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Litoral Sul, teu novo 
destino
Descubra o verão diferente da Costa 
Doce, com muito sol, cultura e diversão

Litoral Sur, tu nuevo destino
Millares de turistas están descubriendo su nuevo rotero en esa 
temporada de verano: La “Costa Doce”
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MUNICÍPIOS ASSOCIADOS À AD COSTA DOCE: 
Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Canguçu, Chuí, Guaíba, Jaguarão, 
Mariana Pimentel, Pedras Altas, Pelotas, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória 
do Palmar, Santana da Boa Vista, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul, 
Sertão Santana, Tapes e Turuçu. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
Zelmute Oliveira (Presidente – secretário Municipal do Turismo, Indústria 
e Comércio de São Lourenço do Sul); Stela Maris Tolotti Machado (Vice-
presidente – secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Tapes); 
Eloí Flores da Siva (1º Secretário – Universidade Luterana do Brasil – ULBRA 
Guaíba); Claudemir Dornelles (2º Secretário – secretário Municipal de Cul-
tura, Esporte e Lazer de Santa Vitória do Palmar); Carlos Gonçalves (1º Te-
soureiro – Associação dos Cavaleiros da Cavalgada Cultural da Costa Doce/
Pelotas); Cristiane Korzeniewski Robe  – (2ª Tesoureira – coordenadora Mu-
nicipal de Cultura e Turismo de Mariana Pimentel).

CONSELHO FISCAL:
Titulares: José Alencar de Oliveira – secretário municipal de Cultura e Turis-
mo de Jaguarão; Nelson Pinzon – Associação Comercial e Industrial – ACITA 
de Tapes; Gelson Gouvêa – secretário municipal de Cultura e Turismo de 
Camaquã. Suplentes: Érico Cunha – Érico Relojoaria e Ótica Ltda de Guaíba; 
Cleuza Vilela Ferrão da Silva – Hotel Vilela de São Lourenço do Sul e Dou-
glas de Lima Magalhães – Representante da Prefeitura de Arambaré. 

 Os turistas estão descobrindo um novo e fantástico destino: o 
Litoral Sul. São praias formadas pela Lagoa dos Patos e pelo Oceano 
Atlântico que apresentam cenários belíssimos com um diferencial 
importante, a força de sua história. Em cada cidade há passagens 
da constituição do povo gaúcho, numa grande diversidade étnica 
influenciada por culturas como a portuguesa, afro, alemã, italiana, 
polonsesa e francesa. As prefeituras e o setor privado investem na 
programação de eventos para atrair mais visitantes. É um incenti-
vo a mais às vocações naturais da região nos esportes e nos roteiros 
culturais. Os apaixonados por trilhas, motocilcismo, ciclismo, skate, 
surf, wind, kite, nado, vela, remo e tantas outras modalidades têm di-
versão garantida. Os roteiros culturais evidenciam a rusticidade das 
colônias e charqueadas e o luxo dos casarões. As marcas da história 
também estão na gastronomia, que oferece opções das mais sim-
ples e tradicionais, aos pratos sofisticados, elaborados em cardápios 
especiais. Um passeio às fronteiras com o Uruguai transforma-se em 
agradável dia cultural e de compras em Jaguarão (Rio Branco) ou em 
Chuí (Chuy). E há muito mais. Descubra!

Charles Furtado Vilela
Editor
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A Revista da Costa Doce é uma 
publicação da Comunicar Brasil. 

Edição 01
(Agosto e setembro de 2008)

Edição 02
(Outubro e Novembro de 2008)

Edição 03 
(Dezembro de 2008 e Janeiro de 2009)

Edição 04
(Fevereiro e Março de 2009)
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IMOBILIÁRIA
       Toni Neutzling
Matriz - (53) 3251-3133
Rua Júlio de Castilhos, 1430
Filial Praia - (53) 3251-2223
Av. Getúlio Vargas, 310
www.imobiliariatoni.com.br

PADARIA
      Degar Padaria e Confeitaria
Praia - (53) 3251-1541
Rua Duque de Caxias
Centro - (53) 3251-1958
Rua Coronel Alfredo Bron, 255

RESTAURANTES
                   Terrasse Schulz
(53) 3251-1423
Praia da Ondinas

       Tropicáli’ s
(53) 3251-3212
Av. Getúlio Vargas, 81 - Praia

TAPES

HOTEL
             Pontal Tapes Hotel
(51) 3672-1766
www.pontaltapeshotel.com.br
Rua Pontal Tapes Hotel, 123

Hotel Balneário Rebello 
(51) 3672-1092
hotelbalneario@brturbo.com.br
www.portaldehospedagem.com.br/
hotelbalneariorebello
Rua Vereador Alberto Cardoso Filho, 493

POUSADAS
               Pousada da Lagoa em Tapes
(51) 3672-4363
www.pousadadalagoaemtapes.com.br
pousadadalagoaemtapes@gmail.com
Av. Assis Brasil, 187

Cabanas Camping União
(51) 3672-1482
campinguniao@hotmail.com
Rua Vereador Armando Petry, s/nº

CHUÍ

HOTEL
        Turis Firper
(53) 3265-1398 
firper@brturbo.com.br
www.firperhotelchui.com
Av. Samuel Priliac, 629

LARANJAL (Pelotas)

LOCADORA DE VEÍCULOS
          Multi-Kar
(53) 3222-7910
www.autolocadoramultikar.com.br
comercial@autolocadoramultikar.com.br

RESTAURANTES
         Cruz de Malta
(53) 3222-6835 / 3028-6835
Parque Dom Antônio Zattera, 143
(pela Bento Gonçalves)

      Aki na Praia - Pizzaria e Parillada
(53) 3226-1210
Av. Dr. Antônio Augusto Assump-
ção, 8081

             Café Panqueca 
(53) 3226-4557
cafepanqueca@hotmail.com 
Av. Dr. Antônio Augusto Assump-
ção, 9115

       Cebola Mix 
(53) 3025-6900
cebola.mix@terra.com.br
Av. Dr. Antônio Augusto Assumpção, 
9301

           Cia. da Gula 
Centro Comercial Mar de Dentro
Lojas 12 e 30
Av. Dr. Antônio Augusto Assumpção, 
9347

        Grill Santo Antônio 
(53) 3226-2464
www.santoantoniogrill.com
Av. Dr. Antônio Augusto Assump-
ção, 9029

ARAMBARÉ

HOTEL
                 Arambaré Palace Hotel
(51) 3676-1341 / 9975-6994
www.guiatelnet.com.br/hotelpalace
Rua José Scherer, 190 - Centro

POUSADAS
        Pousada Pingo D’água
(51) 3676-1335
www.guiatelnet.com.br/pingodagua
Rua José Félix Xavier esquina com 
José Scherer - Centro

          Pousada Repouso da Lagoa
(51) 9949-8800
www.pousadarepousodalagoa.com 
Rua Gustavo Emílio Xavier, 120

                   Pousada Vó Netinha 
(51) 3676-1516 / 9728-3091
Rua Presidente Vargas, 661

 BARRA DO CHUÍ

HOTÉIS 
Hotel Atlântico 
(53) 3264-1032
www.portaldehospedagem.com.br/
hotelatlanticors
Av. Porto Alegre, 276 

Turismo Hotel 
Brasil: (53) 3264-1158
Uruguai: 099 87 85 15
Rua Porto Alegre, 207

CASSINO (Rio Grande)

IMOBILIÁRIA
                 Otero Imóveis
(53) 3236-1101 
www.otero.com.br
Av. Rio Grande, 574

POUSADA
              Pousada São Paulo
(53) 3236-1467 / 3236-1361
Rua São Paulo, 230

GUIA DO
           Restaurante Sítio da Figueira
(53) 3226-1340
mekpereira@brturbo.com.br 
Av. Rio Grande do Sul, esquina Rua 
São Borja

SANTA VITÓRIA DO PALMAR

HOTEL
Hotel Brasil
(53) 3263-1922 
hotelbrasilrs@gmail.com
www.portaldehospedagem.com.br/
hotelbrasilrs 
Av. Barão de Rio Branco, 703 

LOCADORA DE VEÍCULOS 
         Locanella 
(53) 3263-1600 / 9976-1600 / 9963-
7737
locanellaautolocadora@hotmail.com
Avenida Justino Anaker, 280 

SÃO LOURENÇO DO SUL

CABANAS
          Cabanas Recanto da Lagoa
(53) 3251-1730 / (53) 3251-1250
www.saolourenco.net/recantodala-
goa.html 
Av. Getúlio Vargas, 1050

POUSADA
                  Pousada Sol Nascente
(53) 3251-2217
www.pousadasolnascentesls.com
Rua Borges de Medeiros, 1680

HOTÉIS
      Hotel das Figueiras
(53) 3251-3155
www.hoteldasfigueiras.com
Rua Getúlio Vargas, 400 - Praia

          Plaza Center Hotel
(53) 3251-3461
www.plazacenterhotel.com
Rua Senador Machado, 155
Centro

GUIA DO
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Festas e Esportes Náuticos no Carnaval em Tapes

Paixão de Cristo é encenada em Santa Vitória

O Carnaval de Rua de Tapes é uma ótima opção para 
quem quer se divertir e encontrar pessoas de vários lugares. 
O evento acontece na Praça Central do município e conta 
com desfiles de escolas de samba, bailes de Carnaval e uma 
estrutura com praça de alimentação, arquibancadas e cama-
rotes a venda.

