
 

Bento Gonçalves prevê movimentação de R$5 milhões com 
Simpósio 

Uma das mais belas paisagens do sul do país, boa comida, passeios culturais e uma 
programação repleta de atividades, a capital do vinho se prepara para receber 3 mil visitantes 

durante o XX Simpósio. “É com muito orgulho que vamos sediar o XX SBRH. Pretendemos 
contribuir com novos conhecimentos e na busca de melhores soluções para a utilização de 

recursos hídricos”, afirma o prefeito da cidade, Guilherme Rech Pasin 

Localizada na Serra Gaúcha na região denominada Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves possui 110 mil 
habitantes e está entre as oito cidades com maior economia do estado do Rio Grande do Sul. A cidade 
foi escolhida como um dos 65 pólos indutores de turismo no Brasil pelo Ministério do Turismo e vai 
receber entre os dias 17 a 22 de novembro, a vigésima edição do Simpósio Brasileiro de Recursos 
Hídricos – XX SBRH. 

Estima-se que o Simpósio movimente R$ 5 milhões nos dias de evento. Segundo o secretário municipal 
de Turismo, Gilberto Durante, a cidade oferece estrutura, bela paisagem, segurança, cultura e um 
excelente vinho para receber um evento tão importante. “Para nós é uma grande oportunidade receber 
este Simpósio, que tem importância nacional. Estamos nos preparando para sermos ótimos anfitriões, 
não só a prefeitura, mas toda a comunidade”, explica.  

Para o secretário, Bento Gonçalves se orgulha em receber pessoas renomadas, ainda mais para falar 
sobre um tema que preocupa todo mundo, a água. A comunidade em geral, escolas, indústria, 
agricultura, tecnologia vão estar presentes, cada um a sua maneira. “Vamos fazer num domingo a 
caminhada pela água, para a conscientização da importância deste elemento para nosso planeta, onde 
estão convidados não só os cidadãos bento gonçalvenses, mas também todos os turistas”, conta. 

A cidade oferece 35 mil vagas de hospedagem, entre hotéis e pousadas, sendo três mil leitos, 
provavelmente o número de visitantes que participarão do Simpósio. Somando Bento Gonçalves aos 
municípios vizinhos, os turistas terão 8 mil leitos para escolher. “Todas as nossas hospedagens são 
boas, limpas e organizadas, além das pessoas serem acolhedoras, aliás, somos conhecidos pela 
hospitalidade, adoramos receber turistas e nunca tivemos reclamações, a maioria volta ou nos indica 
para parentes e amigos”, completa Durante. 

Bento Gonçalves oferece muitos atrativos para os turistas: são ao todo nove rotas turísticas, com 
destaque para o passeio de Maria Fumaça original, com capacidade para levar 250 pessoas a cada 
viagem, (estima-se que mil pessoas possam fazer o percurso em um dia inteiro); o Vale dos Vinhedos 
que é considerado um dos 10 principais do mundo, e conferiu à cidade o título de “capital brasileira do 
vinho”, com 33 vinícolas. “Os turistas podem degustar, acompanhar a elaboração do vinho e dar nota. 
Somando a nossa região temos 79 vinhedos, mas em toda a Serra Gaúcha são 800. Estamos felizes 
porque uma das vinícolas, Butique Lídio Carraro, foi escolhida como fornecedora oficial para a Copa da 
Fifa, tanto que nos jogos e nos eventos, em geral, só vai circular a nossa marca”, comemora o 
secretário.  

Em questão de atrativos turísticos também se destaca a rota Caminhos de Pedra, um museu vivo, a céu 
aberto, que remete às cidades da Itália, pois representa fielmente a imigração italiana no Brasil. Os 
próprios moradores descendentes recebem os visitantes e mostram a autenticidade e originalidade da 
cultura, gastronomia e arquitetura. O secretário de Turismo conta que muitos poderão ver casas de 
tomate, casas de ovelha e de erva mate. Outro passeio interessante é o Vale do Rio das Antas, um 



local de extrema beleza e com uma paisagem, segundo Gilberto, capaz de encantar a todos. Neste 
trajeto encontram-se tendas de produtos coloniais, artesanato e lancherias com vista panorâmica.  

A 25 km de distância da cidade está a Ponte Ernesto Dorneles, também conhecida como a Ponte do 
Rio das Antas, uma das maiores do mundo. “O Vale abriga a sede do Distrito de Tuiuty, onde ficam as 
novas instalações dos Vinhos Salton. A idéia é que os turistas possam passar por um parque temático 
da Uva e do Vinho, com passarelas internas para conhecer a área de produção, a elaboração, a 
colheita da uva até o engarrafamento. Em janeiro, fevereiro e março muitos turistas já podem colher as 
uvas se quiserem”, diz. 

