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 O Sebrae/SC, por meio da regional meio oeste, juntamente com o Município de Luzerna, 

formalizaram a parceria para realizar os trabalhos de identificação das potencialidades existentes 

no município que possam ser trabalhadas para desenvolver o Turismo. A execução foi da 

empresa credenciada ao Sebrae, BriSe Consultoria e Treinamentos Ltda, com as especialistas no 

assunto Léia Macedo e Neusa Oliveira, com exímia experiência em Desenvolvimento Turístico 

Local. 

  Nessa primeira etapa, o objetivo foi elaborar o inventário e diagnóstico turístico para 

identificar as potencialidades de Luzerna, vislumbrando a formatação de um possível Roteiro 

Turístico integrando espaços rurais e urbanos, tanto públicos como privados e envolvendo setor 

empresarial, entidades e comunidade local.  

Ressaltamos que esse é um documento interno e tem a finalidade de registrar os 

potenciais turísticos, apresentando o descritivo e a análise técnica dos potenciais tanto privados 

como públicos que servirá de base para auxiliar nas próximas etapas de desenvolvimento turístico 

local. 

 O inventário se encontra no Documento 01, onde consta a análise de cenário, a descrição 

e análise técnica dos locais visitados, além das considerações finais, fontes de consulta e anexos.  

 O Diagnóstico de cada local público e empreendimentos privados visitados encontram-se 

no Documento 02, já que é um documento interno que não poderá ser disponibilizado 

publicamente. O diagnóstico individualizado poderá ser disponibilizado apenas ao local indicado e 

preferencialmente por técnicos que possam orientá-los nas melhorias sugeridas.  
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 Com o desenvolvimento do turismo, os municípios têm a oportunidade de resgatar e 

valorizar a cultura local, preservar espaços em meio a natureza e dar melhor uso, proporcionando 

bem-estar e oportunidades de novos negócios que ajudam a fomentar a economia local.  

 Luzerna é um município de aproximadamente 6(seis) mil habitantes, sendo mais 

evidenciadas as culturas italiana e alemã. Um povo que preserva tradições religiosas, 

receptividade e o jeito simples de viver, prezando por qualidade de vida, características fortes para 

desenvolver o turismo, já que é em busca disso que muitos visitantes acabam tendo interesse de 

conhecer um destino.  

 Com o objetivo de identificar as possibilidades e preparar a cidade para essa atividade, 

buscando incrementar o setor econômico do município que atualmente é forte no setor 

metalmecânico, é que foi realizado o inventário e diagnóstico das potencialidades turísticas 

envolvendo propriedades rurais, empresas, entidades, atrativos e espaços públicos e privados.  

 Os locais visitados no Município foram indicados por pessoas do poder público, 

representantes de entidades e membros da comunidade local. O acompanhamento foi realizado 

pelos responsáveis do setor de turismo e da cultura, juntamente com outros colaboradores. No 

primeiro momento foram elencados locais a serem visitados e conforme as visitas foram 

ocorrendo essa relação foi alterando, pois aconteciam novas descobertas. Nesse trabalho de 

consultoria foi elaborado 02(dois) Documentos, sendo o Documento 01: Inventário e Diagnóstico 

das Potencialidades Turísticas de Luzerna e Documento 02: Diagnósticos dos Empreendimentos 

com Potenciais Turísticos.  

 Esse é o documento 01 que contém o inventário juntamente com o diagnóstico do 

potencial turístico a ser trabalhado no desenvolvimento do turismo do município, além de 

identificar e analisar os atores envolvidos que serão fundamentais para a construção de 01(um) 

Roteiro Turístico em Luzerna. Consta ainda nesse documento a metodologia utilizada, análise de 

cenário do município, inventário e diagnóstico dos potencias turísticos com registro fotográfico, 

considerações técnicas, fontes de consulta e anexos.  

 

 

 

 

 INTRODUÇÃO  
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A metodologia adotada para a realização dessa etapa contou com pesquisa in-loco e de 

gabinete. Foram levantadas informações via internet, documentos, mapas, sites, conversas, entre 

outros.  

A elaboração do inventário e diagnóstico das potencialidades turísticas de Luzerna teve 

início com reuniões presenciais com os envolvidos do setor público, lideranças, representantes de 

entidades, visitas em comunidades urbanas e rurais, instigando as pessoas no intuito de descobrir 

informações que pudessem contribuir com o trabalho.  

Foram várias saídas a campo para captar, registrar e analisar informações relacionadas na 

etapa do inventário. O objetivo das visitas foi a equipe técnica conhecer os equipamentos, 

empresas e propriedades rurais in-loco, coletar dados, fazer registro fotográfico e preencher a 

ficha técnica para melhor compreensão e análise do potencial de cada local. As visitas a campo 

contaram com a participação de representantes do setor público do município que fizeram o 

agendamento prévio nos empreendimentos e propriedades rurais, além do acompanhamento em 

espaços e atrativos públicos que puderam ser analisados.  

As informações obtidas com as visitas e pesquisas de gabinete serviram para identificar o 

estágio atual e específico de empresas, propriedades rurais, comunidades, organizações culturais, 

comércio local, espaços e atrativos públicos e privados, além de um olhar mais amplo sobre a 

cidade e sua cultura. Com isso, foi descrito uma breve análise de cenário do município, para 

entender onde os atores estão inseridos. Na sequência apresenta-se o inventário e diagnóstico 

das potencialidades turísticas do município de Luzerna com o descritivo, análise e diagnóstico 

individualizado para melhor entendimento das adequações necessárias para trabalhar 

efetivamente com a atividade turística.  As considerações técnicas resumem o trabalho elaborado 

e pontuam as necessidades e etapas fundamentais para o desenvolvimento do turismo local de 

forma sustentável.  

Após a validação do Documento 01: Inventário e Diagnóstico das Potencialidades 

Turísticas do Município de Luzerna, realizado pelo gestor público e equipe técnica do Município, 

foram feitos os ajustes finais e entregue o documento oficial ao Município.   

Vale ressaltar que o diagnóstico dos empreendimentos privados, encontra-se em um 

documento complementar (Documento 02 - Diagnóstico dos Empreendimentos com Potenciais 

Turísticos) e não poderá ser exposto publicamente por se tratar de particularidades. Orienta-se 

que seja disponibilizado diretamente aos empreendedores para auxiliar nas melhorias do local, 

preferencialmente com orientações técnicas que possam auxiliá-los na implantação.   

METODOLOGIA 
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Em meio a tantas visitas e descobertas, percebeu-se que o município carrega consigo um 

grande potencial para desenvolver a atividade turística, principalmente nos segmentos naturais, 

culturais e rurais.   

Luzerna é uma cidade com características marcantes, a cultura essencialmente Italiana e 

Alemã eleva o município num patamar importante culturalmente. Está no caminho da rota turística 

regional “Rota da Amizade” que integra municípios da região, atualmente Fraiburgo, Videira, 

Pinheiro Preto, Iomerê, Arroio Trinta, Treze Tílias, Joaçaba e Piratuba. Os visitantes vindos do 

município de Fraiburgo, passam por Treze Tílias indo em direção a Piratuba e podem ser 

convidados a conhecer Luzerna, pequena cidade com belezas naturais e culturais. Porém, para 

isso, é preciso preparar, adequar, desenvolver o município turisticamente e ter um roteiro turístico 

formatado para ingressar nessa rota turística regional. A atividade turística se bem trabalhada, 

movimenta a economia e gera oportunidades de trabalho e incremento na renda familiar da 

população.   

Com o levantamento de dados e diagnóstico realizado, ficou evidente o grande potencial 

turístico existente no município. Os setores de maior destaque estão nas propriedades rurais, no 

setor de serviços, comércio, indústria, belezas naturais e culturais que podem ser explorados 

turisticamente.  

O inventário e diagnóstico do município foi o primeiro passo para o desenvolvimento do 

setor turístico, com base nesses dados o município poderá projetar o que pretende para o futuro, 

definir os objetivos e metas a alcançar para ter um novo seguimento econômico prosperando 

localmente, preservando as riquezas naturais, culturais e fomentando oportunidades de negócios.   

 

História do Município 

  Luzerna, pequena cidade localizada no meio oeste catarinense, denominada “CAPITAL DA 

AMIZADE”.  

 O Município foi fundado pelo engenheiro eletrotécnico alemão Henrique Hacker. Senhor 

Henrique e sua esposa Sophia Hacker, em viagem de trem, encontraram uma exuberante 

paisagem as margens do Rio do Peixe no qual ficaram encantados. Em 1915, Sr. Hacker decidiu 

iniciar uma colonização particular, adquirindo uma área de 40.000 hectáres de Adelino Sassi e 

parte da fazenda São Pedro e com Augusto Scherer constituiu a Sociedade Brasileira Henrique 

Hacker e Companhia. No mesmo ano foi adquirida outra vasta área à margem esquerda do Rio do 

 ANÁLISE DE CENÁRIO DO MUNICÍPIO 
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Peixe, essa área foi dividida em/ou ainda igual a 10 alqueires para ser negociadas. Nesta colônia 

pretendia estabelecer uma colonização germânica. Neste mesmo ano, após dividir a área, a 

Colonizadora Henrique Hacker e Cia, foi formada a Colônia Bom Retiro nas margens do Rio do 

Peixe, no Passo da Limeira, nome este denominado por existir uma árvore “limeira”, referência do 

lugar onde hoje é a cidade de Luzerna.   

 A curiosidade é que alí o Rio do Peixe “dava passo” para se fazer sua travessia onde existia 

uma árvore chamada limeira, fruta cítrica nativa. O afluente do Rio do Peixe que ali desemboca 

ficou com a denominação de Rio Limeira.  

          Em março de 1916 as primeiras colônias de terra começavam a ser vendidas. Concebida 

para ser uma colônia da cultura germânica, passou a receber descendentes de italianos, 

provenientes dos municípios do Rio Grande do Sul. Anos se passaram e a linha férrea foi 

construída, ligando São Paulo passando pela região, indo até Rio Grande do Sul. Após a 

inauguração da linha férrea, o trem tinha uma parada onde traziam mantimentos para abastecer a 

cidade. Em 1918, a Sociedade Sul Brasileira Henrique Hacker, doou boa parte da terra para 

católicos e protestantes, solicitando apenas que viessem padres e pastores. A religião teve, até 

hoje decisiva influência na evolução da comunidade e suas instituições. 

Em 1922, 6(seis) anos depois da criação da Colônia, Bom Retiro, ainda era pouco 

povoada. Após esse período, o crescimento acelerou, surgindo boas casas de comércio, serrarias 

e moinhos, oficinas e fabricação de ferramentas. Nas diversas linhas foram abertas escolas. Em 5 

escolas abertas, 4 ensinavam a língua alemã. Em 1929, ainda poucas terras muito férteis eram 

cultivadas, a população da colônia girava em torno de 75% alemães e descendentes, os demais 

italianos e poucas famílias de outras nacionalidades. Quanto a religião, 50% eram católicos, 40% 

protestantes e os demais sabatistas. No ano de 1934 chegavam na região uma leva de imigrantes 

do Tirol Austríacos, onde estabeleceram na região de Ibicaré onde logo fundaram Treze Tílias. 

