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

EXPOAGRO AFUBRA 2013

RELATÓRIO FINAL 

Apresentação

Este documento apresenta, de forma sucinta e objetiva, o Relatório Final da Viagem Técnica realizada 
pelo  CONSAGRI  (Conselho  dos  Secretários  de  Agricultura  da  AMAVI),  com  apoio  do  SENAR 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) através do Sindicato Rural de Rio do Sul, entre os dias 20 e 
23 de março de 2013, ao Estado do Rio Grande do Sul.

Com o objetivo de buscar informações, experiências e tecnologias, o programa foi elaborado de forma 
a oportunizar diversas visitas e palestras, percorrendo um roteiro que inicia em Rio Pardo, na 13ª 
EXPOAGRO AFUBRA (a maior feira agropecuária do Brasil voltada a Agricultura Familiar), e se 
encerra  em  Caxias  do  Sul,  com  uma  visita  ao  CEASA SERRA e  à  propriedade  Vitivinícola  da 
FAMÍLIA VENTURIN, conforme Programa/roteiro em anexo (anexo 01). 

A viagem teve também o objetivo secundário de criar momentos de congraçamento, interatividade e 
comprometimento entre  os participantes,  de forma a reforçar a  integração e  o sentimento coletivo 
destes agentes e gestores públicos, para o alcance das metas de desenvolvimento sustentável do meio 
rural de todos os municípios do Alto Vale do Itajaí.  

A comitiva  foi  composta  por  Secretários  Municipais  de  Agricultura,  Secretários  Municipais  de 
Turismo,  Agentes  Municipais  de  Turismo,  Técnicos  em  Ciências  Agrárias  (técnicos  agrícolas, 
agrônomos, um engº florestal e um veterinário), dois dos Gerentes de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável e Agricultura das Secretarias de Desenvolvimento Regional de Taió e de Ibirama, além de 
agricultores, estudantes de Agronomia do IFC (Instituto Federal Catarinense) e Vereadores, dentre eles 
o Presidente da UCAVI (União das Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí) e o vice-prefeito de 
José  Boiteux,  representando,  no  total,  22  dos  28  municípios  da  região,  conforme  relação  dos 
participantes (anexo 02).

Programa Desenvolvido

21/03/2013

Com saída às 22 horas do dia 20 de março, a comitiva viajou durante toda a noite, chegando ao Parque 
de Exposições, em Rio Pardo, por volta da 09 horas do dia 21, quando foi recebida na sala vip da  
Comissão Organizadora por membros da Diretoria da AFUBRA, destacadamente os Srs. Mário Ilo 
Grützmacher,  vice-presidente,  Marcilio  Laurindo  Drescher,  tesoureiro  geral  e  Romeu  Schneider, 



secretário  geral  e  Presidente  da  Câmara  Setorial  do  Tabaco,  que  muito  gentilmente  fizeram uma 
acolhida  aos  membros  da  delegação,  e  orientaram  o  grupo  sobre  todas  as  atividades  e  serviços 
disponíveis no evento.

Em seguida o grupo partiu para visitação ao parque, sendo que alguns percorreram todas as instalações 
e estruturas disponíveis, e parte dos membros procurou participar dos eventos específicos de Turismo 
Rural, Rizicultura e Meio Ambiente, que ocorreram concomitantemente. 

Destaque-se que, como há o objetivo de realizar uma feira da Agroindústria Familiar em nossa região,  
e, por conta disto alguns dos integrantes tiveram uma dedicação especial na visitação ao pavilhão da 
Agricultura Familiar, onde inúmeros stands eram ocupados por produtores rurais e empreendedores de 
pequenos negócios, muitos deles articulados em rede, que comercializavam produtos processados a 
partir de matérias primas oriundas das suas propriedades rurais, com grande agregação de valor. Vários 
produtores  foram  entrevistados  e  fotografados,  bem  como  seus  produtos,  e  ainda,  estabeleceu-se 
contato com órgãos públicos e  privados que atuam no setor,  fomentando ou prestando assistência 
técnica.
 
Encerrada a visitação e a participação nos eventos paralelos, o grupo deslocou-se até o município de 
Carlos Barbosa, onde uma rápida visita foi feita a Loja de Varejo da Indústria Tramontina, que serve 
como uma das âncoras ao turismo na região serrana do Rio Grande do Sul.

Em seguida a comitiva foi encaminhada para os hotéis previamente reservados.