A programação iniciará na sexta-feira (20), às 22h, 
com muamba de Carnaval. No sábado (21), às 22h, des-
filarão as escolas do grupo A, que são a Corujão, a Apito 
de Ouro e a Acadêmicos do Arroio. No domingo (22), às 
22h, será a vez das escolas do grupo B, que são a Treze de 
Maio e a Império do Sul. Na segunda-feira (23) acontecerá 
a premiação e o desfile das campeãs. Na terça-feira (24) a 
festa continuará com a o baile de Carnaval de Rua com a 
banda Balanço Legal, que acontece desde o sábado depois 
dos desfiles das escolas. Mais informações com a Secretaria 
do Turismo, Desporto e Lazer pelo telefone (51) 3672-1877 
ou pelo e-mail turismo@tapes.rs.gov.br. 

Santa Vitória do Palmar realizará 
mais uma vez, na Semana Santa, que 
acontecerá de 5 a 12 de abril, a ence-
nação da Paixão de Cristo, na Praça 

Sentinela do Sul, localizado a 95km de Porto Alegre, terá sua 15ª Fes-
ta Campeira e 17ª Festa de Emancipação de 20 a 22 de março, no Parque 
Municipal. O evento contará com provas campeiras, shows tradicionalistas, 
exposição de artesanato, indústria e comércio, exposição de orquídeas e am-
plo local para acampamento. 

Sentinela do Sul tem conquistado com o rodeio uma receptividade cada 
vez maior, especialmente dos tradicionalistas, que comparecem em grande 
número. Em 2008 houve a participação de cerca de 900 duplas e foram 
concedidos prêmios superiores a R$ 6 mil. Atrações como Os Fagundes, Ba-
lanço do Tchê e o baile popular com a Banda Geração Sul, confirmadas para 
esse ano, atraem um grande público. Ano passado, mais de 15 mil pessoas 
comparecem na festa, número três vezes maior que o total da população. 
Foram mais de 50 expositores, que venderam diversos tipos de produtos, e 
mais de 400 barracas, onde os gaúchos celebraram o encontro, com chur-
rasco e muita música campeira. Mais informações pelos telefones (51) 3679-
1088, 9739-1256 e 9939-0597 ou pelo site www.sentineladosul.rs.gov.br. 

SERVIÇO:

O Hotel Balneário Rebello oferece conforto em 
área arborizada junto à lagoa. Completa estrutura com 
piscina, playground e restaurante. Apartamentos com 
cozinha equipada, churrasqueiras, ar-condicionado e 
hidromassagem. Rua Vereador Alberto Cardoso Filho, 
493, Balneário Rebello, em Tapes. Fone: (51) 3672-1092, 
e-mail: hotelbalneario@brturbo.com.br ou site:
www.portaldehospedagem.com.br/hotelbalneariore-
bello

O Camping União é um paraíso com sombra à 
beira da lagoa. Cabanas mobiliadas e camping com 
toda infraestrutura para barracas, trailers e rampa de 
acesso para barcos. Rua Vereador Armando Petry, s/nº 
Tapes - RS.  Fone: (51) 3672-1482. 
E-mail: campinguniao@hotmail.com.Turista poderá também aproveitar os esportes 

náuticos, uma tradição em Tapes

Sentinela do Sul comemora mais um aniversário; rodeio é o grande destaque da programação 
Religiosidade é forte em Santa Vitória, como na tra-
dicional festa de Iemanjá

Belezas arquitetônicas na divisa com o Uruguai

General Andréa. Quem pôde assistir 
no ano passado, se surpreendeu com 
a qualidade da apresentação e o ta-
lento dos atores, que emocionaram o 
público. A infra-estrutura conta com 
seis  palcos, cenários produzidos por 
artistas locais, figurantes representan-
do centuriões do exército romano, ilu-
minação de tochas e o final apoteótico 
em frente a igreja, com a crucificação 
e ressurreição de Cristo. O público, na 
última edição, só na sexta-feira Santa, 
foi de três mil pessoas. A direção é de 
Flávio Rivero, do grupo de teatro Ex-
pressão. Mais informações pelo telefo-
ne (53) 9964-9533. 

De 6 a 12 de abril, Jaguarão 
realiza sua Semana do Turismo. A 
abertura será no dia 6, às 19h. O 
evento terá intensa programação 
com exposições, feira gastronômi-
ca, shows, passeios de barco, feira 
do chocolate entre outras atrações. 
Mais informações pelo telefone 
(53) 3261-5100.

15ª Festa Campeira e 17ª Festa de Emancipação 

Uma semana para o turismo na fronteira 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO
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Jaguarão realiza 
Fórum do Patrimônio Histórico e Cultural

Turuçu se prepara para a Festa da Pimenta

De 1º a 4 de abril, o município de Jaguarão, localizado na fronteira com o Uruguai, abrirá discussão sobre o patrimônio histórico e cultural. Nos 
quatro dias de evento haverá palestras, apresentações culturais e debates com autoridades técnicas e políticas de renome. Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (53) 3261-5100 ou pelo e-mail secult.pmj@gmail.com. 

Já começaram os preparativos para a mais tradi-
cional festa de Turuçu, a Fepimenta. A 9ª edição, que se 
realizará nos dias 04 e 05 de abril, no Parque de Eventos 
do município, contará com shows, corais, baile da terceira 
idade, variada gastronomia e comercialização de produtos à 
base de pimenta. 
	 Turuçu	é	um	município	de	agricultura	diversifica-
da, mas se destaca no cultivo da pimenta calabresa, o que 
contribui para a fama de “Capital Nacional da Pimenta Ver-
melha”. Além da Fepimenta, Turuçu também é reconheci-
do pela realização da Oktoberfemorango. Os dois eventos 
são responsáveis pela divulgação de seus principais produ-
tos, que oferecem uma mescla de sabores que instigam o 
paladar dos visitantes. 

Ponte Internacional Mauá, um dos cartões postais de 
Jaguarão, na divisa com Rio Branco, do lado Uruguaio. 

Inaugurada em 1930, monumento tem importância 
turística e arquitetônica. 

Programação: 

01/04 (quarta-feira)
19h – Abertura 
20h30 - “A Camisola do dia: o tecido como documento histórico”
Abertura da Exposição - Casa de Cultura (Praça Alcides Marques, n° 89)
02/04 (quinta-feira)
9h - “A experiência de revitalização do Patrimônio Histórico e Cul-
tural de Bagé”
10h30 – “O Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio Grande 
do Sul, século XX: atribuição de valores e critérios de intervenção”
14h - “Projeto Jaguar e Jaguararte: só existe a proteção dos bens 
culturais com a participação da comunidade”
16h - “Programa de Revitalização Integrada de Jaguarão”
19h - Visitação ao Museu Carlos Barbosa  
20h30 - “Espetáculo Caminhos de si”
03/04 (sexta-feira)
 9h - “Museu Carlos Barbosa em perspectiva antropológica”
10h30 - “Museus e Educação: valorização da diversidade narrativa”
14h - “Formas e Métodos da Educação Patrimonial para Professores”
16h - “Projetos de Restauro em Jaguarão: “Mercado Público, Tea-
tro e Ponte Mauá”
19h - “Nuestra América” – Peça de Teatro - Teatro Esperança - Av. 
27 de Janeiro, nº 533
04/04 (sábado)
9h - “Planejamento Participativo de Preservação do Patrimônio 
Cultural de Jaguarão”
10h30 - Divisão Grupos Temáticos: Patrimônio Cultural e Educa-
ção, Museus, Desenvolvimento e Turismo e Requalificação dos 
Bens Culturais
14h - Apresentação dos Grupos
16h - Redação Documento Final
17h – Encerramento

Casa da Pimenta, na BR-116, expõe a produção local
Mais informações com a Se-

cretaria da Educação, Desporto e Tu-
rismo, pelo telefone (53) 3277-1244 
ou pelo e-mail smecturucu@hotmail.
com ou pelo site www.turucu.rs.com.
org.br. 

Piratini realizará 
dias 21 e 22 de março o Fes-
tival Um Canto para Piratini. 
Com temática voltada à Músi-
ca Popular Brasileira, o even-
to acontecerá no Centro de 

Eventos Erni Pereira Alves. 
As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas até o dia 10 
de março na Secretaria do Tu-
rismo. Mais informações pelo 
telefone (53) 3257-3278.