O município de Luzerna foi emancipado pela Lei nº 10.050 de 29/12/1995 e em 1996 foi 

realizada a primeira eleição para escolha do Prefeito Municipal que assumiu o cargo em 1997.  

Luzerna continua sendo o berço de muitas gerações que sabem dar valor a tudo o que 

existe na região. Uma cidade de belas paisagens e de muitas riquezas naturais, que são 

preservadas pelos filhos desta terra. Um paraíso como poucos, e assim é Luzerna, jovem e 

hospitaleira. Fonte: https://www.luzerna.sc.gov.br/ 

 

Aspectos Físicos, Geográficos, Demográficos, Ambientais  

➢ Município: Luzerna 

➢ Gentílico: Luzernense 

➢ População estimada: 5.683 habitantes (IBGE/2021)  

➢ Área territorial: 117,099 km² (IBGE/2020) 

➢ Data de Fundação: 29/12/1995 

➢ Comemoração de Aniversário: 25/08 
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➢ Microrregional: Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense - AMMOC 

➢ Região Turística: Vale dos Imigrantes 

➢ Latitude: 27º07'58" sul 

➢ Longitude: 51º28'02" oeste 

➢ Altitude: 511 metros  

➢ Clima: Temperado com verão quente e inverno bastante frio 

➢ Municípios limítrofes: Joaçaba, Herval d'Oeste, Ibicaré, Água Doce 

➢ Densidade demográfica: 47,30 hab/km² (IBGE/2010) 

➢ IDMS – Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável: 0,634 (Fecam/2020) 

➢ IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal: 0,789 (IBGE/2010) 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Luzerna / https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/luzerna/panorama /   

https://www.luzerna.sc.gov.br/ 

 

➢ Principais acessos ao município: BR-282, BR-153, BR-116 

➢ Distância rodoviária das Capitais: 

➢ Florianópolis: 401 km 

➢ Curitiba: 373 km 

➢ Porto Alegre: 424 km 

 Em virtude de sua localização geográfica e formação geológica, praticamente toda sua área 

é repleta de paisagens e montanhas com formações rochosas, aliadas ao importante rio de Santa 

Catarina, o Rio do Peixe. Esse cenário possibilita o desenvolvimento turístico tanto na área rural 

como urbana.  

 

Região Turística Vale dos Imigrantes 

           Santa Catarina, tem histórico muito interessante sobre Turismo. É chamado de Santa & 

Bela Catarina por ter atrativos turísticos em todas as regiões do Estado.  

Na regionalização do turismo, o Estado foi dividido em regiões turísticas, respeitando os 

contrastes geográficos e histórico-culturais e outros aspectos da origem do povo e dos costumes 

herdados dos descendentes das mais de 20 etnias europeias que imigraram no nosso Estado, 

durante o período da chamada colonização. Fonte: https://www.google.com.br/ http://www.sol.sc.gov.br/.   

     Com a atualização do Mapa Turístico Nacional que ocorreu em 2019, após a aprovação 

pelo Ministério do Turismo (MTur) da criação de uma nova região turística em Santa Catarina, a 

região que era chamada Vale do Contestado no qual faziam parte 62 municípios, passou a ser 

denominada como Região Turística Vale dos Imigrantes. Esta decisão de reorganização da 

região turística, foi através de inúmeras reuniões regionais, onde todos os municípios que faziam 

parte do Vale do Contestado foram convidados a participar. Após os trâmites, definiu-se então a 

nova região turística, que devido a ser formada por muitos imigrantes teve a denominação, por 

votação, de Vale dos Imigrantes. Hoje o município de Luzerna está inserido nesta região 

juntamente com mais 45 municípios. Assim, Santa Catarina passou a ter 13 regiões turísticas.  

No Vale dos Imigrantes, na região do meio oeste, temos uma entidade que trabalha em prol 

do turismo regional, é o Rota da Amizade Convention & Visitors Bureau que tem como objetivo 

promover ações para captar turistas e eventos. Nas estratégias de divulgação regional integrada 

os visitantes são instigados a permanecer mais tempo na região para visitar e vivenciar as belezas 

naturais, culturais, lazer, aventura, rurais, gastronômicas, negócios, entre outros atrativos.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joa%C3%A7aba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herval_d%27Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibicar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luzerna%20/
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/luzerna/panorama%20/
https://www.google.com.br/
http://www.sol.sc.gov.br/
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Os municípios associados a Rota da Amizade atualmente são 07(sete): Fraiburgo, Videira, 

Pinheiro Preto, Tangará, Treze Tílias, Arroio Trinta, Iomerê e conta ainda com empresas 

associadas dos municípios de Herval d’Oeste, Piratuba e Campos Novos.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA   
Localização: Rua 16 de Fevereiro, 151, centro, 89610-000 - Telefone: (49) 3551-4700 
Gestores Públicos relacionados ao Turismo 

➢ Juliano Schneider - Prefeito  

➢ Alcir João Denardi - Vice-Prefeito  

➢ Itamar Tonetto - Diretor de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativo da ITL 
➢ Dirce Aparecida Dalla Costa Ribeiro da Silva - Diretora de Educação e Cultura  

 

.  

 

Análise Técnica – A prefeitura de Luzerna está passando por reformas para melhor atender a 

comunidade. Sua localização é de fato um ponto estratégico, no centro da cidade, próxima de 

todos que necessitem de algum serviço público. Muito embora não acomode todos os setores, ali 

se encontra o gestor público, o Prefeito, acessível para receber a população e ouvir suas 

necessidades. O município não possui uma organização do turismo até o momento, porém a 

gestão pública tem a visão que o segmento turístico é uma alternativa de fomento à economia 

local e, portanto, há interesse em desenvolver a atividade turística em Luzerna. Organizando esse 

segmento, o município entrará no circuito turístico da região e poderá ser reconhecido de fato 

como a “Capital da Amizade” no turismo. O ideal é que seja criada a Secretaria de Turismo e 

Cultura, mas se na estrutura administrativa não for possível, recomenda-se que esteja inserida 

como Diretoria de Turismo ligada ao setor de Desenvolvimento Econômico.  

 

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

INVENTÁRIO E DIAGNÓSTICO DE POTENCIAIS 

TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA 

 
 

Descrição: A Prefeitura Municipal está 

localizada no centro da cidade, onde 

funcionam diversos setores administrativos e 

atendimento à população, inclusive o 

gabinete do prefeito. O turismo está ligado 

diretamente a Diretoria de Educação e 

Cultura, dentro da Secretaria de Educação, 

Esporte e Cultura. O responsável tem em 

suas atribuições pensar e articular com 

outras pessoas da secretaria, formas de 

desenvolver o turismo do município. A 

iniciativa foi contar com especialistas no 

assunto para elaboração do inventário e 

diagnóstico turístico.  As demandas 

relacionadas ao turismo funcionam junto a 

Diretoria de Educação e Cultura, na 

Prefeitura Municipal de Luzerna. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_pt-BRBR921BR921&sxsrf=APq-WBtiLHorU5UKa2qkGCeOrx7_Wl5qdw:1645044663287&q=fundo+municipal+de+sa%C3%BAde-luzerna+telefone&ludocid=16383132249973697657&sa=X&ved=2ahUKEwjju632jIX2AhVkrZUCHen4DkwQ6BN6BAgnEAI
https://www.google.com/search?q=prefeitura+de+Luzerna&rlz=1C1CHBF_pt-BRBR921BR921&oq=prefeitura+de+Luzerna&aqs=chrome..69i57j0i512l2j0i457i512j0i512l2j0i22i30l2.6108j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Foram identificados 06 potenciais turísticos públicos, sendo: 

1. Centro de Eventos São João Batista 

2. ITL – Incubadora Tecnológica de Luzerna 

3. Praça Imaculada Conceição   

4. Portal de Entrada da Cidade “Capital da Amizade” 

5. Via do Lazer 

6. Casinha Temática 

 

01 - Potencial Turístico  

Nome: CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA 

Localização: Avenida principal na saída para Ibicaré, em frente ao IFC, estando a 500mts do 

centro 

Classificação: Público Segmento: Turismo de Eventos, Lazer, Cultural e Religioso  

Descrição:  O Centro de Eventos São João Batista foi fundado em 1940 e no início era somente 

uma construção de madeira. Com o aumento de alunos a construção não comportava mais esses 

alunos, onde em 1956 a Província da Imaculada Conceição do Sul do Brasil, autorizou a 

construção do prédio do Seminário, passando a se chamar Nossa Senhora dos Anjos. A 

construção está numa área com mais de 188.000 metros quadrados, e a construção chega a quase 

7.000 metros quadrados. Junto ao antigo seminário, hoje denominado como Centro de Eventos 

São João Batista, encontra-se o Museu Frei Miguel que existe desde 1962, mas abriu ao público em 

1971. No espaço existe um acervo de mais de 300 peças, entre insetos e grandes animais empalhados, 

ossos, cobras conservadas em formol, madeiras e pedras. Todo esse material foi coletado nos estados 

de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, locais em que viveu o religioso que dá nome ao museu. O 

acervo foi montado para estudo dos alunos do seminário e hoje é mantido pela Prefeitura. É um 

importante espaço para mostrar aos turistas, alunos e pessoas com curiosidade em conhecer as 

raras espécies de insetos. Nesse espaço abriga também, Museu Frei Miguel, Acervo dos Padres, 

com várias peças utilizadas de uso pessoal e de uso comum. Esse espaço está em reforma para 

melhor receber os visitantes. No Centro de Eventos há também um auditório com espaço bem 

estruturado, cadeiras confortáveis e estrutura para realizar vários tipos de eventos. Tem ainda, a 

Capela que fica aberta todos os dias e pode ser visitada.  

Área Externa – Essa é o charme do local, um espaço voltado para a natureza, com muito verde, 

lugares para caminhar, contemplar e relaxar. O ambiente é amplo e cercado por áreas verdes que 

podem ser melhor exploradas de forma sustentável. O bosque tem diversas espécies de árvores e 

arbustos que proporcionam bem-estar. Nas trilhas é possível fazer caminhada leve, em meio a 

natureza, respirando ar puro e contemplando as belezas naturais. Há um caminho que leva a uma 

linda gruta com imagem de Nossa Senhora de Lourdes e também a Santa Bernadete, espaço 

para ter momento de serenidade e reflexão. Conforme relatos de algumas pessoas, o antigo 

seminário traz de volta grandes recordações de quem viveu neste lugar.  

Vale registrar que o Centro de Eventos São João Batista, é patrimônio histórico, cultural e 

arquitetônico do município, tombado em 15/10/2020 pelo Decreto Nº 3.008, link do Decreto: 

POTENCIAIS TURÍSTICOS PÚBLICOS  
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http://leismunicipais/tjady, devido o reconhecimento da importância desse imóvel para a história e 

cultura do município e região. 

        

           

http://leismunicipais/tjady
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Análise Técnica: O espaço do Centro de Eventos é recomendável para visitação, pois já é 

utilizado por inúmeras pessoas que gostam de passar momentos ou o dia divertindo-se ou 

simplesmente aproveitando a nostalgia do local, seja sozinho, com familiares ou amigos. São 

diversos espaços possíveis de prestigiar e conhecer como: museu, acervo, capela, gruta, história, 

área verde e de lazer. O auditório é estruturado e serve para palestras e eventos corporativos. 

