUASA (CIM/AMAVI)

Assessor CONSAGRI