Um canto para Piratini

“Capital Farroupilha” também promove a 
música popular 
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Canguçu está localizado na re-
gião da Serra dos Tapes e por isso é 
um ótimo local para vôos de paragli-
der. Em janeiro, o município entrou 
para a história desse esporte no Esta-
do. Emílio Strassbürger, praticante de 
paraglider de Campo Bom, saltou da 
rampa localizada na Coxilha dos Ama-
ral, voou 206 km em linha reta e que-
brou o recorde estadual da categoria, 
que era de 170 km. O percurso durou 
seis horas e o levou até o limite das 

O Centro de Compras Barracão, 
localizado na Avenida principal do Bal-
neário Cassino, é um centro de compras 
que oferece lazer, cultura e gastronomia. 
Diariamente há música ao vivo. São ofe-
recidos serviços como o acesso à internet 
pelo sistema wireless. A área de 1,8 mil 
metros quadrados conta com 62 lojas e 
dois biombos de produtos diversificados, 
cinco lojas de gastronomia e cinco quios-
ques de alimentação. A partir desse ano, 
o Barracão estenderá seu funcionamento 
a datas especiais durante o ano. Mais in-
formações com Rogério ou Fernanda, no 
telefone (53) 3236-1350.

Quem prefere tranqüilida-
de à movimentação das praias 
no período de veraneio terá uma 
ótima opção neste Carnaval. Da 
sexta-feira (21) até a quarta-fei-
ra (25) entrarão em operação os 
primeiros roteiros de cicloturis-
mo da região da Costa Doce.  O 
roteiro será realizado em cinco 
dias de pedaladas em estradas 
tranqüilas, nos campos da orla 
da Laguna dos Patos, em per-
cursos de 20 a cem quilômetros. 
A sede do evento será a Fazenda 

Paraglider é atração em Canguçu

Centro de Compras Barracão é sucesso de vendas no Cassino

Novidade: programação durante todo o ano

em Arambaré

cidades de São Gabriel e Santa Maria. 
Desde o ocorrido, aumentou 

a procura pelo esporte de adeptos 
vindos de vários lugares. A rampa 
responsável pela quebra do recorde 
entrou para o roteiro de profissionais 
do Rio Grande do Sul e de outros es-
tados. Mais informações na Secretaria 
do Turismo, Indústria e Comércio 
pelo telefone (53) 3252-1125 ou com 
a Secretaria da Cultura e Esportes pelo 
telefone (53) 3252-9527. 

CÍNTIA PEREIRA

CÍNTIA PEREIRA

Programação 2009

30/4 a 03/5 – Dia trabalhador e 
dia das mães;
11 a 14 de junho – Corpus Chris-
ti e dia dos namorados;
30/7 à 02/8 – Dia dos pais;
03 a 07 de setembro – Indepen-
dência do Brasil;
08 a 12 de outubro – Dia crian-
ça;
05 a 08 de novembro – Última 
evento antes da abertura da 
temporada 2009/2010.

Casa Grande, localizada a dez 
quilômetros do centro de Aram-
baré. A iniciativa dá continuida-
de ao trabalho de mapeamento 
das rotas de cicloturismo desen-
volvido em dezembro pela AD 
Costa Doce, Ciclosinos e Casa 
de Viagem em Barra do Ribeiro, 
Arambaré, Camaquã, Cristal e 
São Lourenço do Sul. 

Mais informações pelos te-
lefones (51) 9361-2694 e 3065-
3817, ou pelo site www.costado-
ce.ciclosinos.com.br.

Carnaval diferente: 
pedaladas e natureza

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Cicloturismo

Na Pousada da Vó Netinha você se sentirá em casa, no verão e no inverno. Locali-
zada no centro de Arambaré, com belos apartamentos, TV e Churrasqueira. Aber-
ta o ano todo. Rua Presidente Vargas, 661 - Fone: (51) 3676-1516 e 9728-3091. 
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Rafael GRiGo
letti

 Uma das novidades no festival é o aumento do valor desti-
nado à ajuda de custo das músicas classificadas, que passou de R$ 
2,5 mil (24ª edição) para R$ 4 mil. o 25º Reponte conta com o patro-
cínio do Governo federal, através dos ministérios da Cultura - lei 
Rouanet -, do turismo, de Minas e energia, eletrosul e eletrobrás; 
Caixa econômica federal; ipiranga, por intermédio do Posto Coquei-
ro; Unopar; o Boticário; Brasil telecom; Banrisul; Ceee; Secretaria es-
tadual do turismo, esporte e lazer; fundergs; lojas Becker; lojas 
Pompéia; afubra; tanac e Supermercado Guanabara. a realização é 
da Secretaria do turismo, indústria e Comércio de São lourenço do 
Sul, com apoio da aD Costa Doce, adetur, aCi, farmácias Nativa e 
SeSC. Mais informações no site da Prefeitura Municipal no endereço 
eletrônico www.saolourencodosul.rs.gov.br. 

 o 25º Reponte da Canção, que será realizado de 13 a 15 de 
março, fortalece a sua identidade como um grande festival nativista 
da Costa Doce, referência no Brasil e no Mercosul. Simultaneamente, 
ocorrerá o 4º encontro estadual de invernadas São lourenço em Dan-
ça e a 5ª feira de economia Popular e Solidária. Desde 2005, o evento 
faz parte do roteiro turístico internacional Camino Del Gaucho, que 
integra culturalmente os povos do Brasil, argentina e Uruguai.

Reponte fortalece sua 
identidade em mais 
uma edição 

Moto lagoa deve reunir mais de 20 mil
O sucesso de participantes e de 

expectadores deverá se repetir no 12º 
Moto Lagoa, que acontecerá entre os 
dias 27 e 29 de março em São Louren-
ço do Sul, no Largo Professora Laura 
Abreu. São esperados 20 mil especta-
dores e pelo menos cinco mil motoci-
clistas. O evento se iniciará com uma 
grande recepção aos participantes, 
que após chegarem de viagem, encon-
trarão boa música, comes e bebes. A 
inscrição para o Moto Lagoa custa R$ 
30 e inclui jantar, camiseta, bandana e 
ingresso para a festa oficial na sexta-

Motos, velocidade e muitas atrações na “terra de todas as paisagens” 

M
aN

Uel ViaN
a

feira e no sábado. 
Entre as atrações estão show de 

bandas; globo da morte; shows do 
grupo Free Style, de Novo Hambur-
go, com provas de auto-risco de sal-
tos sobre caminhões; e do Alto Giro, 
de São Paulo, com apresentações de 
wheeling, que são provas de equilíbrio 
sobre motos. Mais informações po-
dem ser obtidas pelos telefones (53) 
3251-1143, 9108-3926, 3251-3029 ou 
3251-3737, pelo e-mail mariosica@
terra.com.br o ainda pelo site www.
guerreirosdoasfalto.com.br. acampamento em São lourenço do 

Sul valoriza a cultura negra 
De 20 a 22 de março, São Lou-

renço do Sul realizará o 9º Acam-
pamento Regional de Cultura Afro 
da Região Sul. São esperados pelo 
menos 500 participantes para o 
evento em que será escolhida a 9ª 

Pérola Negra, um dos destaques da 
programação. Mais informações po-
dem ser obtidas pelos telefones (53) 
3251-1232, 8402-1536 ou pelos e-
mails kilombomunjolo@yahoo.com.
br e yanassoafro@hotmail.com.
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o mais tradicional  
Encontro da Vela

DiVulgação

Competição regional de Mountain Bike
No dia 22 de março, a partir das 

9h30, em Boqueirão, no 1º distrito de 
São Lourenço do Sul, será dada a lar-
gada para a 2ª Etapa do Campeonato 
Zona Sul de Mountain Bike. Pelo me-
nos 80 competidores devem participar. 
O evento aliará velocidade e cultura, já 
que o novo percurso será feito dentro 
do roteiro Caminho Pomerano, per-
correndo locais belíssimos e que reme-
tem à cultura e à história do povo de 
origem alemã-pomerana, predominan-
te na região. O percurso foi aumenta-
do de 55 km para 70 km. A premiação 
também será maior. Haverá troféus 
personalizados para os cinco primeiros 
lugares das dez categorias. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelos tele-
fones (53) 3251-3756, (53) 8403-7661, 
pelo e-mail dirceu.sls@gmail.com ou 
no site www.ulcmtb.com.br. Novidade: campeonato fará trajeto Pomerano

DiVulgação

“São lourenço em Dança” recebe 
cada vez mais grupos

Paralelo ao 25° Reponte da Can-
ção, no dia 14 de março (sábado), às 
14h, ocorrerá a abertura do 4° Encon-
tro Estadual de Invernadas “São Lou-
renço em Dança”. Esse ano, os 70 gru-
pos que se inscreveram farão do evento 

Programação cultural atrai a São lourenço grupos de todo o Estado e de países vizinhos 

RaFaEl gRigo
lETTi

 Velejadores e Cruzeiristas da lagoa dos Patos têm encontro marcado no 
mais importante evento do segmento no litoral Sul. Entre os dias 20 e 24 de feverei-
ro, o iate Clube de São lourenço do Sul realizará a 42ª edição do Encontro da Vela. 
Na programação do evento acontecerão regatas do tipo barco oceânico, cruzeiro e 
monotipo. a novidade esse ano são as modalidades direcionadas ao Windsurf e ao 
Kitesurf. Haverá todo um serviço de camping à disposição dos participantes, além 
da estrutura de alimentação. No dia 22, às 15h30, ocorrerá a escolha da Rainha do 
42º Encontro da Vela. Mais informações podem ser obtidas no iate Clube, pelo tele-
fone (53) 3251-3606 ou no site www.icsls.com.br . 

um dos maiores espetáculos de dança 
da América Latina. Criado em 2005, 
obteve grande projeção registrando um 
salto de oito invernadas presentes no 
primeiro ano, para 57 em 2008, ano que 
atingiu mais de 1,5 mil participantes. 