Não há dúvidas que o Centro de Eventos está em condições de uso para o turismo, porém, 

sempre se faz necessário algumas melhorias e adequações para deixar o espaço ainda melhor 

aos turistas e visitantes.  



  

 
    INVENTÁRIO E DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE LUZERNA 
__________________________________________________________________  
 

16 
 

 

02 - Potencial Turístico  

Nome: ITL – Incubadora Tecnológico de Luzerna 

Localização: Junto ao Centro de Eventos São João Batista, saída para Ibicaré 

Classificação: Público Segmento: Turismo Tecnológico, educacional  

Descrição:  Instituída pela Lei 866 de 27 de outubro de 2009, a Incubadora Tecnológica de 

Luzerna (ITL) é uma extensão da Assessoria de Indústria e Comércio de Luzerna. O projeto foi 

desenvolvido com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e a Inovação do Estado de Santa 

Catarina (FAPESC) e da Secretaria de Desenvolvimento Regional – Joaçaba e teve sua 

inauguração em agosto de 2010.  

Mantida pela Prefeitura Municipal de Luzerna, município que se destaca no ramo metalmecânico e 

elétrico com empresas de pequeno e médio porte, é a única incubadora pública do Estado de 

Santa Catarina. Fundada em resposta aos anseios de crescimento econômico e tecnológico de 

Luzerna e região, a ITL conta com 1.430 m² de área destinada a implantação de empresas com 

produtos, processos e serviços inovadores e de alto valor agregado. Sua atual capacidade é de 

atender doze empresas de base tecnológica, número este que já atingiu seu limite no ano de 

2014. Projetos em andamento visam aumentar esta capacidade já nos próximos anos. Atualmente 

conta com doze empreendimentos já instalados e dois aprovados e na lista de espera, nas áreas 

de saúde, agroindústria, software e eletrônica. Quando da instalação da empresa na ITL, o 

empresário recebe espaço físico dotado de infraestrutura básica de informática e mobília com 

instalação elétrica, água, telefone e internet. A empresa incubada possui a disposição o serviço de 

apoio ao incubado, realizado pela secretaria da ITL, bem como sala de reuniões e auditório com 

capacidade de 140 lugares equipado recursos audiovisuais. 

As parcerias com instituições de ensino e pesquisa, como a UNOESC, SENAI e IFC, oportunizam 

ao empresário o acesso a laboratórios, equipamentos e serviços tecnológicos a um preço 

reduzido.  Além disso, 2014 foi o primeiro ano em que a ITL estabeleceu uma parceria 

internacional com o Instituto de Tecnologia Sligo, na Irlanda, prevendo benchmarking, intercâmbio 

profissional, e incentivos à formação de novos negócios entre os envolvidos. Desta forma, a 

Incubadora Tecnológica de Luzerna nasce com a aspiração para o desenvolvimento local e 

estadual, buscando contribuir para o avanço da qualidade de vida da região.  

Objetivos da ITL: Incentivar e fomentar o empreendedorismo e a inovação tecnológica, agindo 

como ponte de ligação do conhecimento científico com o meio empresarial; Contribuir para o 

desenvolvimento de Luzerna e região; Fornecer apoio que facilite a formação de novas empresas 

a partir de projetos cooperados entre a Incubadora e entidades públicas e privadas; Apoiar a 

seleção e formação de empreendimentos de excelência na área de atuação da Incubadora; 

Amparar novas empresas, para que seus produtos, processos e serviços originados da pesquisa 

tecnológica possam alcançar o mercado global efetivamente; Desenvolver a capacidade 

empresarial dos novos empreendedores; Apoiar a capitalização das novas empresas da 

Incubadora; Incentivar a transferência de tecnologia; Promover isoladamente ou em conjunto com 

outras instituições, cursos e treinamentos, para capacitação dos novos empresários. Ampliar o 

relacionamento com a comunidade externa oportunizando o intercâmbio de conhecimentos e 

experiências; Facilitar o acesso das empresas incubadas aos serviços e recursos de apoio 

científico, tecnológico e de suporte técnico das instituições parceiras para implantação e 

gerenciamento de novos negócios; Disponibilizar espaço físico, facilidades e serviços básicos de 

infraestrutura às empresas incubadas mediante condições e obrigações estabelecidas em 



  

 
    INVENTÁRIO E DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE LUZERNA 
__________________________________________________________________  
 

17 
 

Contrato de Participação no Sistema Compartilhado de Incubação celebrado entre o 

empreendedor e a ITL.  

A administração da Incubadora Tecnológica de Luzerna é realizada por uma Diretoria 

Administrativa e pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, este último que é 

o órgão de deliberação técnica e administrativa da Incubadora. O Conselho é composto pelas 

seguintes entidades: Prefeitura Municipal de Luzerna; Associação Comercial e Industrial – ACIAL; 

Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC; erviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

– SENAI; Conselho Consultivo das Empresas Incubadas; Instituto Federal Catarinense - IFC 

Missão, Visão e Valores (2014)  

Missão - Estimular e apoiar a criação, o desenvolvimento e a consolidação de novos  

Empreendimentos inovadores. 

Visão - Ser o principal agente disseminador do empreendedorismo e inovação na região oeste 

catarinense, atingindo o patamar de referência estadual em tecnologia 

Valores - Inovação; Comprometimento; Transparência; Proatividade; Empreendedorismo 
Fonte: http://www.incubadoraluzerna.com.br/ 

Relação das Empresas da Incubadora Tecnológica de Luzerna – 2021 

EMPRESA (nome fantasia) RAZÃO SOCIAL 

ARBTRATO ARBTRATO TECNOLOGIA E RESOLUCAO DE CONFLITOS LTDA 

COLETOR   

PICKME CESAR AUGUSTO BELOTTO ENGENHARIA 

SOENGER ENERGIA SOENGER SERVICOS EM ELETRICIDADE LTDA 

ESPAÇO AGRO ESPACO AGROCOMERCIAL LTDA 

LÊMURE D. OLIARI SOLUCOES FINANCEIRAS 

COPM SERVICOS CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 

NMT NMT NEW MEDICAL TECHNOLOGY LTDA 

SG ENGENHARIA EDUARDO FELIPPE DE SOUZA SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI 

PROVALIDE FELIPE MICHELON 

CONECT BUSINESS CONNECT BUSINESS TECNOLOGIA LTDA 

ORIGIN TECHNOLOGY ORIGIN TECHNOLOGY LTDA 

HEUSY - ITEC HEUSY ENGENHARIA LTDA 

BIOTEKKOI   

ESTUDIO ROCKIT DESIGN DANIEL DE OLIVEIRA 

OPTIMUM ENGENHARIA OPTIMUM INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA 

FOCCOSUL AUTOMACAO FOCCOSUL FABRICACAO E AUTOMACAO LTDA 

TRANSCAL ENGENHARIA TRANSCAL ENGENHARIA LTDA 

FORMULA AUTOMACAO ROBISON WALTER WILLE 

CIBI SANI CIBI SANI ALIMENTOS PETS LTDA 

MCC ENGENHEIROS ASSOCIADOS AURUM ENGENHARIA LTDA 

QUELLE BIER   

CONFORT MODA ÍNTIMA GRAZIELI COSTA 

GRUPO MENEGAZZI TECNOLOGIA GRUPO MENEGAZZI TECNOLOGIA LTDA 

RAEASY MIND FOODS SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

PSC PRESTADORA DE SERVICOS DE 
MAO DE OBRA 

PSC PRESTADORA DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 

IRIDYON   

AGENDA SERVIÇO   

ENGEDE SOLUÇÕES TÉCNICAS   
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Análise Técnica:  A Incubadora Tecnológica de Luzerna é referência para vários municípios que 

acabam visitando-a para conhecer o funcionamento e o formato de implantação por se tratar de 

uma incubadora pública. Pelas informações obtidas, até 2021, a ITL recebeu 27 visitas técnicas 

de municípios de diversas localidades desde que iniciou as atividades. Essa é uma informação 

que confirma que Luzerna já está recebendo turistas em busca de conhecimento técnico, sendo 

assim, pode-se aproveitar esse público para conhecer os pontos turísticos e consumir produtos e 

serviços existentes no município. A ITL é um local de referência na área tecnológica e é possível 

aproveitar esse conhecimento e organização tecnológica com viés turístico.                                  

 

 

03 - Potencial Turístico  

Nome: PRAÇA IMACULADA CONCEIÇÃO   

Localização: Centro da cidade, em frente à igreja 

Classificação: Público Segmento: Turismo de Lazer, Bem-Estar 

 

Descrição:  A praça foi criada com objetivo de proporcionar um espaço de contemplação e 

socialização da comunidade. Famílias costumam levar seus filhos ainda pequenos para passear, 

andar de bicicleta e correr pela praça. Além de famílias, também frequentam a praça, jovens e 

adolescentes. Por estar em frente à Igreja, propicia momentos de lazer e integração aos fiéis que 

frequentam a igreja. 

 

          

Análise Técnica – Esta praça está localizada em frente à igreja, no entanto, este espaço pode 

receber fiéis que frequentam a igreja ou a comunidade que ao caminhar, tenha um momento de 

descanso, fazer uma leitura ou mesmo aqueles que visitam a cidade aproveitar o espaço e 

registrar bons momentos. A praça é bonita, porém, como sugestão poderia ter alguns brinquedos 

para ser utilizado por famílias com crianças, já que há um público frequentador na praça. Manter 

sempre florida, pintada e organizada é fundamental para boa aparência do município. 

 



  

 
    INVENTÁRIO E DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE LUZERNA 
__________________________________________________________________  
 

19 
 

04 - Potencial Turístico  

Nome: PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE – Capital da Amizade 

Localização: Entrada da cidade, vindo de Ibicaré 

Classificação: Público Segmento: Turismo Cultural 

 

Descrição:  O Portal de entrada de Luzerna é um atrativo interessante, sua construção em estilo 

germânico se torna diferenciada. A cidade tem duas etnias mais evidentes, Germânica e Italiana. 

Nele está descrito uma referência do município de Luzerna como “Capital da Amizade”.  

 

                                  

Análise Técnica: No Portal de entrada da Cidade de Luzerna tem o slogan “Capital da Amizade” 

e representa as boas-vindas, em nossa análise simboliza ainda a amizade e o carinho do 

município ao receber seus visitantes. Algumas adequações são necessárias para tornar-se uma 

construção de visitação e registros fotográficos. Uma boa limpeza, pintura e um canteiro de flores 

irão realçar a beleza do portal. Foi observado que os carros, caminhões e ônibus, passam em 

uma velocidade maior que a permitida para o local, isso dificulta que visitantes parem para tirar 

fotos. A sugestão é que seja instalado uma faixa elevada para reduzir a velocidade dos veículos e 

assim o portal seja melhor apreciado com segurança. Identificou-se apenas um portal de chegada 

à cidade, seria interessante cada entrada do município ter um portal ou boa identificação para 

sinalizar que chegou-se em Luzerna.  
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05 - Potencial Turístico  

Nome: VIA DO LAZER 

Localização: Próximo do centro da cidade na beira do Rio do Peixe 

Classificação: Público  Segmento: Turismo de Lazer  

Descrição: Via do Lazer, é um espaço criado para a comunidade em geral que gosta de apreciar 

a natureza, busca tranquilidade, fazer caminhadas ou apenas para contemplar e registrar os 

cenários que refletem nas águas do Rio do Peixe. 