22/03/2013

Na primeira  hora da manhã,  o grupo foi recepcionado na Prefeitura Municipal  de Garibaldi,  pelo 
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária,  Arnaldo Segranfredo e pela Secretária Municipal de 
Turismo, Ivane de Fávero. O primeiro, após saudar o grupo, teceu alguns comentários sobre o modelo 
de desenvolvimento rural seguido naquele município, destacando a vitivinicultura como a principal 
atividade agropecuária,  citando também a importância  da olericultura,  da avicultura e  da pecuária 
como fontes de trabalho e renda para o setor primário.

A Secretária de Turismo, detentora de um grande acumulado acadêmico, mas principalmente prático, 
brindou os membros da comitiva com uma dinâmica e ilustrativa palestra, onde pode apresentar todo o 
histórico do desenvolvimento turístico de Garibaldi  e  região,  seus principais  atrativos,  as diversas 
interfaces  que  precisam se  articular,  destacou  os  principais  roteiros  e  discorreu  sobre  os  projetos 
futuros  para  a  atividade  turística  na  região.  Pode  ainda  responder  a  questionamentos  e  oferecer 
algumas “dicas” a serem copiadas ou adaptadas para nossa realidade.

Como é forte  o apelo do Enoturismo,  o grupo, em seguida,  procedeu a uma visita a Cooperativa 
Vinícola Garibaldi, onde percorreu, acompanhado por uma guia especialmente capacitada, as antigas 
instalações da indústria, hoje preparada como um museu para visitação pública. A vinícola, uma das 
pioneiras  e  mais  importantes  do  Brasil  (segundo  informações  a  segunda  maior  do  país),  é  uma 
Cooperativa que reúne mais de 3.000 associados, viticultores de diversos portes, e produz entre vinhos, 
espumantes  e  sucos  entre  outros,  mais  de  2.000.000  (dois  milhões)  de  litros  anualmente,  com 
diferentes marcas, comercializados em todo o território nacional. Destaque-se que entre os produtos da 



empresa, o Espumante Moscatel Garibaldi detém vários títulos que lhe confere o status de ser um dos 
melhores espumante do mundo, de acordo com concursos internacionais em que tem participado.

O trabalho desta e de tantas outras vinícolas confere ao município de Garibaldi, o título de Capital 
Nacional dos Espumantes, marca que ostenta com orgulho.

Seguindo o programa, a próxima visita foi realizada a um Roteiro Gastronômico denominado Estrada 
do Sabor, onde um conjunto de propriedades rurais familiares recebeu ao longo de vários anos de 
trabalho, investimentos públicos em infra-estrutura (estradas, sinalização, obras de arte, comunicação), 
em capacitação, orientação técnica entre outros, tornando-se um dos mais importantes atrativos de 
Turismo no Espaço Rural da Serra Gaúcha, com atuação destacadamente profissional e responsável. 

O grupo foi recepcionado, para o almoço, na propriedade da Família Vaccaro, que oferece um cardápio 
típico da região, característico da culinária italiana (etnia predominante), acompanhado de vinhos e 
sucos produzidos na vinícola da família, com uvas de próprio cultivo. A propriedade oferece, além da 
gastronomia, num belo cenário rural, visitação às parreiras, à agroindústria, uma trilha ecológica, e um 
museu da família denominado Porão do Nono, onde ferramentas e artefatos antigos ficam expostos e 
são apresentados aos turistas pelo próprio “Nono”, que conta as histórias da família e “causos” que 
distraem e emocionam aos visitantes.

Após o almoço, a comitiva seguiu para Caxias do Sul, deslocando-se pelo Vale dos Vinhedos, região 
onde  estão  algumas  das  mais  importantes  e  conhecidas  vinícolas  do  Brasil,  roteiro  amplamente 
conhecido e desfrutado por turistas de todo o país, inclusive do exterior.

Em Caxias do Sul, a primeira atividade foi uma palestra técnica seguida de uma visitação ao CEASA 
SERRA,  um importante  entreposto  de  comercialização  de  produtos  hortifrutigranjeiros  do  sul  do 
Brasil, e referencial, por seu modelo de gestão, para todo o país. A segunda atividade foi a visita à 
propriedade da Família Venturin, especializada em Vitivinicultura, e detentora de vários prêmios de 
reconhecimento pela excelência no trabalho que realiza, e por seu destaque empreendedor.