Em fevereiro
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Indo em direção ao Uruguai, passando 
pela Reserva Ecológica do Taim, chegamos a San-
ta Vitória do Palmar, bem próximo da divisa, uma 
das ligações do Mercosul. O lugar considerado em 
1777 “terra de ninguém” devido à disputa das co-
roas Portuguesa e Espanhola. O Roteiro dos Cam-
pos Neutrais abrange, além de Santa Vitória do 
Palmar, os municípios de Chuí Brasil e Chuy Uru-
guai.
Uma das maiores extensões de planície no Brasil: 

O Farol do Albardão está a 87 qui-
lômetros da Barra do Chuí, pela beira 
da praia. Uma grande aventura com um 
passeio muito bonito. Mas viaje com 
cuidado até o local, aconselhando-se 
bem sobre as condições do trajeto, em 
Santa Vitória do Palmar. Além do Al-
bardão, há ainda o Farol da Sarita, na 
divisa dos municípios de Santa Vitória 
do Palmar e Rio Grande, a 135 quilô-
metros da Barra do Chuí. O acesso so-
mente pode ser feito por barco ou pela 
beira da praia, valendo a recomendação 
feita em relação ao Albardão.

A avenida Internacional, ponto de união entre brasileiros 
e uruguaios no Chuí, no Extremo Sul do Brasil, sela os laços 
de amizade entre gaúchos, uruguaios, palestinos e tantos ou-
tros. Em Santa Vitória do Plamar e Chuí/Chuy, a cultura de dois 
povos mistura os usos e costumes de gente herdeira de lutas 
históricas. O Mercosul, a Costa Doce e o Brasil se iniciam aqui. 
A social idéia de integração, paz e fraternidade reforçam a alti-
vez do gaúcho, com seu senso de independência e liberdade. 

A Casa do Artesão, em Santa Vitória do Pal-
mar, oferece tudo em trabalhos manuais: tecido, 
cordas, costura, escultura, pintura e artesanato. A 
história de Santa Vitória e região expressa na pura 
arte e habilidade de seus 110 artesãos. O horário de 
funcionamento é das 9h às 12h e das 14h às 18h30. 
Contato e encomendas podem ser feitos com Da-
niele, pelo telefone (53) 9948-7640. Rua Barão do 
Rio Branco, 535, Centro.

O Turismo Hotel convida você a conhecer a 
beleza natural e histórica da Barra do Chuí. Ótimos 
apartamentos com TV, frigobar e garagem. Rua 
Porto Alegre, 207 – Barra do Chuí – Brasil. Fones: 
(53) 3264-1158 ou 09987.8515 (Uruguay).

SERVIÇOS:

Molhes da Barra do Chuí

Onde o Brasil começa:
Os encantos de Chuí e 

Santa Vitória do Palmar
Natureza, marcos históricos e compras nos Free Shops

há 142 quilômetros de costa, do Arroio Chuí (limite 
sul do litoral brasileiro), até o Farol do Sarita, ao nor-
te. De quebra, o visitante pode se encantar num fim 
de tarde com o pôr-do-sol na Lagoa Mirim ou curtir 
um dia de praia no Hermenegildo ou em Barra do 
Chuí. Tudo isso combinado à hospitalidade frontei-
riça do povo, do imperdível churrasco, da gastrono-
mia do butiá e das parilladas e pizzas uruguaias. Ou-
tro programa fantástico é aproveitar os badalados 
Free Shops, com preços convidativos o ano todo. 

Conheça o Farol do Albardão
Nos dias 06 e 07 de março 

Chuí realizará seu 13º Carnaval, na 
avenida Uruguai. Participarão mais 
de 20 blocos do Brasil e Uruguai. 
Haverá desfile especial da Campeã 
do Carnaval 2008 Porto Alegre, Im-
pério da Zona Norte, e das escolas 
de Samba Estação Primeira do Are-
al e  Unidos do Fragata, de Pelotas. 
A realização é da Prefeitura Munici-
pal do Chuí. Mais informações pelo 
telefone (53) 3265-1006 ou no site 
www.chui.famurs.com.br. 

Carnaval em março

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ADRIAN
 SEN

A
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Litoral Sul
         o teu novo   
                   destino

Milhares de turistas estão descobrindo um novo roteiro 
nessa temporada de verão: a Costa Doce. São sete praias 
(Arambaré, Barra do Ribeiro, Cassino – em Rio Grande-, 
Hermenegildo e Barra do Chuí – em Santa Vitória do 
Palmar -, Laranjal – em Pelotas-, e Tapes) formadas pela 
Lagoa dos Patos e pelo Oceano Atlântico, de Chuí, no 
Extremo Sul na divisa com o Uruguai, a Guaíba, próxima 
a Porto Alegre. 
É o cenário perfeito para a prática de esportes 
aquáticos, como a canoagem expedicionária, 
kitesurf, surf, windsurf e vela. Além dos Roteiros de 
Esporte e Aventura, o calendário de eventos da Costa 
Doce apresenta anualmente grandes atrações em 
automobilismo, motociclismo, ciclismo e skate. A pesca 
nos molhes da Barra, junto ao Oceano Atlântico, em Rio 
Grande, ou na maior lagoa do litoral brasileiro – a Lagoa 
dos Patos –, no Laranjal, em Pelotas, ou ainda em São 
Lourenço do Sul, atrai nos finais de semana, durante o 
ano todo, centenas de aficionados. Além de muito sol 
e magníficas paisagens, o visitante poderá desfrutar de 
inúmeras atrações culturais: conhecer um dos roteiros 
turísticos ou visitar cidades como Pelotas e Rio Grande, 
que têm um fantástico patrimônio arquitetônico. Há 
ainda a mistura de raças, formada por descendentes de 
portugueses, alemães, franceses, afros e italianos, que 
torna o passeio mais interessante.

Litoral Sur, tu nuevo destino
Millares de turistas están descubriendo su nuevo rotero en  esa 
temporada de verano: La “Costa Doce” (Costa Dulce). Son siete 
playas (Arambaré, Barra do Ribeiro, Cassino – en Rio Grande-, 
Hermenegildo y Barra del Chuí – en Santa Vitória do Palmar -, 
Laranjal – en Pelotas-, y Tapes) formadas por la “Lagoa dos 
Patos” y por el Oceano Atlántico, de Chuí, en el Extremo Sur en 
la frontera con  Uruguay, a Guaíba, cerca de Porto Alegre. Es el 
escenario perfecto para la práctica de deportes acuáticos, como el 
piragüismo expedicionario, kitesurf, surf, windsurf y vela. Además 
de los Roteros de Deporte y Aventura, el calendario de eventos 
de la “Costa Doce” presenta anualmente grandes atracciones en 
automovilismo, motociclismo, ciclismo y skate. La pesca en los 
muelles de la Barra junto al Oceano Atlántico, en Rio Grande, o en 
la más grande laguna del litoral brasileño – La “Lagoa dos Patos” 
–, en Laranjal, en Pelotas, o aún en São Lourenço do Sul, atrae 
en los finales de semana, durante todo el año, muchos aficionados.  
Además de mucho sol y magníficos paisajes, el visitante podrá 
disfrutar de innúmeras atracciones culturales: conocer uno de los 
roteros turísticos o visitar ciudades como Pelotas y Rio Grande, 
que tienen un fantástico patrimonio arquitectónico. Hay todavía 
la mezcla de razas, formada por descendientes de portugueses, 
alemanes, franceses, africanos e italianos, que torna el paseo más 
interesante.  

ROTEIRO

DIVULGAÇÃO

Confira os serviços 
oferecidos nas praias da  
Costa Doce e divirta-se!