            

Análise Técnica: Considera-se a Via do Lazer, um espaço a ser explorado para o turismo, desde 

que adequado de forma a oferecer o mínimo de estrutura a visitantes e também a população local. 

O lugar é muito bonito e se organizado poderá encantar quem por ali passar. No momento o 

espaço é ocupado principalmente à noite de maneira inadequada por pessoas que fazem do lugar 

um ponto de “badernas” restringindo a utilização por famílias. Necessário organizar com portões, 

terceirização do local, vigilantes, câmeras ou outros meios para oferecer segurança a quem 

deseja desfrutar saudavelmente da Via do Lazer. Com as adequações poderia ter estrutura de 

alimentação com veículo móvel para ter melhor viabilidade.  
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06 - Potencial Turístico  

Nome: CASINHA TEMÁTICA 

Localização: Atualmente está na Rua central, quase em frente à prefeitura, mas é uma estrutura 

móvel que pode ser instalada em qualquer local 

Classificação: Público  Segmento: Turismo Cultural e Eventos 

 

Descrição: A casinha temática foi criada para utilizar como decoração de acordo com o tema da 

época, a exemplo, dezembro com o tema natalino, páscoa com coelhinhos e ovos, dia da criança 

entre outras datas. É uma excelente ideia para encantar a comunidade e os visitantes, pois está 

bem no “coração” da cidade, é um espaço muito visitado e deve ser bem utilizado o ano todo e se 

necessário pode ser instalada em outros espaços já que é móvel.   

 

                

 

Análise Técnica - Nesse registro fotográfico, a Casinha Temática com o tema de natal, deixa 

evidente o encantamento ao receber a decoração, ficou muito bonita e atraente. A casa temática 

deverá estar sempre pronta para receber a decoração pertinente à época. A localização faz com 

que a casinha seja visitada em todas as épocas de festas, portanto é importante instalá-la em 

locais estratégicos. A manutenção também é muito importante para ser sempre um belo atrativo. 

É necessário colocar pequenas placas com o nome do município fazendo parte do cenário, isso 

faz com que os munícipes ou visitantes, ao fazer registro fotográficos, divulguem a cidade.  
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Foram 13(treze) lugares visitados e identificados como potenciais turísticos para visitação, 

bem-estar, lazer, conhecimento, eventos, alimentação, compras, serviços, saúde, etc. Esses 

foram apenas alguns dos locais identificados e visitados para se dar início a etapa de análise do 

cenário de Luzerna diante do potencial constatado para se trabalhar com turismo.  

Se fez necessário essa primeira etapa para identificar as necessidades de melhorias e 

adequações em prol do turismo, porém, com certeza existem outros potenciais que não tivemos 

conhecimento e acesso nessa primeira etapa. Na sequência relação dos locais visitados:  

 

1. Propriedade Casa Guilherme 

2. Artesão de Queijos 

3. Moinho do Vale 

4. Extramel 

5. Cavalos Crioulos - Domador De Cavalos 

6. Quali Vida - Qualidade Em Hidroponia 

7. Cachoeira Dois Irmãos   

8. Orquidário Agroflor 

9. Pesque-Pague Colinas 

10. Clube Paineiras 

11. Clube Vitória 

12. Igreja São João Batista 

13. Comunidade Evangélica de Luzerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIAIS TURÍSTICOS PRIVADOS 
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01 - Potencial Turístico  

Nome: PROPRIEDADE CASA GUILHERME  

Contatos: Dalila e Cesar       

Localização: LINHA VILA KENNEDY - Propriedade Rural está localizado na Linha Kennedy a 5 

Km do centro da cidade 

Classificação: Privado  Segmento: Turismo no Espaço Rural, Gastronômico, Cultural e Lazer 

Descrição: O casal Cezar e Dalila, moram na propriedade já alguns anos onde investiram na 

construção de quiosques à beira do rio. Um lugar aconchegante em meio a natureza, espaço bem 

cuidado e limpo. Exploram o lugar de forma consciente preservando a natureza. Recebem 

visitantes para passar o dia ou algumas horas, conforme a disponibilidade do cliente. Oferecem 

espaços para realizar festas de aniversários e casamentos, além de locar os quiosques para 

pessoas que gostam de fazer um churrasquinho com a família e amigos. Para quem prefere 

apenas curtir o frescor do lugar sem se preocupar com alimentação, o empreendimento oferece 

almoço, é só fazer a reserva com antecedência. No caso da locação dos quiosques os visitantes 

podem levar sua carne, pois o carvão e o consumo de bebidas necessitam ser adquiridos no local. 

O espaço da Dalila como é conhecido, tem um minimercado e lanchonete ou “mercearia de bairro, 

onde se encontra de tudo”, fica aberto de manhã até o início da noite, servem lanches e porções. 

Na propriedade tem um antigo moinho com porão, uma bela construção trazida de outra 

comunidade e instalado na Linha Kennedy, que pretendem montar um museu, pois já existem 

inúmeras peças, utensílios e equipamentos antigos, este será mais um atrativo do lugar. Já no 

porão, pretendem preparar para servir café colonial. Vale conhecer e desfrutar desse ambiente. 
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Análise Técnica: Esse empreendimento já é considerado turístico, é um diferencial no município 

pela localização que proporciona um belo passeio em contato com a natureza e está no centro da 

Vila Kennedy. O espaço da “venda” necessita de melhorias, a exemplo, pintura e organização 

interna, porém, isso deve ser feito de tal forma que não perca as características. Quanto ao 

moinho, a construção chama atenção por ser antiga e bem conservada, porém, necessita de 

muita organização, adequação e limpeza para tornar o ambiente incrivelmente maravilhoso. 

Tecnicamente sabemos que onde tem visitantes sempre há algo que pode ser melhorado e os 

proprietários demonstraram interesse em receber orientações, isso é um ponto bem positivo.  
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02 - Potencial Turístico  

Nome: ARTESÃO DE QUEIJOS 

Contatos: Dulo e Leandra 

Localização: Propriedade Rural está localizado na Linha Kennedy a 5,5 Km do centro da cidade 

Classificação: Privado  Segmento: Turismo Rural, Gastronômico e Negócio 

Descrição: A propriedade trabalha com vacas de leite onde se produz vários tipos de queijos e 

puina. A venda dos queijos se faz na propriedade, em alguns casos fazem entrega a domicílio. 

Durante a pandemia, o senhor Dulo buscou alternativas para renda familiar e criou um Kit Queijo 

para pessoas que gostam de saborear diferentes queijos em pequenas porções e também como 

uma sugestão de presente. O kit contém queijo muçarela, parmesão simples, parmesão 

defumado, queijo trançado e puina que é um tipo de creme feito com o coalho. O Kit Queijo tem 

sido uma ótima opção para presente, pois é em tamanho ideal para aperitivo. A propriedade está 

em processo de adequações para que possa fortalecer e colocar seu produto no mercado.  

                                    

 Análise Técnica: O produto oferecido a base do leite é saboroso, de qualidade e tem boa 

apresentação. Já o espaço físico requer melhorias com de adequação para receber visitantes. A 

exemplo: organização desde a entrada da propriedade até o espaço onde é produzido o queijo. 

Seria interessante a construção de um local específico para produção e há necessidade de 

organizar toda a área externa, afinal, o visual da entrada é o cartão postal do empreendimento.  
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03 - Potencial Turístico  

Nome: MOINHO DO VALE 

Contatos: Rafael 

Localização: Propriedade Rural, está localizado na Linha Kennedy a 8,5 Km do centro da cidade 

Classificação: Privado  Segmento: Turismo Rural, Conhecimento, Negócios 

Descrição: O Moinho do Vale, é uma propriedade que trabalha na moagem de milho, fabricando 

fubá, quirera, canjica e demais derivado do milho. Também trabalha com outros produtos, como: 

farinha de arroz e quirera de arroz. É um produtor jovem e tem muita disposição, tendo interesse 

em receber visitantes para mostrar sua empresa. Este local tem um grande potencial turístico, 

oferece produtos saborosos e de qualidade. 

                                 

Análise Técnica: O espaço do moinho, assim como os demais, requer adequação para estar em 

um roteiro turístico, porém percebe-se que ele não tem dificuldades para adequar seu espaço, 

pois já é um ponto interessante para venda dos produtos, faltando apenas orientações para 

melhor adequar seu empreendimento deixando apto ao turismo. 
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04 - Potencial Turístico  

Nome: EXTRAMEL 

Contatos: Irene  

Localização: Propriedade Rural está localizado na Linha Grafunda, a 11Km do centro da cidade 

Classificação: Privado  Segmento: Turismo Rural, Gastronômico, Negócio 

Descrição: A empresa Extramel, como o próprio nome diz, trabalha com a extração de mel em 

grande quantidade. Existem mais de 4.000 caixas de abelhas na propriedade, produzindo em 

torno de 6.000 toneladas de mel ao mês. Além do mel também produzem o melado. A produção é 

colocada no Brasil e fora do país. A empresa também vende o mel com rótulos para outras 

empresas, isto é, o mel é Extramel, mas o rótulo é da distribuidora. Uma curiosidade é que eles 

mesmos é quem fabricam as caixas de abelhas com a tecnologia. O produto é de qualidade, tem 

espaço bem estruturado onde trabalham a família e alguns funcionários. 

                                 

      

Análise Técnica: O espaço onde é armazenado o produto, está bem estruturado, organizado e 

limpo, porém, observa-se que a área externa requer adequação para ter um melhor visual, 

principalmente para receber visitantes. Percebeu-se que os proprietários têm interesse e poderão 

atender o turista, desde que seja com agendamento, assim como os demais pontos visitados da 

área rural. O que falta para a propriedade estar adequada é apenas orientações para organizar a 

área externa do empreendimento deixando visualmente mais atraente. 
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05 - Potencial Turístico  

Nome: CAVALOS CRIOULOS - DOMADOR DE CAVALOS 

Contatos: Fernando 

Localização: Propriedade Rural está localizado na Linha Grafunda Baixa a 10,5 Km do centro 

da cidade 

Classificação: Privado  Segmento: Turismo Rural, Conhecimento, Lazer e Negócio 

Descrição: Nesta propriedade rural o foco é trabalhar com domas de cavalos. É uma atividade 

diferenciada que vem desenvolvendo a prática de trabalhar com animais de porte maior, onde 

exige uma grande habilidade na lida com eles. Além de trabalhar com a doma dos cavalos, o 

proprietário também executa a função de cuidar com muito carinho enquanto os animais ficam 

hospedados na propriedade, em torno de 4 meses, alguns conseguem ser preparados em menos 

tempo e outros mais, tudo depende da raça e do jeito que os “donos” lidam com eles. Hoje na 

propriedade tem aproximadamente 10 cavalos. O proprietário teve interesse em receber 

visitantes, porém ainda não sabe como deverá fazer e o que apresentar. A sugestão é para 

passeios, cavalgadas, porém as exigências para trabalhar com este segmento é grande e requer 

tempo. 