No CEASA SERRA, fomos recepcionados e acolhidos pelo Gerente Técnico Operacional Sr. Antônio 
Garbin, que acompanhado pelo Diretor Presidente da entidade e Secretário de Agricultura de Caxias do 
Sul, Sr. Arai Horn, e pelo Coordenador de Mercado Sr. Gilnei Bogio, fez uma explanação bastante 
detalhada  sobre  a  estrutura  administrativa/operacional  e  sobre  o  modelo  de  gestão  adotado  pelo 
consórcio de 11 municípios, denominado ADCOINTER, que consolida o sucesso do empreendimento 
há mais de uma década.

Garbin destacou a estrutura “enxuta” e comprometida com o empreendimento, relatando que o CEASA 
SERRA é o único do Brasil gerenciado por um consórcio de municípios e por isso capaz de apresentar 
balanços econômicos positivos, pois os custos são acompanhados de perto, sendo as despesas rateadas 
entre os atores do processo (municípios, produtores e atacadistas).

A gestão do entreposto é bastante rígida no tocante a horários, procedimentos, manutenção, disciplina, 
no entanto fica totalmente livre o processo de comercialização, este regulado pelo próprio mercado, e  
somente supervisionado pela equipe do CEASA.

Tanto Antônio Garbin, quanto o Secretário Arai, orientaram o grupo visitante que, para empreender um 



estabelecimento  nesses  moldes,  deve-se  pensar  previamente  e  projetar  detalhes  como localização, 
espaço para manobras e estacionamento, previsão para futuras ampliações, isolamento com o meio 
exterior,  compartimentalização  apropriada  para  atacadistas  e  produtores,  facilidade  de  acesso  e 
mobilidade aos compradores, padronização e controle sanitário de embalagens, entre outros detalhes.

Finalizando, os interlocutores responderam a alguns questionamentos, esclareceram dúvidas pendentes 
e  avaliaram  algumas  intervenções  do  grupo,  ficando  claro  que  estamos  apenas  no  início  de  um 
processo que deverá se consolidar em médio prazo.

Como última atividade oficial da comitiva, procedeu-se a visita a Propriedade da Família Venturin, que 
hoje  é  administrada  pela  quarta  geração,  representando uma das  mais  tradicionais  e  conceituadas 
produtoras de uvas de mesa do Brasil.

Na propriedade a equipe foi recebida pelo Sr. Charles Venturin, um dos responsáveis pela gestão do 
empreendimento.  Logo  na  chegada,  chamou  atenção  a  organização  limpeza  e  harmonia  da 
propriedade, muito bem instalada e equipada com máquinas, ferramentas e demais equipamentos para 
a produção.

São  cultivados  aproximadamente  7  hectares  de  uvas,  sendo  aproximadamente  2,5  com  cobertura 
plástica,  onde  são  colhidos  anualmente  cerca  de  25  toneladas  de  uvas  de  mesa  de  4  cultivares 
diferentes.  Na  área  de  parreiras  restante,  cultivam-se  uvas  viníferas  e  americanas,  rendendo 
aproximadamente  100  toneladas  ano.  Grande  parte  da  produção  é  comercializada  na  própria 
propriedade a preços superiores aos normalmente praticados no mercado local. Como aproveitamento 
de matéria prima, são produzidos sucos, vinhos e geléias que agregam valor a produção e também são 
comercializados na propriedade.

A família, que tem nome muito bem posicionado no mercado, iniciou nesse ano, o cultivo protegido de 
tomates e testes com pimentões, onde tem obtido excelentes resultados, sendo a comercialização destes 
produtos (especialmente tomate)  junto ao CEASA SERRA o que,  segundo Charles,  tem sido uma 
experiência bastante satisfatória e rentável.

Por volta das 19 horas encerrou-se então a atividade técnica oficial da comitiva, que retorna para o 
Alto Vale do Itajaí, chegando a Rio do Sul por volta das 03 horas do dia 23 de março de 2013.

Considerações Finais

Durante o retorno procurou-se, junto aos componentes da comitiva avaliar os resultados obtidos com a 
Viagem Técnicas, onde se destacam as principais considerações:

1- A região da AMAVI esteve muito bem representada quali e quantitativamente;
2- Os objetivos iniciais foram plenamente alcançados, quais sejam: busca de novas tecnologias e 

modelos de gestão e interatividade do grupo;
3- Tudo o que foi visto pode ser perfeitamente aplicado em nossa região, necessitando poucas 

adaptações;
4- Há a necessidade de estreitar os laços de intercâmbio com o Rio Grande do Sul bem como com 

outras  regiões  do  estado  e  fora  dele  para  busca  de  aperfeiçoamento  e  modelos  de 



desenvolvimento bem sucedidos;
5- O custo benefício deste tipo de atividade (visita técnica) é extremamente favorável no processo 

de extensão rural;
6- Foram firmados contatos que podem perfeitamente render boas parcerias para desenvolvimento 

de projetos de agregação de valor à produção agropecuária;
7- O  turismo  no  espaço  rural  deve  ser  trabalhado  com  profissionalismo  e  responsabilidade, 

respeitando-se os limites de atuação do setor público e da iniciativa privada;