Praia do Laranjal, em Pelotas – Balneários: Santo 
Antônio, Valverde e dos Prazeres
Roteiro – Pelotas Colonial e Patrimônio Histórico 
– A colônia de Pelotas apresenta uma diversidade 
étnica rara e muito atraente. Uma formação cultural 
que mistura às influências portuguesas, os costumes 
alemães, africanos, italianos e franceses. O Roteiro 
Pelotas Colonial é assim: diferente nos costumes e 
rico naturalmente. O patrimônio histórico de Pelotas é 
outra atração imperdível. São magníficos casarões no 
entorno da Praça Coronel Pedro Osório e área central 
da cidade que, restaurados, revivem os tempos da 
imponente cidade do charque e do Banco Pelotense. 
Playa del Laranjal, en Pelotas – Balnearios: Santo Antônio, 
Valverde y de los “Prazeres” (Placeres) – Rotero – Pelotas 
Colonial y Patrimonio Histórico – La colonia de Pelotas presenta 
una diversidad étnica rara y muy atrayente. Una formación 
cultural que mezcla las influencias portuguesas, las costumbres 
alemanas, africanas, italianas y francesas. El Rotero Pelotas 
Colonial es así: diferente en las costumbres y rico naturalmente. 
El patrimonio histórico de Pelotas es otra atracción imperdible. 
Son magníficos caserones alrededor de la Plaza Coronel Pedro 
Osório y área central de la ciudad que, restaurados, reviven 
los tiempos de la imponente ciudad del charqui y del Banco 
Pelotense.

Praia do Cassino, em Rio Grande 
Roteiros: Ilha dos Marinheiros e Patrimônio Histórico 
– Colonizada por portugueses continentais, que 
chegaram em 1737, a religiosidade é uma das 
marcas com diversas capelas que começam na Vila 
da Quinta e estão também na Ilha do Leonídio. 
Visite os museus Histórico, Coleção Arte Sacra e 
o complexo junto ao Museu Oceanográfico, que 
entre outros atrativos apresenta a maior coleção de 
moluscos da América do Sul.
Playa del “Cassino”, en Rio Grande. – Roteros: Ilha dos 
Marinheiros (Playa del “Cassino”, en Rio Grande – Roteros: Ilha 
dos Marinheiros (Isla de los Marineros) y Patrimonio Histórico 
– Colonizada por portugueses continentales, que llegaron en 
1737, la religiosidad es una de las marcas con diversas capillas 
que comenzaron en la “Vila da Quinta” y están también en la 
“Ilha do Leonídio”. Visite los museos Histórico, Colección Arte 
Sacra y el complejo junto al Museo Oceanográfico, que entre 
otros atractivos presenta la mayor colección de moluscos de 
América del Sur.

São Lourenço do Sul – Praias das Nereidas, das 
Ondinas e da Barrinha
Roteiro: Caminho Pomerano – Em 2009 
comemoraram-se os 151 anos da Imigração Alemã-
Pomerana. Os imigrantes desembarcaram pelo Rio 
São Lourenço em 1858. A colônia de São Lourenço do 
Sul é uma das poucas a manter vivo o dialeto trazido 
pelos imigrantes da Pomerânia. 
São Lourenço do Sul - Playas de las Nereidas, de las Ondinas y da 
Barrinha – Rotero: Camino Pomerano – En 2009 conmemoraron 
los 151 años de la Inmigración Alemana-Pomerana. Los 
inmigrantes desembarcaron por el Río São Lourenço en 1858. La 
colonia de São Lourenço do Sul es una de las pocas a mantener 
vivo el dialecto traído por los inmigrantes de Pomerania. 

Praias do Hermenegildo e Barra do Chuí, em 
Santa Vitória do Palmar – Lagoa Mirim, Lagoa 
Mangueira 
Roteiro: Campos Neutrais (Santa Vitória e Chuí) – 
Localizadas no Extremo Sul do Brasil, bem próximo 
da divisa com o Uruguai, uma das ligações do 
Mercosul. O Roteiro Turístico dos Campos Neutrais, 
que está em desenvolvimento, abrange, além de 
Santa Vitória do Palmar, os municípios de Chuí 
(Brasil) e Chuy (Uruguai). Uma das maiores extensões 
de planície no Brasil, com 142 quilômetros de costa, 
que vai da Costa do Arroio Chuí (limite sul do litoral 
brasileiro), até o Farol do Sarita, ao norte.
Playas del Hermenegildo y Barra del Chuí, en Santa Vitória 
do Palmar – “Lagoa Mirim, Lagoa Mangueira”. Rotero: 
Campos Neutrais (Santa Vitória y Chuí). Localizadas en el 
Extremo Sur de Brasil, muy cerca de la frontera con Uruguay, 
una de las conexiones del Mercosur. El Rotero Turístico de los 
Campos Neutrais, que está en desarrollo, abarca, además de 
Santa Vitória do Palmar, los municipios de Chuí (Brasil) y 
Chuy (Uruguay). Una de las mayores extensiones de planicie 
en Brasil, con 142 kilómetros de costa, que va de la “Costa do 
Arroio Chuí” (límite sur del litoral brasileño), hasta el “Farol do 
Sarita”, al norte.

Arambaré - Praias de Areias Brancas, Mata Virgem, 
Figueiras, Caramuru, juventude, Fantasma, Sol e 
Verde
Arambaré - Playas de Areias Brancas, Mata Virgem, Figueiras, 
Caramuru, Juventude, Fantasma, Sol y Verde  

Tapes – Praias do Clube Náutico Tapense, do 
Balneário Municipal, do Balneário Rebello, do 
Camping Orlando Nogueira Ramos, do Camping 
União e de Fora. 
Tapes – Playas del Club Náutico Tapense, del Balneario 
Municipal, del Balneario Rebello, del Campamento Orlando 
Nogueira Ramos, del Campamento União y de Fora. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Descubra cómo llegar y aproveche la temporada 2009 
Descubra como chegar e aproveite a temporada 2009M

A
R

IA P
Y  

E
R

IC
H

 M
A

C
IA

S
G

E
R

S
O

N
 PA

N
TA

LE
Ã

O

Confira los servicios ofrecidos en las 
playas de la Costa Doce” y se divierta

Campeonato Gaúcho de Windsurf (Tapes) Tradições portuguesas da Ilha dos Marinheiros (Rio Grande) 

Chafariz das Nereidas – Praça Coronel Pedro Osório (Pelotas) 

Veja a localização  
do Litoral Sul  

e da Costa Doce  
no mapa

Mire la localizacion 
del Litoral Sur e de la 

Costa Doce en lo mapa

Cassino – Av. Rio Grande s/n – Fone: (53) 3236-7263 – Horário: 10h às 20h – Atrações: Shows, esporte, torneios e ginástica na praia 

Cassino – Av. Rio Grande s/n – Teléfono: (53) 3236-7263 – Horario: 10h a las 20h – Atracciones: Shows, deporte, torneos y gimnasia en la playa 

Laranjal – Av.Antonio Augusto Assunção, 9013 – Fone: (53) 3226-0042 – Horário: 9h às 19h – Diversas atrações e serviços  

Laranjal – Av.Antonio Augusto Assunção, 9013 – Teléfono: (53) 3226-0042 – Horario: 9h a las 19h – Diversas atracciones y servicios  

Arambaré – Calçadão da praia - Quiosque – Fone: (51) 3676-2074 – Horário: 8h às 18h – Atrações: Esporte, torneios, campeonato bocha e shows 

Arambaré – Orilla de la playa - quiosco – Teléfono: (51) 3676-2074 – Horario: 8h a las 18h – Atracciones: Deporte, torneos, campeonato de bocha y 
shows

Hermenegildo – Alameda das Acácias, 65 – Horário: 8h30 às 23h – Fone: (53) 3264- 2166 Atrações: Shows, esporte e lazer, ginástica na praia e cam-
inhada orientada (Sesi) – Ginástica na praia, caminhada orientada – Sesi 

Hermenegildo – Alameda das Acácias, 65 – Horario: 8h30 a las 23h – Teléfono: (53) 3264- 2166 Atracciones: Shows, deporte y ocio, gimnasia en la playa 
y caminata orientada (Sesi) – Barra do Chuí – Rua Central, no Centro de Convivência – Horário: das 10h às 19h – Atrações: Shows, esporte e lazer 

Barra do Chuí - Rua Central, no Centro de Convivência - Horário: das 10h às 19h - Atrações: Shows, esporte e lazer

Barra do Chuí – Calle Central, en el Centro de Convivencia – Horario: de las 10h a las 19h – Atracciones: Shows, deporte y ocio 

São Lourenço do Sul – Quiosque para distribuição material – Calçadão da praia – Horário: 10h às 18h – Atrações: Shows, torneios de esporte e 
ginástica na praia (Sesi) 

São Lourenço do Sul – Quiosco para distribución de material – Orilla de la playa – Horario: 10h a las 18h – Atracciones: Shows, torneos de deporte y 
gimnasia en la playa (Sesi) 
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Litoral Sul
         o teu novo   
                   destino

Milhares de turistas estão descobrindo um novo roteiro 
nessa temporada de verão: a Costa Doce. São sete praias 
(Arambaré, Barra do Ribeiro, Cassino – em Rio Grande-, 
Hermenegildo e Barra do Chuí – em Santa Vitória do 
Palmar -, Laranjal – em Pelotas-, e Tapes) formadas pela 
Lagoa dos Patos e pelo Oceano Atlântico, de Chuí, no 
Extremo Sul na divisa com o Uruguai, a Guaíba, próxima 
a Porto Alegre. 
É o cenário perfeito para a prática de esportes 
aquáticos, como a canoagem expedicionária, 
kitesurf, surf, windsurf e vela. Além dos Roteiros de 
Esporte e Aventura, o calendário de eventos da Costa 
Doce apresenta anualmente grandes atrações em 
automobilismo, motociclismo, ciclismo e skate. A pesca 
nos molhes da Barra, junto ao Oceano Atlântico, em Rio 
Grande, ou na maior lagoa do litoral brasileiro – a Lagoa 
dos Patos –, no Laranjal, em Pelotas, ou ainda em São 
Lourenço do Sul, atrai nos finais de semana, durante o 
ano todo, centenas de aficionados. Além de muito sol 
e magníficas paisagens, o visitante poderá desfrutar de 
inúmeras atrações culturais: conhecer um dos roteiros 
turísticos ou visitar cidades como Pelotas e Rio Grande, 
que têm um fantástico patrimônio arquitetônico. Há 
ainda a mistura de raças, formada por descendentes de 
portugueses, alemães, franceses, afros e italianos, que 
torna o passeio mais interessante.

