
Convite para um
passeio de aniversário

Os 141 anos de Santa Cruz do Sul 
são comemorados, neste Caderno 
Especial que aqui inicia, como um 
passeio. Quem não gosta de conhecer 
belos lugares, com paisagens de en-
cher os olhos, comida farta, levar uma 
lembrancinha pra casa e registrar em 
muitas fotos? Neste especial o turismo 
ganha vez, já que Santa Cruz tem tido 
cada vez mais destaque e reconheci-
mento neste segmento.

Mais do que um roteiro, porém, é  
contar com um município bem organi-
zado. Oferece estradas em boas condi-
ções, atrai muitos moradores para os 
estudos, tem hospitais, eventos o ano 
todo. Na visão do secretário municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Tu-
rismo, César Cechinato, toda cidade 
fortemente desenvolvida, sempre se 
viu e continua se vendo como cidade 

de indústria forte. “Precisamos desper-
tar em todos setores da nossa comu-
nidade a necessidade de investirmos 
no turismo. Não apenas investimento 
físico em hotéis, pousadas, centro 
de eventos, mas também em capital 
humano. A cidade precisa ter uma cul-
tura de bem receber. Por isso, um dos 
grandes objetivos é continuar sendo 
um grande polo industrial, de comércio 
e de serviços, mas temos a pretensão 
de ser o quarto destino turístico do 
Rio Grande do Sul. Gramado/Canela, 
Bento Gonçalves e Porto Alegre são os 
três principais destinos, queremos ser 
o quarto. Estamos trabalhando para 
isso. A elevação de categoria no Mapa 
de Turismo evidencia os esforços. 
Estamos caminhando na velocidade 
adequada. Turismo é fonte de trabalho 
e renda”, frisou.

ARAUTO | SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2019 | 03

EXPEDIENTE
Edição e textos: Carolina Almeida 
Diagramação e revisão: Daiana Theisen
Anúncios: Ana Caroline Thomsen, Daiana 

Theisen, Juliana Schroeder e Patrícia Dhiel
Comercial: Cris Aquino, Daniel Schwengber 
Jr., Luciana Severo, Maiquel Thessing e 
Toninho Woyciekoski

CAROLINA ALMEIDA