        

        

Análise Técnica: A estrutura da propriedade necessita de adequações para tornar o espaço 

visitável.  Porém, com algumas orientações e muita vontade, é possível tornar a propriedade em 

um local maravilhoso para se visitar, afinal será um diferencial para o turismo da região, uma 

atividade diferenciada e que atrai público de outras localidades não só para visitar e sim para 

usufruir dos serviços oferecidos no local.   
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06 - Potencial Turístico  

Nome: QUALI VIDA - QUALIDADE EM HIDROPONIA 

Contatos: Ricardo e Márcia 

Localização: Propriedade Rural está localizado na Linha Grafunda Baixa a 12 Km do centro da 

cidade 

Classificação: Privado  Segmento: Turismo Rural, Conhecimento e Negócio 

Descrição: A propriedade rural trabalha no plantio de diversos tipos de hortaliças e temperos. É 

uma empresa bem estruturada, organizada e com produtos de qualidade. Além da venda direta da 

horta ao consumidor, fazem entrega em supermercados e outros pontos em Luzerna e municípios 

vizinhos. Este local tem um grande potencial turístico e está pronto para recepcionar os visitantes. 

                                      

                      

Análise Técnica: O espaço é muito bom, bem cuidado, produto de qualidade e com grande 

potencial, estão praticamente aptos a trabalhar com o segmento turístico. A exigência dos 

proprietários para trabalhar com turismo é receber visitantes com agendamento prévio, pois a lida 

na lavoura exige muito tempo de todos.  
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07 - Potencial Turístico  

Nome: CACHOEIRA DOIS IRMÃOS   

Contatos: Anita 

Localização: Empreendimento na área rural, localizada na Linha Dois Irmãos, 15 Km do centro 

da cidade, sendo 7 Km de asfalto, mais 8Km estrada de chão 

Classificação: Privado  Segmento: Turismo de Natureza, Lazer, Bem-Estar 

Descrição: Embora bem conhecida no município de Luzerna, a cascata fica em uma propriedade 

particular e para avistá-la é necessário seguir em meio a natureza, o cenário é deslumbrante e 

encanta.  A distância que leva até a lindíssima cascata apresenta dificuldade às pessoas com 

limitações físicas. Nos finais de semana já é utilizada por várias pessoas que apreciam esse tipo 

de lazer e acabam descobrindo a existência do local, porém, os proprietários no momento não 

demonstram interesse em abrir turisticamente, se preocupam com a preservação da maravilhosa 

queda d’água.  

            

          

Análise Técnica: Mesmo sem estrutura para receber turistas, a cascata por si só é um 

maravilhoso chamariz a visitantes. Para se tornar um local turístico necessita de adequações tanto 

na frente da casa onde moram os proprietários, que é possível chegar de veículo, até o espaço 

onde está a cascata. Importante ser trabalhado e estruturado até mesmo para ter o controle da 

capacidade de carga para receber visitantes, para que os cuidados com a natureza sejam 

preservados. Nestas áreas onde envolve natureza e meio ambiente, é sempre importante 

consciência ambiental, por isso, há necessidade desses controles para não prejudicar a natureza. 

De forma geral, a propriedade necessita de melhorias para estar apta a atividade turística e assim 

agregar valor no potencial existente. 
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08 - Potencial Turístico  

Nome: ORQUIDÁRIO AGROFLOR  

Contatos: Rodrigo e Idionéia 

Localização: Empreendimento na área rural, localizada na Barra do Estreito, próximo da SC a 

4,5 Km do centro da cidade 

Classificação: Privado  Segmento: Turismo Rural, Negócio 

Descrição: Na propriedade rural, o casal montou um orquidário e viveiro de plantas ornamentais. 

A empresa oferece serviços de paisagismo e venda de mudas, vasos e arranjos de flores. O 

trabalho de cuidar das plantas, tem seu diferencial, pois lidam diretamente com a natureza e com 

a delicadeza das flores que proporcionam bem-estar. São distribuidores para outros 

empreendimentos que comercializam essas plantas.  

                   

                            

Análise Técnica: É um espaço estruturado e bem montado com grande potencial para receber os 

turistas. Oferece serviços de qualidade e variedades de plantas e acessórios para jardim. Tem 

interesse em trabalhar com o turismo, seja turismo interno ou externo. O importante é estar pronto 

para esta nova atividade econômica. Logicamente que sempre tem adequações para serem 

realizadas, e o espaço do Orquidário Agroflor, não poderia ser diferente, importante receber as 

orientações necessárias para colocar o espaço na vitrine turística. Em um roteiro turístico 

normalmente todos gostam de visitar esses espaços e fazer suas compras de plantas.  
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09 - Potencial Turístico  

Nome: PESQUE-PAGUE COLINAS 

Contato: João Andress 

Localização: Empreendimento na cidade, localizada na Rua São Francisco, 550, está a 1 Km do 

centro da cidade 

Classificação: Privado Segmento: Turismo de Lazer, Gastronômico 

 

Descrição: Um lugar bonito, bem estruturado onde o visitante poderá contemplar a natureza, se 

deliciar com a gastronomia e se divertir com a pesca. Todo o espaço é bem cuidado e limpo. O 

empreendimento já recebe visitantes locais, regionais e de outros Estados do país, são pessoas 

que vem à região visitar amigos e parentes e procuram o pesque-pague para passar o dia, pescar 

ou relaxar. O atendimento é de quartas a sextas-feira das 14h às 23h e nos sábados e domingos 

das 10h às 23h. 

 

         

 

Análise Técnica: O pesque-pague já é conhecido na região como um espaço de lazer, com uma 

boa estrutura, bem montado, com uma área verde interessante para quem gosta de contemplar a 

natureza, já serviu de referência para outros empreendimentos do mesmo setor pela organização, 

estrutura e empreendedorismo do proprietário. Este espaço já é considerado turístico, um belo 

lugar para receber turistas. Algumas adequações poderão ser trabalhadas no local para torná-lo 

ainda melhor. O pesque-pague oferece produtos de qualidade tanto na gastronomia como no 

lazer da pesca.   
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10 - Potencial Turístico  

Nome: CLUBE PAINEIRAS 

Contatos: Lucimara 

Localização: Empreendimento localizado próximo ao centro da cidade 

Classificação: Privado  Segmento: Turismo de Eventos 

Descrição: O Clube Paineiras, está localizado num lugar privilegiado, em meio a muito verde com 

a natureza exposta para deixar o local ainda mais interessante. O Clube foi fundado por cinco 

amigos que compraram o terreno para fazer uma área de lazer e desfrutar com os amigos e 

familiares. Assim aos poucos foram construindo uma completa área de lazer, até chegar a um 

momento que alguns amigos incomuns quiseram também fazer parte deste grupo. Dessa forma 

criaram uma associação para pessoas que gostariam de se associar e aproveitar o lugar com 

mordomia. Neste espaço possui o salão para eventos que abriga 180 pessoas, sendo em dois 

ambientes. Conta também com ampla piscina, cancha de bocha, boliche, quadra de tênis. A 

associação possui 100 sócios e este é o limite. Recebe muitos eventos e quem toma conta é a 

senhora Lucimara que mora no local, uma espécie de zeladora, ela é responsável pelo bar e 

restaurante. O Clube não é aberto ao público é apenas para eventos privados.  

                      

                       

Análise Técnica: O Clube tem um ótimo espaço para receber eventos com até 180 pessoas. É 

bem estruturado e acolhe os associados que podem passar o dia curtindo o sol ou o frescor da 

sombra das árvores. Quanto ao turismo os associados não têm intenção de receber, porém para 

fazer um evento está disponível e tem toda estrutura para realizar um bom encontro. As estruturas 

para eventos são bem importantes para o turismo, pois podem captar eventos que poderão 

movimentar outros setores econômicos do município.  Chamamos de Turismo de Eventos.  
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11 - Potencial Turístico  

Nome: CLUBE VITÓRIA 

Contato: Daniela 

Localização: Empreendimento localizado, centro no coração da cidade 

Classificação: Privado  Segmento: Turismo de Eventos  

Descrição: O Clube Vitória foi fundado em 01/01/1928 por um grupo de amigos. Neste mesmo 

ano iniciaram a construção em madeira e com o passar dos anos a antiga construção de madeira 

deu lugar ao imponente prédio de alvenaria, junto a este prédio, veio também o restaurante com 

uma ampla cozinha que ocupa uma boa parte do segundo andar. O espaço do salão onde se 

realiza grandes festas e bailes tradicionais tem a capacidade de receber até 800 pessoas ficando 

ainda um bom espaço para dançar. Este clube recebeu muitos bailes e festas grandiosas, ainda 

se fala muito do famoso Clube Vitória de Luzerna. O Clube é ocupado por seus 300 sócios, onde 

podem usufruir de uma bela piscina reestruturada, com bar para atender seus clientes. Conta 

também com salas que pode ser alugada para reuniões e pequenos eventos. O Clube está 

localizado no coração do município, uma área nobre da cidade. Importante ressaltar que não é 

aberto ao público e sim apenas para eventos privados.   

             

        

Análise Técnica: O Clube Vitória é uma relíquia histórica dentro do município de Luzerna, sua 

existência é desde 1928. O espaço interno é antigo, porém bem cuidado. Além do nobre salão, 

oferece uma área de lazer com piscina, salas para pequenos eventos, restaurante para almoço de 

segunda a sexta, bar que atende a piscina e churrasqueiras onde os sócios poderão desfrutar a 

qualquer dia. É uma ótima opção de lazer aos sócios, porém, não se enquadra na visitação a 

turistas e sim apenas na realização de eventos, fazendo parte do segmento de Turismo de 

Eventos.  
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12 - Potencial Turístico  

Nome: Igreja São João Batista  

Contato: Poliana 

Localização: Centro da cidade 

Classificação: Privado turismo religioso  Segmento: Turismo Religioso 

 

Descrição: A Paróquia São João Batista de Luzerna, é atendida pelos padres Franciscanos. A 

história da fundação da Igreja, se deu com a implantação da Estrada de Ferro as margens do Rio 

do Peixe. No período estabeleceu a chegada de vários imigrantes e com eles os missionários 

franciscanos, em 1923. Entre os maiores prédios que constituem a cidade, desponta a imponente 

Igreja Matriz no alto da cidade, cujo padroeiro é São João Batista. Em 02 de outubro de 1935 foi 

criada a Paróquia São João Batista, conforme decreto da Diocese de Lages e sua instalação 

oficial veio acontecer em 06 de outubro de 1935, com a nomeação do primeiro Pároco Pe. Frei 

João Evangelista Reinert. Portanto, no ano de 2021, a Paróquia completou e festejou, 98 anos da 

chegada dos Freis Franciscanos e 86 anos da criação oficial da Paróquia pelo decreto do Bispo 

de Lages Dom Daniel Hostin. Atualmente exercem o ministério do pastoreio, três Padres: Frei 

Nolvi Dalla Costa – Pároco – Frei Leo Severino Schmidt e Frei Luiz Toigo – Vigários Paroquiais. A 

Paróquia possui 16 comunidades e mais a Comunidade da Matriz. Atende em três municípios, 

assim distribuídas: 08 comunidades de Herval d’Oeste, 02 comunidades de Ibicaré e 06 

comunidades de Luzerna. Em Luzerna, os Freis atendem com missas em bairros, cujas 

comunidades estão sendo devidamente formadas. Com a pandemia, tudo ficou ainda restrito. A 

Paróquia atende o Hospital São Roque de Luzerna e a Clínica Psiquiátrica anexa, com Missa 

semanal, atendimento aos doentes internados e com um Ministro da Eucaristia exclusivo para o 

Hospital. Nosso desafio é: “Que a Paróquia seja uma Igreja viva”. Fonte: Paróquia São João Batista de 

Luzerna.  