Conclusão

A AMAVI tem papel preponderante na articulação entre os municípios para construção de políticas 
públicas  e  realização  de  ações  de  interesse  regional,  bem  como  a  responsabilidade  de  puxar  o 
desenvolvimento  local,  valendo-se  de  mecanismos  e  ferramentas  de  uso  comum e  compartilhado, 
atuando como ser animadora e orientadora dos gestores públicos e da sociedade em geral, na busca de 
alternativas de desenvolvimento sustentável, que revertam em melhoria de qualidade de vida para a 
população do Alto Vale do Itajaí.

Rio do Sul, março de 2013.

IVAN CARLOS SCHULZE
Secretário de Agricultura de Lontras

Coordenador CONSAGRI

EDSON LUIS FRONZA
Assessor CONSAGRI
Coordenador SUASA

CIM/AMAVI



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

EXPOAGRO AFUBRA 2013

ANEXO 01 – Programa/roteiro

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 e do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural) disponibiliza aos Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores, 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.

IVAN CARLOS SCHULZE
Secretário de Agricultura de Lontras

Coordenador CONSAGRI

EDSON LUIS FRONZA



Coordenador SUASA (CIM/AMAVI)
Assessor CONSAGRI

ANEXO 02 – Relação de Participantes

NOME COMPLETO CPF/RG MUNICÍPIO CARGO/FUNÇÃO
Ivan Carlos Schulze 89814274968 Lontras Séc. Agricultura
Ana Paula Machado 00891341927 Rio do Sul Sindicato Rural
Edson Luis Fronza 50670921904 Rio do Sul Assess. CONSAGRI
Marcos M. de Quadros 48141011049 Rio do Sul Veterinário
Alcide Amarante 01676183930 Petrolândia Séc. Agricultura
Edson Silva Padilha 82694931987 Petrolândia Séc. Ind.,Esp. E Tur.
Martinho Tramontin 06944746950 Dona Emma Séc. de Agricultura
Josimar Simonetti 78160707991 Taió Séc. Dês. Econômico
Ivan Sérgio Claudino 57380252968 Taió Séc. Agricultura
Valmir Fernandes 69276137904 Taió/ SDR Ger. de Des. e Agric.
José de Souza 38276011934 P. Nereu Séc. de Agricultura
Ivan Cleiton Bini 01928115926 P. Redondo Engº Agrônomo
José Adálcio 51831171953 Ibirama/SDR Ger. de Des. e Agric. 
Celso Eifler 37618725934 Vidal Ramos Séc. de Agricultura
Leandro Warmling 07341062975 Aurora Séc. Agricultura
Olavio Meneghetti 37926179949 Laurentino Séc. Agricultura
LOURIVAL CARVALHO 69195730915 José Boiteux Séc. Agricultura
Otávio Georg Júnior 03597634990 José Boiteux Engº Florest.
CRISTIANO SAMP 04434407945 B. do Tromb. Séc. Agricultura
DIMAS E. BECKER 15456927934 Atalanta Pres. UCAVI



NOME COMPLETO CPF/RG MUNICÍPIO CARGO/FUNÇÃO
Gustavo Frutuoso 07699394909 Lontras Agricultor
Rosane Eifler 01574494910 Lontras Agricultor
Valdir Eifler 75390566904 Lontras Agricultor
Juliana Bachmann 93566328987 Lontras Agricultor
DIOMIR ALBERTON 37936603972 Atalanta Séc. Agricultura
ARLINDO JOSÉ STEDILE 77717619920 Agronônica Séc. Agricultura
Orli Carlos Paul 89525604934 C. do Lageado Séc Adm.
NILTON BONATTI 50113828934 Rio do Oeste Séc. Agricultura
JAIR MERIZZI 55238890915 Vitor Meireles Sec. Agrucultura
Nilsa de Oliveira 03942551942 Mirim Doce Secretária Turismo
Giovani E. Correia 03505504920 Mirim Doce Engº Agronomo
Ademir Mewes 72844620949 Ibirama Diretor de Agric.
Marcos Ressel 06704104976 IFC Estudante
Mirielle Aline Grein 09282542912 IFC Estudante
Darci Spancerski 90162617968 Witmarsum Vereador
Elton Klaumann 03371577902 Witmarsum Vereador
Mayara Ferreira 00270674400 Atalanta Estudante
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FOTO 01: Chegada da comitiva ao Parque EXPOAGRO AFUBRA, em 21 de março de 2013, Rio 
Pardo (RS).