Litoral Sur, tu nuevo destino
Millares de turistas están descubriendo su nuevo rotero en  esa 
temporada de verano: La “Costa Doce” (Costa Dulce). Son siete 
playas (Arambaré, Barra do Ribeiro, Cassino – en Rio Grande-, 
Hermenegildo y Barra del Chuí – en Santa Vitória do Palmar -, 
Laranjal – en Pelotas-, y Tapes) formadas por la “Lagoa dos 
Patos” y por el Oceano Atlántico, de Chuí, en el Extremo Sur en 
la frontera con  Uruguay, a Guaíba, cerca de Porto Alegre. Es el 
escenario perfecto para la práctica de deportes acuáticos, como el 
piragüismo expedicionario, kitesurf, surf, windsurf y vela. Además 
de los Roteros de Deporte y Aventura, el calendario de eventos 
de la “Costa Doce” presenta anualmente grandes atracciones en 
automovilismo, motociclismo, ciclismo y skate. La pesca en los 
muelles de la Barra junto al Oceano Atlántico, en Rio Grande, o en 
la más grande laguna del litoral brasileño – La “Lagoa dos Patos” 
–, en Laranjal, en Pelotas, o aún en São Lourenço do Sul, atrae 
en los finales de semana, durante todo el año, muchos aficionados.  
Además de mucho sol y magníficos paisajes, el visitante podrá 
disfrutar de innúmeras atracciones culturales: conocer uno de los 
roteros turísticos o visitar ciudades como Pelotas y Rio Grande, 
que tienen un fantástico patrimonio arquitectónico. Hay todavía 
la mezcla de razas, formada por descendientes de portugueses, 
alemanes, franceses, africanos e italianos, que torna el paseo más 
interesante.  

ROTEIRO

DIVULGAÇÃO

Confira os serviços 
oferecidos nas praias da  
Costa Doce e divirta-se!

Praia do Laranjal, em Pelotas – Balneários: Santo 
Antônio, Valverde e dos Prazeres
Roteiro – Pelotas Colonial e Patrimônio Histórico 
– A colônia de Pelotas apresenta uma diversidade 
étnica rara e muito atraente. Uma formação cultural 
que mistura às influências portuguesas, os costumes 
alemães, africanos, italianos e franceses. O Roteiro 
Pelotas Colonial é assim: diferente nos costumes e 
rico naturalmente. O patrimônio histórico de Pelotas é 
outra atração imperdível. São magníficos casarões no 
entorno da Praça Coronel Pedro Osório e área central 
da cidade que, restaurados, revivem os tempos da 
imponente cidade do charque e do Banco Pelotense. 
Playa del Laranjal, en Pelotas – Balnearios: Santo Antônio, 
Valverde y de los “Prazeres” (Placeres) – Rotero – Pelotas 
Colonial y Patrimonio Histórico – La colonia de Pelotas presenta 
una diversidad étnica rara y muy atrayente. Una formación 
cultural que mezcla las influencias portuguesas, las costumbres 
alemanas, africanas, italianas y francesas. El Rotero Pelotas 
Colonial es así: diferente en las costumbres y rico naturalmente. 
El patrimonio histórico de Pelotas es otra atracción imperdible. 
Son magníficos caserones alrededor de la Plaza Coronel Pedro 
Osório y área central de la ciudad que, restaurados, reviven 
los tiempos de la imponente ciudad del charqui y del Banco 
Pelotense.

Praia do Cassino, em Rio Grande 
Roteiros: Ilha dos Marinheiros e Patrimônio Histórico 
– Colonizada por portugueses continentais, que 
chegaram em 1737, a religiosidade é uma das 
marcas com diversas capelas que começam na Vila 
da Quinta e estão também na Ilha do Leonídio. 
Visite os museus Histórico, Coleção Arte Sacra e 
o complexo junto ao Museu Oceanográfico, que 
entre outros atrativos apresenta a maior coleção de 
moluscos da América do Sul.
Playa del “Cassino”, en Rio Grande. – Roteros: Ilha dos 
Marinheiros (Playa del “Cassino”, en Rio Grande – Roteros: Ilha 
dos Marinheiros (Isla de los Marineros) y Patrimonio Histórico 
– Colonizada por portugueses continentales, que llegaron en 
1737, la religiosidad es una de las marcas con diversas capillas 
que comenzaron en la “Vila da Quinta” y están también en la 
“Ilha do Leonídio”. Visite los museos Histórico, Colección Arte 
Sacra y el complejo junto al Museo Oceanográfico, que entre 
otros atractivos presenta la mayor colección de moluscos de 
América del Sur.

São Lourenço do Sul – Praias das Nereidas, das 
Ondinas e da Barrinha
Roteiro: Caminho Pomerano – Em 2009 
comemoraram-se os 151 anos da Imigração Alemã-
Pomerana. Os imigrantes desembarcaram pelo Rio 
São Lourenço em 1858. A colônia de São Lourenço do 
Sul é uma das poucas a manter vivo o dialeto trazido 
pelos imigrantes da Pomerânia. 
São Lourenço do Sul - Playas de las Nereidas, de las Ondinas y da 
Barrinha – Rotero: Camino Pomerano – En 2009 conmemoraron 
los 151 años de la Inmigración Alemana-Pomerana. Los 
inmigrantes desembarcaron por el Río São Lourenço en 1858. La 
colonia de São Lourenço do Sul es una de las pocas a mantener 
vivo el dialecto traído por los inmigrantes de Pomerania. 

Praias do Hermenegildo e Barra do Chuí, em 
Santa Vitória do Palmar – Lagoa Mirim, Lagoa 
Mangueira 
Roteiro: Campos Neutrais (Santa Vitória e Chuí) – 
Localizadas no Extremo Sul do Brasil, bem próximo 
da divisa com o Uruguai, uma das ligações do 
Mercosul. O Roteiro Turístico dos Campos Neutrais, 
que está em desenvolvimento, abrange, além de 
Santa Vitória do Palmar, os municípios de Chuí 
(Brasil) e Chuy (Uruguai). Uma das maiores extensões 
de planície no Brasil, com 142 quilômetros de costa, 
que vai da Costa do Arroio Chuí (limite sul do litoral 
brasileiro), até o Farol do Sarita, ao norte.
Playas del Hermenegildo y Barra del Chuí, en Santa Vitória 
do Palmar – “Lagoa Mirim, Lagoa Mangueira”. Rotero: 
Campos Neutrais (Santa Vitória y Chuí). Localizadas en el 
Extremo Sur de Brasil, muy cerca de la frontera con Uruguay, 
una de las conexiones del Mercosur. El Rotero Turístico de los 
Campos Neutrais, que está en desarrollo, abarca, además de 
Santa Vitória do Palmar, los municipios de Chuí (Brasil) y 
Chuy (Uruguay). Una de las mayores extensiones de planicie 
en Brasil, con 142 kilómetros de costa, que va de la “Costa do 
Arroio Chuí” (límite sur del litoral brasileño), hasta el “Farol do 
Sarita”, al norte.