 

     
 

Análise Técnica: A Igreja é um belo atrativo que poderá estar no roteiro turístico, pois muitas 

pessoas gostam de visitar essas construções religiosas, além de buscar no ambiente momentos 

de reflexão e fé. A construção é linda, robusta e chama atenção mesmo daqueles que não tem 

identidade católica. É um espaço que já pode estar recebendo visitantes. A igreja permanece 

aberta durante o dia através da porta lateral, isso facilita o acesso a turistas e visitantes em 

contemplar a beleza da construção. 
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13 - Potencial Turístico  

Nome: Comunidade Evangélica de Luzerna  

Contato: Carla 

Localização: Centro da cidade 

Classificação: Privado turismo religioso  Segmento: Turismo Religioso 

 

Descrição: O culto oficial de fundação da comunidade se deu em 03/12/1916 pelo pastor Schultz 

ainda em uma escola evangélica. Somente em 1940 é que iniciou a construção da “igrejinha”. O 

pastor Alfredo Hofmann acompanhou esta obra e foi o primeiro pastor residente em Bom Retiro 

(Luzerna). Desde esta época, os Evangélicos de Confissão Luterana ficaram conhecidos como os 

“Evangélicos da Igrejinha”. O ano de 1926 foi de reestruturação e reanimação da Comunidade 

Evangélica de Luzerna. Após inúmeras dificuldades em virtude da 1ª Guerra Mundial e da 

emigração, os evangélicos se organizaram a ser pessoa jurídica. Pouco tempo depois tornou-se 

sede paroquial integrando as comunidades de Vila Kennedy, Leãozinho e Duas Casas, 

desvinculando-se jurídica e administrativamente de Piratuba. O Pastor Hofmann que era também 

professor e prestou importante serviços à população de Luzerna. Coube-lhe a tarefa de educar e 

alfabetizar as crianças de Bom Retiro. Após a alfabetização, as crianças continuavam seus 

estudos com as irmãs franciscanas. Neste sentido havia muito respeito entre a comunidade e a 

comunidade católica, que apesar das diferenças doutrinais, cooperavam para a formação da 

população que vinha se desenvolvendo. Nos últimos anos a Comunidade Evangélica 

experimentou um grande crescimento espiritual e também em números de membros. Isto é 

resultado do trabalho e dedicação dos presbíteros, das lideranças, dos ministros e dos membros 

da comunidade. Visão: Ser conhecida como comunidade atrativa, inclusiva e missionária, que 

atua em fidelidade ao evangelho de Jesus Cristo, destacando-se pelo testemunho do amor de 

Deus, pelo serviço em favor da dignidade humana e pelo respeito a criação. Missão: Propagar o 

Evangelho de Jesus Cristo, estimulando a sua vivência pessoal na família e na comunidade e 

promover a paz, a justiça e o amor em Luzerna, na sociedade brasileira e no mundo. Fonte: Pastora 

Carla da Comunidade Evangélica de Luzerna 

 

   
 

Análise Técnica: A “Comunidade Evangélica de Luzerna” oferece um espaço não apenas para os 

integrantes evangélicos, mas sim a todos que queiram visitar e passear em meio as árvores, 

propiciando momentos de paz e reflexão. É um interessante atrativo que poderá estar no roteiro 

turístico, pois muitas pessoas gostam de apreciar essas construções religiosas e conhecer a 

história da comunidade. Para isso, é importante fazer um trabalho de adequação do espaço para 

se tornar ainda melhor e visitável turisticamente.  
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1. Gastronomia Local  

2. Casas Antigas na Cidade e Interior 

3. Grupos de Dança 

4. Eventos 

5. Pedagógico / Conhecimento  

 

01 - Potencial Turístico GASTRONÔMICO 

Nome: Gastronomia Local   

Descrição: Existe no município vários locais gastronômicos como restaurantes, bares, 

lanchonetes, panificadoras, pesque-pague que oferecem comida do dia-a-dia, petiscos, lanches, 

cafés, pizzas, entre outros itens. Atendem em horários específicos conforme o segmento, alguns 

pela manhã, outros no almoço, tarde ou noite. Também tem os que atendem durante a semana, 

final de semana ou ambos os dias. Além desses estabelecimentos, se destacam na gastronomia 

local biscoitos decorados e a “cuca alemã” feita sob encomenda por produtoras rurais.  

LOCAIS QUE SERVEM ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO  

Hotel e Restaurante Rampazzo CNPJ 95.776.167/0001-55 

Pesque & Pague Colina’s CNPJ 03.061.277/0001-12 

Boi na Brasa CNPJ 05.799.422/0001-92 

Tchê Bone CNPJ 26.307.990/0001-07 

Fino Sabor CNPJ 27.989.450/0001-05 

Restaurante Sangaletti CNPJ 40.063.534/0001-81 

Ponto do Café CNPJ 30.040.219/0001-85 

Rapidão Luzerna CNPJ 40.841.465/0001-90 

Multisabor CNPJ 07.832.859/0001-06 

Nando Petiscaria CNPJ 29.180.580/0001-28 

 

                            
 

DEMAIS POTENCIAIS TURÍSTICOS IDENTIFICADOS 

QUE PODEM SER ADEQUADOS AO TURISMO 
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Análise Técnica: A gastronomia de Luzerna é bem variada, há restaurantes com buffet a quilo, 

panificadoras, cafés, petiscarias, bares e pizzaria assim como pesque-pague com alimentação a 

base de peixe. Essa oferta é interessante não apenas à comunidade local, mas também para os 

visitantes. A questão é que nem todos estão abertos no final de semana, muitos abrem somente 

para o almoço ou a noite, então é importante ter cuidados na hora de divulgar para visitantes e 

turistas. Também não foi encontrado restaurantes evidenciando a gastronomia e decoração típica 

italiana e alemã, esse tipo de gastronomia acaba sendo um “chamariz” quando bem elaborado e 

apresentado. Porém em eventos realizados pelos grupos culturais é oferecido a gastronomia 

típica, aí cabe fazer um bom trabalho de divulgação sobre as datas a serem ofertados esses 

pratos. Observando alguns dos empreendimentos analisou-se que necessitam de melhorias e 

adequações para estarem inseridos na rota do turismo. Fizemos o registro de alguns dos locais 

somente para citar a existência do setor de gastronomia, porém, se faz necessário uma análise 

individual para saber do interesse do empreendimento em receber orientações de melhorias em 

prol do turismo. Os biscoitos decorados e a cuca alemã que são referenciados no município, 

atualmente é sob encomenda, mas podem ser trabalhadas de tal forma associada ao turismo.  
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02 - Potencial Turístico HISTÓRICO-CULTURAL  

Nome: CASAS ANTIGAS CIDADE E INTERIOR 

 

Descrição: A curiosidade é as várias casas antigas que ainda existem na cidade e interior e que 

chamam atenção devido as diferentes e bonitas arquiteturas das fachadas. Por serem casas 

particulares, não tem como se tornar um atrativo para visitação, porém o turista que valoriza esse 

tipo de arquitetura e história poderá estar fotografando.  

 

➢ Relíquias de construções na cidade   
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Análise Técnica: Na cidade de Luzerna, se encontra diversas casas antigas preservando o estilo 

da cultura local. São casas aparentemente ocupadas por famílias e que mantém a construção em 

pé. A maioria delas necessitam de reformas, uma pintura ou restauração ajudaria na conservação 

dessas relíquias. Uma boa forma de manter a história dessas construções antigas é registrá-las 

para arquivo e utilizar em exposição que contenham a história do município.  

 

➢ Relíquias do Interior de Luzerna 

 

   

 

Análise Técnica: No interior na Linha Kennedy, encontramos uma igrejinha muito charmosa e 

que preserva a colonização alemã. Seria muito interessante se pudesse estar aberta para receber 

visitantes e turistas com agendamentos. Tem muitas casas antigas que acabam embelezando 

ainda mais os caminhos rurais.  
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03 - Potencial Turístico CULTURAL  

Nome: GRUPOS DE DANÇA  

 

Descrição: Em pesquisa no site do município, encontramos algumas referências de grupos 

folclóricos, sendo eles, alemão e italiano, corais, assim como a existência de fanfarra. A parte 

cultural do município tem uma grande parcela de importância no desenvolvimento turístico, pois é 

uma forma de materializar o turismo com as atividades culturais, no qual chamamos de Turismo 

Cultural.  

 

➢ Associazione Triveneta Di Luzerna 

A Associazione Triveneta di Luzerna foi criada a 09 de junho de 1997 por um grupo de 

descendentes e simpatizantes da cultura italiana. Começou pequena, logo juntaram-se a estes 

pioneiros muitas outras pessoas que somaram e continuam a enaltecer e cultivar esta rica e linda 

cultura. Os grupos, adultos e juvenil, participam realizando apresentações das danças típicas 

italianas em Luzerna e região em vários eventos. 

 
 

➢ Associação Cultural Germânica Heinrich Hacker 

A Associação Cultural Germânica Heinrich Hacker foi fundada em 20 de agosto de 1994, 

com o intuito de resgatar a cultura dos antepassados principalmente através da dança. Possui 

quatro categorias de dançarinos: infantil, juvenil, adulto e sênior. Os alunos têm contato com a 

música, dança, língua, cultura e também com a gastronomia germânica. O grupo se apresenta em 

eventos regionais, estaduais e festivais típicos. 
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➢ Associação Tradicionalista Raízes do Sul de Luzerna 

Em agosto de 2014 foi fundada a Associação Tradicionalista Raízes do Sul de Luzerna, 

logo após o grupo já se tornou conhecido e foi acrescido por simpatizantes do tradicionalismo 

com o propósito de fortalecer os pilares da tradição gaúcha e integrar o Rio Grande do Sul 

com o estado de Santa Catarina com o seguinte lema: "Em qualquer chão sempre Gaúcho". 

O GDF Raízes do Sul se apresenta em eventos regionais, comemoração da semana 

Farroupilha (dia do Gaúcho). Atualmente a Associação possui uma invernada Mirim, uma 

invernada Juvenil e uma invernada Adulta que em 2021 contava com alunos de Luzerna, 

Herval D´Oeste, Joaçaba, Lacerdópolis, Capinzal, Jaborá e Ibicaré. 

 

   
 

Análise Técnica: Os grupos culturais são atrações que mostram a cultura local. No turismo a 

cultura é um grande aliado, é o que agrega quando trabalhado em conjunto, principalmente na 

receptividade de turista ou em eventos específicos culturais. 
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04 - Potencial Turístico  

Nome: EVENTOS 

 

Descrição: Alguns eventos identificados que podem ser trabalhados associados ao turismo.  