O Guia 4 Rodas considerou o Galeto da cidade o melhor do Brasil, mas para o secretário, toda a 
comida da cidade é de dar água na boca, principalmente para quem aprecia a culinária italiana, forte e 
dominante nos restaurantes de Bento Gonçalves. A alta gastronomia com jantares harmonizados 
também são recorrentes, além, é claro, do bom churrasco, prato que não pode faltar no cardápio dos 
gaúchos. “Aqui, os comerciantes valorizam muito a nossa cultura, o nosso produto, a nossa arte, temos 
raízes fortes e procuramos comercializar tudo o que temos de bom”. 

Turismo de Aventura 

Durante as horas de folga, os participantes do XX SBRH terão mais uma nova opção turística de Bento 
Gonçalves: o turismo de aventura. A novidade tem início já no mês de outubro. A Rota Rural Encantos 
da Eulália reúne uma formação geológica rica em vales, canyons, rios, cachoeiras, cavernas, túneis e 
possui uma exuberante floresta nativa e vales cobertos de parreiras. O novo empreendimento será um 
parque perfeito para quem gosta de viver emoções fortes e aumentar a adrenalina. “As pessoas vão 
poder praticar canyoning, off road (Jeep Aventura), cavalgada, cascading, ducking, escalada, pêndulo, 
rapel, mountain bike, tirolesa e trekking.”, diz o secretário.  

Para o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Rech Pasin, é com muito orgulho que a cidade vai 
sediar o evento. “Debater esse tema em nossa cidade é uma oportunidade para que possamos avaliar 
nossas políticas públicas e refletir sobre as ações a serem implementadas”, completa.  

Para Pasin, a presença na cidade de técnicos, pesquisadores, profissionais do setor, autoridades, irá 
contribuir para a promoção de novos conhecimentos e na busca por melhores soluções para a utilização 
dos recursos hídricos.  “O Simpósio oferece ao município a oportunidade de divulgação de nossas 
potencialidades, de nossos roteiros turísticos e de nossa cultura. No aspecto econômico contribuiu 
sobremaneira com todo o trade turístico, especialmente hotéis, bares e restaurantes. Bento Gonçalves é 
uma das seis cidades brasileiras que mais recebe eventos internacionais. O Simpósio também confirma 
nossa vocação de recebermos bem quem nos visita, de promovermos nossa cidade e nossa gente”, 
explica.  

Para o prefeito, o turismo de negócios no município é um grande instrumento de incremento à economia 
de Bento. “A expectativa é que o Simpósio movimente de R$ 4 a R$ 5 milhões para a atividade 
econômica da cidade. Esperamos que todos se sintam acolhidos em Bento e levem as melhores 
impressões da capital brasileira do vinho”, finaliza. 

O XX SBRH conta com patrocínio da CNA – Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, 
da Odebrecht Infraestrutura, do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, da hidrelétrica Itaipu Binacional e Light. O evento tem apoio de diversas entidades e 
organizações, entre elas, a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, o Ministério do Meio Ambiente e a 
Agência Nacional de Águas. Conheça todos os patrocinadores e apoiadores visitando nossa página: 
http://www.abrh.org.br/xxsbrh/.  

Quem é a ABRH 



A ABRH – Associação Brasileira de Recursos Hídricos é uma associação profissional, sem fins 
lucrativos, que tem como finalidade congregar pessoas físicas e jurídicas dedicadas ao avanço da 
gestão de Recursos Hídricos, da pesquisa científica e do apoio ao ensino técnico e universitário. A 
ABRH desenvolve ações de caráter técnico-científico, espinha dorsal da sua atuação político-
institucional, com vistas a dirimir conflitos e a viabilizar a construção de soluções robustas, eficientes e 
sustentáveis, para a gestão dos Recursos Hídricos em apoio ao desenvolvimento do País. 

Em 1997, a participação da ABRH foi fundamental para angariar a contribuição de profissionais de 
diferentes setores da Água para a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
no Brasil. No Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRH) tem participado como representante do 
setor técnico e acadêmico. Também atua no Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e está 
representada em Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, bem como em diversos Comitês de 
Bacias Hidrográficas. 

SERVIÇO 
O quê: XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
Quando: de 17 a 22 de novembro de 2013 
Onde: FUNDAPARQUE - Alameda Fenavinho, 481 - Bento Gonçalves (RS) 
Inscrições on line: até 10 de novembro – clique aqui. 
Informações: xxsbrh@abrh.org.br(51) 3493 2233 / 3308 6652 
Para acessar a programação preliminar do evento clique aqui. 
Site: www.abrh.org.br/xxsbrh |Fanpage: Facebook ABRH | Siga no Twitter 
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