
ROTA DAS ÁGUAS

E 

SABORES

Ivorá/RS

VIA DE I’ACUE E DE I SAORI

São João do Polesine – DEZ 2021



O início

• Belezas naturais

• Gastronomia

• Religiosidade

• Região praticamente 

homogênea

• Condesus

• Recanto Maestro/Termas

• Jardim das Esculturas

Cascata Cara do Índio
Família Moro



O Start em Ivorá

• Empresário ($) local investiu 

em um meio de levar 

pessoas até as cascatas 

(2015)

• Mídias sociais

• Partiu RS

Caminhão Caminhos de Ivorá



O que foi feito
• Aproveitamento das belezas

naturais ( percepção do potencial

que as propriedades rurais tinham)

• Precisamos começar a pensar no

famoso desenvolvimento

econômico PARA TODOS (pensar o

turismo como cadeia produtiva e,

para isso, todos precisam ganhar a

sua parte)

Cascata Cara do Índio
Família Moro



O que foi feito

• Administração municipal e Emater

foram atrás de potenciais famílias 

que pudessem trabalhar com o 

turismo;

• Montagem de um curso de turismo 

rural em parceria com o SENAR 

(2019)

• Organização do grupo

Cascata Cara do Índio
Família Moro



Mudança de olhares

• Acreditar no turismo realmente e entender 

isso como uma forma de ganhar $$ (poder 

público investir);  

• Potencializar o conjunto “gastronomia –

Produção de alimentos(agroindústria) –

Turismo Rural”

• Construção do Centro de Atendimento ao 

Turista (Recursos de emendas)

Linha Simonetti

TRABALHAR COM O QUE 
TEMOS E SABER QUE 
ISTO NÃO É POUCO!



Mudança de olhares

• Planejamento do negócio( infra 

estrutura, legalização, tributação, 

aposentadoria, público alvo

• Investimento/aproveitamento do que 

está aqui

Confecção das placas
Trilhas de Ivorá



•Envolvimento

•Empreendedorismo

•Persistência

•Coragem

Mudança de olhares



Empreendedores 



Cantina Sabor D’Ivorá





• Linha Simonetti

• Vinhos Coloniais, sucos,

apresentação do processo de 

fabricação de vinhos e produção de 

suco.

• Produtos coloniais

• Atende com agendamento

• 55 999789917 – André Simonetti
• Instagran @saborivora www.facebook.com/cantinasabordivora



Cantina do 

Nito



• Linha Simonetti

• Cantina Regularizada para a 

produção de vinhos Coloniais 

tinto, rosê e branco.

• Atende com agendamento.

• 55 996421911- Nito

Cantina do 

Nito





•Caminho da Harmonia



• Barreiro 
• Trilhas e cascatas - Serve lanche 

durante a trilha.
• Atende somente com agendamento.

• 55 996784968
• @criscaminhosdaharmonia

• Cristiane Moro

•Caminho da Harmonia







Caminhos de Ivorá



• Caminhos de Ivorá

• Agência de turismo,

turismo de aventura

• Transporte com 

caminhões militares

• Atende com 

agendamento.
• 55984447253 - Leandro

• @caminhosdeivoraoficial







•Restaurante I Fratelli Moro



• Linha Londero Moro 

• Almoço típico italiano, café colonial, amplo 

espaço externo para relaxamento, museu ao ar 

livre com exposição de objetos antigos que 

relembram o cotidiano da vida na colônia .

• Capacidade para 100 pessoas

• Atende com agendamento.

• 55999616025 - Nádia

•Restaurante I Fratelli Moro





Como Começou













•Cascata Cara Do Índio



• Linha Londero Moro 

• Área de banho, local para camping, infraestrerutura

com banheiros estacionamento e churrasqueiras.

• Atendimento durante a temporada de verão.

• Equipe com salva-vidas, bombeiros e segurança

• Cobrança de entrada

• 55 984132606

•Cascata Cara Do Índio



•Cascata Cara Do Índio



•Cascata Cara Do Índio



• Linha Cinco 

• Área de banho, local para camping, 

infraestrerutura com banheiros, estacionamento 

e churrasqueiras.

• Atendimento durante a temporada de verão.

• Cobrança de entrada

• Local para rapel

• 55999741640 ( Mirian)

•Cascata Queda Livre









• Piruva

• Trilha, cascatas e cânions. 

• A entrada nas trilhas requer acompanhamento de 

condutor local e ou guia habilitado e agendamento 

prévio.

• Atendimento durante a temporada de verão.

• Explorada por guias e condutores 

• Cobrança de estacionamento e venda de produtos 

coloniais

• 55 984415962 (Jocelaine) e 55984324369 (Preta)

•Cânions da Piruva



•Trilhas de Ivorá



• Boca da Picada 

• Trilhas e cascatas.

• Atendimento sob agendamento

• Serviço de condutor local   (Tiago)

• 5591271668

•Trilhas de Ivorá









• Pousada Trilhas de Ivorá

• Ivorá (cidade)

• Pousada com café.

• Atende com 

agendamento

Trilhas de Ivorá



• Boca da Picada 

• Sorveteria, cabana para aluguel, 

amplo espaço para piquenique.

• Atende com agendamento.
• 55984632706

• Jaqueline, Bruna e Marilei

•Sabores da Cabana





• Boca da Picada 

• Jantar, serviços de chá, café e 

piquenique .

• Atende com agendamento.

• 55984632706

Trattoria Sapori di Capana







•Trilha das Mandalas



• Trilha das Mandalas
• Itinerante 

• Trilhas meditativas com 

mandalas artesanais temáticas. 

• Trilhas em meio a natureza 

em parceria com os demais 

empreendimentos

• Atende com agendamento.
• Leaní - 55984441190







•Artesanato

•Mari Londero

•Mari Aozani

•Artfios mandalas

•Artesanato Da Preta

•Artesanato Da Marca

Parceiros





Parceiros

•Agroindústrias

•Agroindústria São Miguel – Embutidos

•Agroindústria Delicias De Ivorá –

Panificados

•Potencial para mais empreendimentos



Parceiros

• Pousadas

• Celso Moro (Cabana)

• Saulo Zanon ( Cabana)

• Outras já estão sendo construídas ou adaptadas

• Empreendedores externos investindo no município





Desafios
• Formalização do grupo – andar com as próprias pernas

• Implementar a visão coletiva

• Profissionalização

• Capacitação (guias, condutores, gastronomia, legislação)

• Construção do Centro de Atendimento ao turista



Desafios
• Atrair mais parceiros/ diversificar os atrativos

• Divulgação/marketing

• Fiscalização dos serviços 

• Retorno $ ao município ( impostos) .  Fazer a roda girar







Obrigado!

Equipe Rota Ivorá águas e Sabores



Rota Ivorá Águas e 

Sabores

55 999809151 (Watts) (EMATER)

@ivoraaguasesabores

www.facebook.com/AguaseSabores