➢ Eventos Esportivos e Aventura: Ciclismo, Caminhadas  

➢ Carros Antigos 

➢ Jipeiros 

➢ Festa da Primavera  / Família 

➢ Eventos Culturais: Semana Cultural / Nações; Noite Cultural  

➢ Eventos Temáticos: Páscoa, Natal, Dia da Criança 

➢ Semana do Município 
 

Calendário Oficial de Eventos para 2022, conforme Lei nº 1.772 de 07/12/2021. 

http://leismunicipa.is/zanfu 

 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

➢ Encontro de Fuscas 
Kafer`s Tag 

 ➢ Encontro de Mulheres 
Agricultoras 

➢ Encontro de Intermunicipal das 
Mulheres Agricultoras 

➢ Mês da Mulher 
➢ Semana de prevenção ao 

Diabetes e à Hipertensão 

ABRIL MAIO JUNHO 

➢ Dia de conscientização 
sobre o Autismo e 
Síndrome de Down 

➢ Evento saúde: 
Alimentação saudável 

➢ Páscoa 
➢ Dia da Família na Escola 

➢ Dia mundial de conscientização 
e prevenção contra todas as 
formas de violência 

➢ Dia do Desafio 
➢ Semana de promoção da 

atividade física 

➢ Jantar Italiano 
➢ Semana do voluntariado 

 

JULHO AGOSTO SETEMBRO 

➢ Semana da saúde bucal 
e prevenção ao câncer 
de boca 

➢ Baile Tradicionalista GDF 
- Grupo Raízes do Sul 

➢ Festa Junina com todos 
os grupos do serviço de 
convivência 

➢ Encontro de Corais 
➢ Noite Germânica 
➢ Noite Cultural 
➢ Encontro Trentino 

➢ Semana da Pátria 
➢ Semana de promoção da saúde 

mental 
➢ Dia do Gaúcho 

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

➢ Encontro comemorativo 
ao dia do Idoso 

➢ Dia das Crianças 
➢ Semana de promoção da 

saúde da mulher 

➢ Encontro Folclórico Germânico 
de Luzerna 

➢ Encerramento dos Grupos da 
Terceira Idade 

➢ Semana de promoção à saúde 
do homem 

➢ Semana do Empreendedorismo 
➢ Cantata de Natal 

➢ Semana de prevenção de 
doenças sexualmente 
transmissíveis - DST´s 

➢ Natal 
➢ Encontro das Famílias do CRAS 

DATAS A SEREM DEFINIDAS 

➢ Caminhada Ecológica - 8ª e 9ª 
➢ Encontros dos grupos de família em gestação 
➢ Aniversário do Município 
➢ Pedal da Amizade 
➢ Campeonato Municipal de Futebol de Salão 

http://leismunicipa.is/zanfu
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➢ Campeonato Municipal de Futebol Suíço 
➢ Campeonato Municipal de Futebol de Campo 
➢ Campeonato Municipal de Bocha Russa 
➢ Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo 
➢ Campeonato Municipal de Vôlei de Areia 
➢ Campeonato Municipal de Vôlei de Quadra 
➢ Copa Catarinense Enduro de Motos - Morro das Pedras 
➢ Copa Catarinense Enduro de Jeep - Morro das Pedras 
➢ Encontro de Carros Quadrados 
➢ Exposição de Carros Antigos 
➢ Feira de Artesanato e Produtos Caseiros 
➢ Festa das Etnias 
➢ Recicla Luzerna 
➢ Trilhas - Arranca Toco 
➢ Curso de Boas Práticas para Manipulação de Alimentos 

 

Análise Técnica: Eventos é um segmento importantíssimo para movimentar a economia de um 

município. Se tratando de uma região com municípios pequenos, onde a população é reduzida, 

um evento irá atrair pessoas de outras localidades, trazendo dinheiro novo que ajuda no 

desenvolvimento econômico local. Um evento para se tornar turístico deve ser avaliado o tema a 

ser trabalhado e a época para se realizar, pois a promoção do evento em época de baixa 

movimentação turistica poderá ser um chamaris para atrair pessoas. Um evento bem planejado, 

envolvendo setor público, privado, entidades e comunidade pode gerar empregos, incremento na 

renda e causar bons benefícios a população, uma vez que tudo que for organizado de 

infraestrutura poderá beneficiar primeiramente a comunidade. Um evento turístico se bem 

trabalhado, irá influenciar positivamente na imagem de um destino turístico, além de incentivar a 

economia, enriquecer a vida cultural e social da região. 

 

 

05 – Potencial Turístico EDUCACIONAL  

Nome: PEDAGÓGICO ou CONHECIMENTO 

 

Descrição: Luzerna é referência em educação de qualidade que prepara as crianças e jovens 

para a vida profissional. Desenvolve projetos nas escolas para instigar o empreendedorismo 

desde cedo. No contraturno os alunos tem momentos para conhecer as profissões na prática e já 

ir enxergando oportunidades para o futuro. Conta com as instituições de ensino SENAI que 

recebe alunos de vários municípios para cursos técnicos, IFC com curso de graduação e parcerias 

com SESI.  

➢ Escola Municipal São Francisco 

➢ Escola Estadual Padre Nóbrega 

➢ Instituto Federal Catarinense Campus Luzerna 

➢ Senai  

➢ Escolas de idiomas 

➢ Escolas de dança 

➢ Escolas de músicas e instrumentos 

➢ Fanfarra Municipal Padre Nobrega       
 

Análise Técnica:  A inovação no setor da educação é um diferencial que pode divulgar o 

município e atrair atenção na realização de visitas técnicas para conhecer o funcionamento de 

projetos. Chamamos de Turismo de Conhecimento ou Turismo Pedagógico, onde pessoas 
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buscam conhecer experiências que estão dando certo para implantar em outra localidade. Para 

que este projeto de Turismo de Conhecimento dê certo, é necessário que haja engajamento das 

partes, isto é, envolvendo as instituições de ensino para estar de alguma forma fazendo parte do 

projeto de desenvolvimento do turismo local. 

 

 

 
➢ Farmácias 

➢ Postos de Combustível 

➢ Supermercados 

➢ Artesanato 

➢ Meios de comunicação (Rádio Luz 104,9)  

➢ Transporte coletivo 

➢ Táxi 

➢ Comércio em geral 

 

Relação de alguns serviços de apoio ao Turismo existentes no município: 

 

BORRACHARIAS 

Borracharia e Acessórios Luzerna CNPJ 05.769.853/0001-06 

Auto Center Luzerna CNPJ 07.006.249/0001-53 

Borracharia do Play CNPJ 33.503.779/0001-17 

E E Serviços – Oficina do Ed CNPJ 24.584.539/0001-01 

 

FARMÁCIAS 

Farmácia e Drogaria Central CNPJ 02.526.603/0001-57 

Farmácia São João Batista CNPJ 05.402.242/0001-25 

Levim Drogaria – Catarimed CNPJ 20.780.811/0001-60 

 

MECÂNICAS 

Auto Center Luzerna CNPJ 07.006.249/0001-53 

Auto Elétrica Bom Retiro CNPJ 79.315.230/0001-08 

Mecânica Facin CNPJ 01.081.014/0001-40 

Luzerna Auto Peças CNPJ 84.585.173/0001-09 

Mecânica e Chapeação Portal CNPJ 06.110.040/0001-72 

Tecnicar CNPJ 08.239.633/0001-69 

Mecânica São Cristóvão - Roberto Johan CNPJ 20.167.448/0001-01 

E E Serviços – Oficina do Ed CNPJ 24.584.539/0001-01 

Araújo Service CNPJ 39.458.308/0001-10 

 

MERCADOS 

Atacarejo Boesing CNPJ 82.176.603/0001-03 

Mercado Trevisan CNPJ 86.732.146/0001-47 

Mercado Peruchini CNPJ 01.752.611/0001-59 

Proner Supermercados CNPJ 79.393.112/0003-71 

Cris Supermercados CNPJ 11.549.095/0001-13 

Supermercado Gold CNPJ 11.594.044/0001-03 

Diamante Supermercado CNPJ 20.445.215/0001-23 

SERVIÇOS DE NECESSIDADE BÁSICA AO TURISMO  

IDENTIFICADOS NO MUNICÍPIO 
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Diante do cenário encontrado no município de Luzerna, os trabalhos realizados de 

inventário e diagnóstico turístico, foram tecnicamente surpreendentes. Encontrou-se maravilhas 

da natureza, lugares encantadores, de qualidade, simplicidade e excelente receptividade, itens 

fundamentais para quem deseja trabalhar com Turismo. O município de Luzerna é muito bem 

posicionado no corredor turístico da região, sendo passagem para da Rota da Amizade, roteiro 

turístico regional que inicia em Fraiburgo e percorre até Piratuba. Sendo assim, pode-se aproveitar 

a passagem de quem está pela região para apresentar produtos e serviços que chamem atenção 

e desperte o interesse para uma “paradinha”.  

Com as visitas foram identificadas as potencialidades turísticas que existem no município, 

além de análise sobre outros locais e atividades que foi se descobrindo no decorrer do período em 

que foi trabalhado o inventário. Esses locais visitados podem ser aproveitados para fortalecer a 

economia local, porém, a maioria desses espaços, necessitam de adequações para o recebimento 

de visitantes e turistas. Foram identificados 18(Dezoito) lugares com potencial turístico, sendo 

06(seis) públicos, 13 (treze) privados. Além desses foram relacionados mais 05(cinco) segmentos 

com potenciais turísticos que podem ser adequados ao turismo, sendo: Gastronômico, Histórico-

Cultural com Casas Antigas, Grupos de Dança, Eventos e Educacional com Turismo Pedagógico 

e de Conhecimento.  Isso considerando apenas os locais visitados ou que conseguimos identificar 

a existência, mas com certeza terá outros empreendimentos e negócios que poderão aderir 

futuramente em um trabalho de desenvolvimento turístico local.   

Tecnicamente o município de Luzerna tem inúmeros lugares que poderão ser estruturados 

para o turismo, isso ficou evidenciado com os potenciais públicos e privados elencados nesse 

documento. Além destes locais, foram analisados segmentos e destaques do município que 

podem ser aproveitados com viés turísticos, a exemplo da Incubadora Tecnológica de Luzerna 

que já recebe grupos de visitas técnicas advindos de várias localidades. 

Os atrativos potenciais em Luzerna estão na natureza, na cultura, lazer, religiosidade, 

gastronomia, eventos, área tecnológica, educacional entre outros segmentos que podem ser 

trabalhados. Os seguimentos que apresentam maior potencial turístico são: Turismo no Espaço 

Rural; Turismo Cultural; Turismo de Conhecimento (Tecnólogico e Educacional); Turismo de 

Eventos e Turismo Gastronômico. Aliado a esses segmentos podem ser trabalhadas a 

religiosidade, compras, artesanato, agricultura familiar, entre outras que poderão surgir.  

Na área rural, foi identificado que o turismo poderá ser desenvolvido a curto prazo, já que 

há pessoas receptivas, motivadas, acessíveis e o melhor, empreendimentos rurais estruturados 

apresentando qualidade. As atividades no espaço rural estão bem evidenciadas e seguindo o 

caminho de rota, assim é possível agregar outras atividades que complementam o roteiro. 