Arambaré - Praias de Areias Brancas, Mata Virgem, 
Figueiras, Caramuru, juventude, Fantasma, Sol e 
Verde
Arambaré - Playas de Areias Brancas, Mata Virgem, Figueiras, 
Caramuru, Juventude, Fantasma, Sol y Verde  

Tapes – Praias do Clube Náutico Tapense, do 
Balneário Municipal, do Balneário Rebello, do 
Camping Orlando Nogueira Ramos, do Camping 
União e de Fora. 
Tapes – Playas del Club Náutico Tapense, del Balneario 
Municipal, del Balneario Rebello, del Campamento Orlando 
Nogueira Ramos, del Campamento União y de Fora. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Descubra cómo llegar y aproveche la temporada 2009 
Descubra como chegar e aproveite a temporada 2009M
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Confira los servicios ofrecidos en las 
playas de la Costa Doce” y se divierta

Campeonato Gaúcho de Windsurf (Tapes) Tradições portuguesas da Ilha dos Marinheiros (Rio Grande) 

Chafariz das Nereidas – Praça Coronel Pedro Osório (Pelotas) 

Veja a localização  
do Litoral Sul  

e da Costa Doce  
no mapa

Mire la localizacion 
del Litoral Sur e de la 

Costa Doce en lo mapa

Cassino – Av. Rio Grande s/n – Fone: (53) 3236-7263 – Horário: 10h às 20h – Atrações: Shows, esporte, torneios e ginástica na praia 

Cassino – Av. Rio Grande s/n – Teléfono: (53) 3236-7263 – Horario: 10h a las 20h – Atracciones: Shows, deporte, torneos y gimnasia en la playa 

Laranjal – Av.Antonio Augusto Assunção, 9013 – Fone: (53) 3226-0042 – Horário: 9h às 19h – Diversas atrações e serviços  

Laranjal – Av.Antonio Augusto Assunção, 9013 – Teléfono: (53) 3226-0042 – Horario: 9h a las 19h – Diversas atracciones y servicios  

Arambaré – Calçadão da praia - Quiosque – Fone: (51) 3676-2074 – Horário: 8h às 18h – Atrações: Esporte, torneios, campeonato bocha e shows 

Arambaré – Orilla de la playa - quiosco – Teléfono: (51) 3676-2074 – Horario: 8h a las 18h – Atracciones: Deporte, torneos, campeonato de bocha y 
shows

Hermenegildo – Alameda das Acácias, 65 – Horário: 8h30 às 23h – Fone: (53) 3264- 2166 Atrações: Shows, esporte e lazer, ginástica na praia e cam-
inhada orientada (Sesi) – Ginástica na praia, caminhada orientada – Sesi 

Hermenegildo – Alameda das Acácias, 65 – Horario: 8h30 a las 23h – Teléfono: (53) 3264- 2166 Atracciones: Shows, deporte y ocio, gimnasia en la playa 
y caminata orientada (Sesi) – Barra do Chuí – Rua Central, no Centro de Convivência – Horário: das 10h às 19h – Atrações: Shows, esporte e lazer 

Barra do Chuí - Rua Central, no Centro de Convivência - Horário: das 10h às 19h - Atrações: Shows, esporte e lazer

Barra do Chuí – Calle Central, en el Centro de Convivencia – Horario: de las 10h a las 19h – Atracciones: Shows, deporte y ocio 

São Lourenço do Sul – Quiosque para distribuição material – Calçadão da praia – Horário: 10h às 18h – Atrações: Shows, torneios de esporte e 
ginástica na praia (Sesi) 

São Lourenço do Sul – Quiosco para distribución de material – Orilla de la playa – Horario: 10h a las 18h – Atracciones: Shows, torneos de deporte y 
gimnasia en la playa (Sesi) 
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	 O	Cassino	está	repleto	de	atrações	nesta	temporada:	
eventos,	variedades	gastronômicas	e	o	Carnaval,	que	a	cada	
ano	cresce.	O	balneário	tem	uma	excelente	estrutura	para	
receber	bem	o	turista:	hotéis,	pousadas,	restaurantes	e	uma	
fantástica	rede	de	divertimento.	São	254km	de	praia,	onde	é	

possível	estacionar	veículos	nas	proximidades	e	curtir	o	melhor	
do	verão.	Tudo	isso	a	pouco	mais	de	20	quilômetros	da	cidade	
história	do	Rio	Grande,	a	mais	antiga	do	Rio	Grande	do	Sul.	

DivulGaçãO

Cassino	qualificando	sua	gastronomia
Além das atrações da praia oce-

ânica e dos Molhes da Barra, o Cas-
sino tem novidades com muito sabor. 
Uma diversidade em pratos prepara-
dos com frutos do mar, carnes, gre-
lhados, buffes, massas, pizzas, sopas, 
caldos, petiscos, congelados, baurus, 
pães, bolos, doces e salgados. É o 
projeto Cassino Gastronômico, for-
mado pela união de empreendedores 
do setor alimentício com o apoio do 
Sebrae. A iniciativa, que está no se-

a	excelente	culinária	do	Cassino	em	evidência 

DivulGaçãO
gundo ano, é um sucesso. Os empre-
endimentos - oito restaurantes, uma 
teleentrega de lanches e uma padaria 
– oferecem a qualidade da temporada 
o ano todo. O projeto conta com a 
parceria da Prefeitura do Rio Grande, 
da Associação das Micro, Pequenas 
e Médias Empresas do Rio Grande 
(Amperg) e da Superintêndencia do 
Porto de Rio Grande. Conheça me-
lhor o Cassino Gastronômico no site 
www.cassinogastronomico.com.br.

Praia	garantida:	Cassino	
recebe	público	recorde	
na	temporada	2009

Travessia	a	nado	de	3	mil	metros	
Dia 8 de março, às 8h, ocorrerá 

a prova com distância de 3.520m em 
que os atletas nadam de São José do 
Norte até Rio Grande. Neste ano ha-
verá também a 1ª Minitravessia com 
um percurso de 800 metros, com lar-
gada ao lado da Ilha da Base e a che-
gada será no Regatas, como de cos-

tume. A primeira Travessia São José 
do Norte – Rio Grande ocorreu em 
1923, sendo realizadas 14 edições até 
o ano de 1963. 

Em 1995 o evento foi retomado 
e, desde então, é realizado anualmen-
te. Mais informações pelo telefone 
(53) 3232-7977. 

incentivo	ao	empreendedorismo
Até 1º de março, quem for ao Cassino poderá conhecer a produção local de 

artesanato de 30 empreendedores. Há uma variedade de produtos expostos, como 
peças em material reciclável, pinturas em madeira, telas e de escamas de peixe, en-
tre outros. A Feira do Artesão Empreendedor fica na Avenida Atlântica. Funciona 
das 18h às 23h30. Informações pelo telefone (53) 3235-8594, com Cristiane.

Carnaval	de	rua	reunirá	milhares	em	blocos
A praia do Cassino prepara-se para apresentar um grande espetáculo 

no carnaval. De 21 a 28 de fevereiro, a avenida Rio Grande será só folia, 
com a participação de pelo menos 25 blocos carnavalescos, que levarão 
alegria e criatividade. Um dos mais tradicionais blocos é o “Bum-bum da 
Felomena”, que sairá às ruas com 800 integrantes. Outros que reunirão 
centenas de foliões são o “Os Fora da Casinha”, com 400 integrantes; “As 
Tetas da Tua Negra”, com 500 participantes; e “Unidos do Bolaxa”, com 
250. Mais informações podem ser obtidas pele telefone (53) 3236-1300.



15 Revista da Costa Doce | Fevereiro - Março 2009 |



16 | Revista da Costa Doce | Fevereiro - Março 2009

Verão com muita história e cultura 

A rica história de Pelotas também 
é atração na temporada do verão 2009. 
Ao passear pelo centro da cidade, o 
visitante depara-se com construções 
monumentais, a maioria delas restau-
rada ou em fase de reciclagem. A qua-
lidade e a diversidade da gastronomia 
que a cidade oferece e a fama doceira 
de Pelotas não têm fronteiras. Há um 
fantástico menu, com uma ampla rede 
de restaurantes e pizzarias que servem 
pratos da melhor qualidade. 

A colônia de Pelotas apresenta 
uma diversidade étnica rara e muito 
atraente. Uma formação cultural que 

Em Pelotas, um verão diferente: 
praias, passeios pela colônia 
e visitação às charqueadas 

M
arco

 co
sta 

 a Praia do Laranjal, formada pelos balneários santo antônio, Valverde 
e dos Prazeres, proporciona uma das paisagens mais encantadoras da Lagoa 
dos Patos. É também um lugar ideal para a prática de esportes náuticos. tudo 
isso a dez minutos do centro de Pelotas, cidade que oferece variado e qualifi-
cado centro de compras e serviços, com destaque para um dos conjuntos pa-
trimoniais e arquitetônicos mais imponentes do Brasil. 

Laranjal realiza a semana do camarão
Pelo segundo ano o grupo de em-

preendedores de gastronomia Sabores 
do Laranjal realizará a Semana do Ca-
marão. O evento reunirá sete estabele-
cimentos que, dos dias 05 a 12 de abril, 
farão pratos especiais com camarão, 
em comemoração à Semana Santa.

A Semana do Camarão, além de 
incentivar o consumo de frutos da la-
goa, promove o Laranjal por meio da 
gastronomia. Nesse período, os restau-
rantes integram em seus cardápios 
no mínimo dois pratos promo-
cionais centrados no camarão. 
Estrogonofe de camarão, filé 
de peixe ao molho de cama-
rão, bobó de camarão, cama-
rão à baiana e risotos são algu-
mas das deliciosas opções que 
poderão ser apreciadas. 