FOTO 02: Comitiva sendo recepcionada na sala Vip, por dirigentes nacionais da AFUBRA, em 21 de 
março de 2013, Rio Pardo (RS).

FOTO 03: Vista parcial do pavilhão de entrada, com exposição de trabalhos de unidades de ensino 
vinculadas a projetos de educação ambiental da AFUBRA, em 21 de março de 2013, Rio Pardo (RS).



FOTO 04

FOTO 05



FOTO 06

FOTO 07



FOTO 08

FOTO 09



FOTO 10

FOTO 11



FOTO 12

FOTO 13



FOTO 14

FOTO 15



FOTO 16

FOTO 17



FOTO 18

FOTO 19



FOTO 20

FOTO 21



FOTO 22

FOTO 23



FOTO 24

FOTO 25



FOTO 26

FOTO 27



FOTO 28

FOTO 29



FOTO 30

FOTO 31



FOTO 32

FOTO 33



FOTO 34

FOTO 35



FOTO 36

FOTO 37



FOTO 38

FOTO 39



FOTO 40

FOTO 41

FOTOS 04 a 41: Detalhes dos stands, produtos e serviços oferecidos no Pavilhão da Agroindústria 
Familiar na EXPOAGRO AFUBRA, em 21 de março de 2013, Rio Pardo (RS). 



FOTO 42: Evento concomitante na EXPOAGRO AFUBRA. Seminário de Turismo Rural, em 21 de 
março de 2013, Rio Pardo (RS).
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FOTO 68

FOTOS 43 a 68: Detalhes da EXPOAGRO, pátios exteriores onde estão demonstrados máquinas, 
equipamentos, serviços, lavouras experimentais e demonstrativas, além de tecnologias ambientais e 

fontes alternativas de energia.

FOTO 69: Palestra Técnica sobre Empreendimentos de Turismo Rural na Serra Gaúcha, com Ivane de 
Fávero, Secretária Municipal de Turismo, Garibaldi (RS), em 22 de março de 2013.



FOTO 70: Visita a Cooperativa Vinícola Garibaldi, Garibaldi (RS), em 22 de março de 2013.

FOTO 71: Recepção na propriedade rural da Família Vaccaro, Estrada do Sabor, Garibaldi (RS), em 22 
de março de 2013.



FOTO 72: Vinícola da Família Vaccaro, fabricante de vinhos, sucos e espumantes artezanais, Estrada 
do Sabor, Garibaldi (RS), em 22 de março de 2013.

FOTO 73: Almoço típico na residência da Família Vaccaro, Estrada do Sabor, Garibaldi (RS), em 22 
de março de 2013.



FOTO 74: Vista parcial do Empreendimento da Família Vaccaro, Estrada do Sabor, Garibaldi (RS), em 
22 de março de 2013. 

FOTO 75: Visita técnica ao CEASA SERRA, Caxias do Sul (RS), em 22 de março de 2013.



FOTO 76: Palestra com o Gerente Administrativo e Operacional do CEASA SERRA, Caxias do Sul 
(RS), em 22 de março de 2013.

FOTO 77: Vista parcial do Galpão dos Produtores, CEASA SERRA, Caxias do Sul (RS), em 22 de 
março de 2013.



FOTO 78: Vista Parcial do Galpão dos Boxes de Atacadistas, CEASA SERRA, Caxias do Sul (RS), em 
22 de março de 2013. 

FOTO 79: Visita técnica a Propriedade da Família Venturin, produtores de uvas e vinhos, Caxias do 
Sul (RS), em 22 de março de 2013.



FOTO 80: Vista parcial das parreiras com cultivo protegido, propriedade da Familia Venturin, Caxias 
do Sul (RS), em 22 de março de 2013. 

FOTO 81: Vista parcial do interior das parreiras com cultivo protegido de uvas de mesa, propriedade 
da Familia Venturin, Caxias do Sul (RS), em 22 de março de 2013. 



FOTO 81: Centro de atendimento aos visitantes, propriedade da Familia Venturin, Caxias do Sul (RS), 
em 22 de março de 2013. 

FOTO 82: Premiações recebidas pela Excelência no trabalho desenvolvido na propriedade da Familia 
Venturin, Caxias do Sul (RS), em 22 de março de 2013. 