Podemos dizer que a Vila Kennedy é um destaque e será uma boa atração, um diferencial a ser 

preparado para no roteiro turístico, pois apresenta o potencial de empreendimentos funcionando 

turisticamente no trajeto que podem enriquecer a roteiro turístico que for elaborado. 

Alguns segmentos poderão ser preparados de forma diferenciada, a exemplo, como a 

gastronomia que pode ser reorganizada para melhor evidenciar o que tem de melhor, desde 

alimentos do dia-a-dia, como petiscos, lanches e até mesmo confeitarias que podem ofertar seus 

produtos incrementando e apresentando de forma diferenciada. As atividades artesais pode ser 

destaque se apresentarem produtos com características locais, esse é um setor de suma 

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 
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importância, pois quem passa pela cidade sempre quer uma lembrança do município. Esse 

trabalho pode ser desenvolvido com pessoas que já confeccionam algum produto ou até mesmo 

pode desenvolver algo especifico para o município. As atividades culturais podem ser melhor 

aproveitadas para valorizar a cultura local e agregar valor ao turismo. Assim como os eventos que 

podem ser trabalhados turísticamente e movimentar a cidade. E o comércio precisará melhorar o 

visual das vitrines, faixadas e profissionalizar o atendimento.  

Outro destaque que pode ser trabalhado com viés turístico é o setor educacional, pois 

Luzerna tem Escolas com projetos de empreendedorismo que prepara os jovens para o trabalho, 

com isso começa a projetar o futuro do empreendedorismo local, fomentando profissões 

inovadoras, destacando a área educacional, que atualmente é referenciada nas escolas municipal 

e estadual, seguindo para cursos técnicos e graduação por meio de instituições Senai e IFC 

instaladas no município, além de outros projetos escolares.   

Para se pensar em trabalhar com Turismo, o município deu o primeiro passo, inicialmente 

o inventário com o diagnóstico, agora tem pontuado o grande potencial dentro de cenário de 

valorização das riquezas naturais e culturais para alternativa de incremento no desenvolvimento 

econômico local, que possibilita fortalecer os negócios existentes e despertar o interesse de novas 

iniciativas que, consequentemente irão gerar oportunidades na melhoria de renda e novos postos 

de trabalho. O turismo é comprovado como atividade econômica, se tiver um roteiro de visitação 

bem estruturado o município tem chances de se tornar um grande atrativo turístico na região. 

O Turismo sem dúvida apresenta um importante setor econômico para o desenvolvimento 

de Luzerna, como também agregará para toda a região e sem dúvidas que esta integração 

regional fará os produtos e serviços turísticos ganharem maior visibilidade, pois de maneira 

isolada a permanência se restringe a um ou dois dias no município, mas quando integrada a 

outras atratividades da região, pode fazer o turista permanecer muito mais tempo.   

Vale ressaltar que o processo de desenvolvimento é lento, porém, se todos se unirem, a 

evolução da atividade será muito mais rápida e levará o município em destaque até mesmo junto 

ao Rota da Amizade Convention & Visitors Bureau e na região turística Vale dos Imigrantes. O 

“querer fazer” por parte do poder público, motivará a iniciativa privada a caminhar junto nesse 

desenvolvimento, assim a integração entre os empresários, entidades e público, fará toda 

diferença na implantação do turismo no município. O investimento do poder público nessa 

atividade “Turismo”, incentivará os empreendedores locais e novos investidores a empreender no 

município com mais segurança, oportunizando mais trabalho e renda a população. Incentivar o 

turismo é trazer “dinheiro novo” ao município e assim fomentar o crescimento econômico.  

Portanto, orienta-se que, para o desenvolvimento do turismo começar a se concretizar é 

necessário fazer o Plano Estratégico Turístico do Município de Luzerna, pois é de suma 

importância o planejamento para saber o que se pretende com o desenvolvimento do setor, isto é, 

projetar ações a curto, médio e longo prazo com envolvimento dos setores público e privado e 

inclusive da sociedade como um todo. Existe etapas que precisam ser seguidas para 

sustentabilidade da atividade e um bom planejamento participativo conduzido por profissionais do 

assunto é a base. As experiências nos mostram que pensar, planejar e executar de forma 

organizada, com clareza de onde se quer chegar, faz os resultados serem alcançados com melhor 

êxito. Além do planejamento a forma com que for executado também será fundamental para 

alcançar os resultados, pois será necessário adequação dos produtos, serviços e equipamentos, 

tornando-os preparados para a atividade turística.  

Lembrando sempre que, o trabalho desenvolvido no turismo não será bom apenas para o 

turista, mas principalmente à comunidade, pois todo o processo de melhorias que ocorrer no 

município, terá o efeito positivo a todos que residem em Luzerna. Tem uma frase que 
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costumamos citar: “Se o município está preparado para o turismo, ele está preparado também 

para a comunidade”, pois as melhorias serão primeiramente em prol de quem mora no município. 

O trabalho com essa atividade econômica denominada Turismo, é árduo e longo, no entanto 

juntos, o árduo trabalho se tornará prazeroso e o que parece longo se tornará curto.  Luzerna com 

tanta potencialidade no qual mostrou o inventário, poderá ser um município próspero no Turismo.  

 

Nosso lema é,  

                  “Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos”       
                                       Ray Kroc, Fundador McDonald´s 
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http://santur.sc.gov.br/index.php/institucional/a-santur
http://www.turismo.gov.br/institucional.html
https://leismunicipais.com.br/


  

 
    INVENTÁRIO E DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE LUZERNA 
__________________________________________________________________  
 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



  

 
    INVENTÁRIO E DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE LUZERNA 
__________________________________________________________________  
 

52 
 

 

 

 

 

Escola Estadual Básica Padre Nóbrega  

 

A EEB, teve seu início através do decreto nº. 10393, em 08 de fevereiro de 1971, 

transformando o Grupo Escolar em Escola Básica Padre Nóbrega, ministrando o Ensino de 1º 

Grau.  A Ir. Maria Contarda Franciosi, esteve frente à Direção nos anos de 65 a 75 e em 1983. 

           Com o aumento de alunos e a necessidade de ampliar a escola, houve a 

ampliação de mais 4 salas de aula e a construção de uma Quadra de Esportes.  

           No ano de 1979 o Estado doou à Escola uma biblioteca e um laboratório, cujas 

salas foram construídas pela comunidade e Prefeitura.  A partir de 1990 iniciou o funcionamento 

do 2º Grau de Educação Geral, então a partir desta data tornou-se Colégio Estadual Padre 

Nóbrega. 

          Em 1994 teve início a reforma geral das instalações e também das duas quadras 

existentes no Colégio, sendo que a quadra maior se tornou um miniginásio. Também, foi 

construído em 1994, mais uma sala para o Pré-Escolar, sendo que a sala já existente do Pré-

Escolar, foi transformada numa sala de aula normal, no mesmo ano foi construído mais um 

banheiro, depósito de merenda e de material. E ainda o início da construção do Ginásio de 

Esportes do Colégio. 

Em 1999, o Colégio foi contemplado com um Laboratório de Informática através do 

PROINFO - Programa de Informática na Educação, com dez microcomputadores, impressoras e 

escâneres. 

Em 2000, conforme portaria E/017 SED de 23-03-2000, no D.0.E. nº 16.387 DE 05-04-

2000, que altera a identificação dos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual. O 

Colégio Estadual Padre Nóbrega passou a denominar-se Escola de Educação Básica Padre 

Nóbrega.    

Em 2022 contamos com 505 alunos distribuídos entre ensino fundamental e médio nos 

períodos matutino, vespertino e noturno. Neste referido ano implantamos o Novo Ensino Médio 

com período integral. 

 

 

Escola Municipal São Francisco  

 

Há 30 anos a escola Municipal São Francisco, iniciou suas atividades no município de 

Luzerna com 159 alunos matriculados, isso ocorreu em 04 de março de 1992. Com bons projetos 

a escola cresceu e é modelo para muitos municípios. Hoje a escola está com 886 alunos, desde o 

berçário ao 9º ano do ensino fundamental 2 e com 110 trabalhadores da educação. 

A escola través da LEI Nº 1543 de 17 de outubro de 2017, criou o Programa Educação 

Para o Mundo Do Trabalho, o programa objetiva construir para o desenvolvimento intelectual, 

propiciando aos alunos contato com as diversas áreas técnicas e o acesso ao mundo do trabalho 

com o intuito de orientação profissional. É um projeto referência assegurando a educação 

exemplar e acumulando prêmios e destaque no senário educacional catarinense e nacional.  

 

 

ANEXO 1 – Registros Históricos 
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Seu lema é: “Só se constrói uma nação com cidadãos, só se constrói bons cidadãos com 

educação de qualidade”. 

 

 
Instituto Federal Catarinense Campos Luzerna 

 

As instalações físicas e a infraestrutura de salas de aula e laboratórios que hoje pertencem 

ao Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Luzerna foram fundadas em 1999, para abrigar a 

Escola Técnica Vale do Rio do Peixe (Etvarpe), instituição que, até 2008, ofereceu cursos técnicos 

e profissionalizantes. Atualmente, o IFC Luzerna oferta os cursos superiores de Engenharia de 

Controle e Automação e de Engenharia Mecânica; cursos técnicos subsequentes de Automação 

Industrial e de Mecânica; e Ensino Médio Integrado em Automação Industrial, Mecânica e em 

Segurança do Trabalho.  

2010 – Federalização da Etvarpe, passando a integrar o Instituto Federal Catarinense (IFC). Em 

25 de março, iniciam as aulas dos cursos técnicos de Automação Industrial, Mecânica e 

Segurança do Trabalho. 

2011 – Criação do primeiro curso superior: Engenharia de Controle e Automação. 

2012 – Em julho, a unidade deixa de ser ligada administrativamente ao Campus Videira e se 

torna Campus Luzerna. 

2013 – Início do segundo curso superior: Engenharia Mecânica. 

2014 – Início do Ensino Médio Integrado em Automação Industrial e em Segurança do Trabalho. 

2015 – O curso superior de Engenharia de Controle e Automação recebe, em uma escala de 1 a 

5, o conceito 4 (Muito Bom) do Ministério da Educação, em sua primeira avaliação de 

reconhecimento. 

2016 – Criação do curso de Ensino Médio Integrado em Mecânica. 
 

                          

Hospital São Roque  

 

Em março de 1956, foi inaugurado o Hospital São Roque, sob a administração das Irmãs 

Vicentinas, pioneira na região. Este espaço não podemos chamar de potencial turístico, mas sim 

de serviços turísticos que é essencial caso seja necessário atendimento de algum visitante. É uma 

construção antiga, bem conservada e estruturada para ocasiões de emergência. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://luzerna.ifc.edu.br/automacao/
https://luzerna.ifc.edu.br/automacao/
https://emc.luzerna.ifc.edu.br/
https://luzerna.ifc.edu.br/automacaoindustrial/
https://luzerna.ifc.edu.br/automacaoindustrial/
https://luzerna.ifc.edu.br/tecnico-em-mecanica/