Em 2008, cerca de oito mil pes-
soas foram aos restaurantes na Semana 
do Camarão. Neste ano, além de pre-
ços especiais e promoções, haverá ati-

vidades infantis realizadas pelo Sesc na 
praia do Laranjal.

Os empreendimentos integrantes 
do grupo Sabores do Laranjal são os 
restaurantes Aki na Praia, Grill San-
to Antônio, Restaurante Sítio, Cia. da 
Gula, Café Panqueca e Cebola Mix e 
a loja Lagoa Mania. Mais informações 
com Danuzia pelo telefone (53) 9109-
2878.  

mistura influência portuguesa, alemã, 
africana, italiana e francesa. O Roteiro 
Pelotas Colonial inclui quinze empre-
endimentos, a maioria formada por 
pequenas propriedades rurais, que 
mostram aos visitantes paisagens de 
tirar o fôlego e atrações diversas como 
lindas cachoeiras, trilhas ecológicas e 
construções antigas que são preserva-
das pelas famílias dos imigrantes. 

Margeando o Arroio Pelotas, pa-
trimônio cultural do Estado, há paisa-
gens cinematográficas. São as marcas 
do tempo do charque no Extremo Sul 
do Brasil, que podem ser vivenciadas 
conhecendo as charqueadas São João, 
Santa Rita, Costa do Abolengo e Boa 
Vista. A Charqueada São João serviu 
como principal cenário para a minis-
série “A Casa das Sete Mulheres”, da 
Rede Globo.  Mais informações na Se-
cretaria do Turismo, Esporte e Lazer 
de Pelotas, no site www.pelotas.com.
br ou pelo telefone (53) 3282-1001.

são João: cenário aberto aos visitantes 

Erich
 M

acias

Grupo sabores do Laranjal dedica-se a 
receitas especiais
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BATE-PAPO

Como está o processo de consolidação 
da Costa Doce como o novo destino do 
Brasil?
Zelmute Oliveira - A principal conquista que 
obtivemos foi a conscientização dos gestores 
públicos, dos empresários e das instituições 
sobre a necessidade de trabalharmos de forma 
integrada, de forma associada para desenvol-
ver o turismo no conjunto da região da Costa 
Doce. Hoje há uma sensibilida-
de de todos de que não há pers-
pectiva para o desenvolvimento 
turístico de um município isola-
damente. Portanto, avançamos 
nessa conscientização, nessa 
percepção, para que a região 
tenha um papel novo, com posi-
cionamento competitivo em rela-
ção às demais regiões turísticas 
do Estado, sendo reconhecida 
também no Brasil. 

Quais os grandes desafios para os pró-
ximos quatro anos?
Z.O. - Os grandes desafios estão na qualifica-
ção da infraestrutura turística da região. Nós 
precisamos realizar grandes investimentos 
em obras de saneamento ambiental, de as-
faltamento dos acessos aos municípios e em 
qualificação do turismo náutico. Precisamos 
ampliar o nível de conscientização das comu-
nidades dos municípios da Costa Doce sobre 
a importância do turismo e enfrentar desafios 
como, por exemplo, a garantia da segurança 
dos nossos atrativos e dos nossos destinos.

Quais os pontos fortes do turismo na re-
gião? Como estão sendo trabalhados?
Z.O. - Os pontos fortes da região estão na di-
versidade de atrativos que dispomos. Temos um 
grande potencial no segmento do turismo náu-
tico, uma cultura diferenciada que tem na sua 
base a história de constituição do Rio Gran-
de do Sul, a partir da Revolução Farroupilha 
- um dos principais acontecimentos e o mais 
importante episódio político-militar do Esta-
do. Temos um extraordinário potencial com a 
nossa agricultura familiar na questão do turis-
mo rural, atrativos consolidados no segmento 
de eventos e de esporte e aventura. Possuímos 
bons temas que estão sendo trabalhados de 
forma concomitante pelos municípios, pela 
AD Costa Doce, pelo Estado e pelo Governo 
Federal, que tem investimentos importantes no 
desenvolvimento do turismo no país. 

O turismo movimenta outras cadeias. 
Como a AD vem trabalhando essa ques-
tão como uma oportunidade a mais ao 
desenvolvimento local, principalmente 
no que se refere à geração de emprego 
e renda?
Z.O. - O turismo tem dado uma enorme con-
tribuição para as regiões Sul e Centro-Sul, no 
sentido desta convicção de que é preciso um 

trabalho de muita har-
monização, de coopera-
ção regional para que as 
lideranças dos diferen-
tes partidos, de todos os 
municípios, elejam temas 
que estruturem um novo 
modelo de desenvolvimen-
to para a nossa região, 
atuando de forma inte-
grada, com sinergismo, 

para a obtenção desses investimentos. Então, 
AD Costa Doce tem dado a principal contri-
buição neste sentido, num momento histórico 
na região, e isso se reflete na diversificação do 
modelo produtivo regional e consequentemen-
te para a ampliação do emprego e da renda 
das nossas comunidades.     

Como o senhor avalia a participação 
do poder público em nível municipal, 
estadual e federal na consolidação da 
Governança do Turismo?
Z.O. – Os poderes públicos municipais têm 
atuado na consolidação deste novo espaço de 
planejamento estratégico 
e de elaboração de pro-
gramas, que é a Gover-
nança Regional do Turis-
mo. Penso que os novos 
desafios vão fazer com 
que cada vez mais os ges-
tores municipais atuem 
com mais força neste sen-
tido. E o próprio retorno 
econômico que o turismo 
oferece aos municípios 
vai retribuindo e amplian-
do a atuação dos gestores 
municipais. O Estado do 
Rio Grande do Sul, através da Secretaria Esta-
dual do Turismo, Esporte e Lazer, o Ministério 
do Turismo e os deputados federais, por meio 
da designação de emendas parlamentares, têm 
sido importantes parceiros no desenvolvimento 
do turismo na região. Estamos observando um 
contraponto ao período de baixos investimen-

tos públicos. Temos um longo tempo perdido 
a ser retomado. Portanto, precisamos pressio-
nar mais, de forma integrada, articulada para 
obter investimento de maior vulto para que se 
possa dinamizar com maior rapidez o turismo 
na região da Costa Doce. 

Em que outros segmentos a questão da 
organização em torno do turismo pode 
ter seus reflexos positivos?
Z.O. - Nós temos conseguido associar, por 
exemplo, a agricultura familiar, através de 
roteiros de turismo rural. Incorporando na 
atividade turística segmentos que promovem 
a inclusão social, como grupos de economia 
solidária, grupos de produção de serviços as-
sociados ao turismo como artesanato. Mas há 
um grande potencial de outros setores da eco-
nomia regional no turismo, como por exemplo 
o arroz, o leite, a pesca e a carne. Envolvendo 
esses produtos e esses setores econômicos na 
colaboração da nossa oferta de gastronomia, 
podemos incrementar os negócios já consoli-
dados na região. 

Em termos de resultados concretos, 
como tem se comportado o crescimen-
to turístico na região 
nos últimos anos? Qual 
a influência da AD nes-
se aspecto?
Z.O. - Nós temos cresci-
do anualmente em índices 
entre 8% e 10% no incre-
mento na visitação. Esses 
índices são superiores aos 
números de crescimento 
do país e isso obviamente 
é um reflexo do conjunto 
de belezas naturais que a 
Costa Doce dispõe, desse 
patrimônio natural que é 
lagoa, o mar, a fauna, a flora, por esta história 

singular que ainda é pouco 
conhecida. Esse crescimento 
também se origina por conta 
de uma ação articulada en-
tre os municípios, que fazem 
grandes investimentos em 
promoção, diversificação 
e roteirização. São novos 
produtos que estão disponí-
veis no mercado, acessíveis 
nas prateleiras de agências 
de turismo receptivo e de 
operadoras. A nossa região 
está presente nos grandes 
eventos do turismo nacional 

e internacional, e isto faz com que a visitação 
aumente a cada ano. 

Como se relacionam turismo e susten-
tabilidade?
Z.O. - Este é um desafio a ser perseguido pela 
necessidade de preservação do meio ambiente, 

mas também pelo próprio incremento do fluxo 
de visitação no destino Costa Doce. Os nossos 
municípios devem estar preparados para bem 
receber os visitantes, com uma boa infraes-
trutura, com serviços qualificados, com uma 
consciência das suas populações para bem 

receber, e isso demanda pla-
nejamento, ação organizada 
e articulada. É o caminho 
para que a região se con-
solide efetivamente como 
destino turístico, e isso está 
absolutamente vinculado à 
sustentabilidade econômi-
ca, ambiental, e com o de-
senvolvimento humano das 
populações locais. É um 
grande desafio para cada 
um nos municípios e para a 
região como um todo. 

Como se pode trabalhar essa questão da 
conscientização das comunidades?
Z.O. - Através de uma maior intersecção, de 
um maior inter-relacionamento entre o turis-
mo e as políticas municipais de educação. 
Isso fará com que cada vez mais nossas po-
pulações percebam que o turismo é uma das 
atividades econômicas que mais crescem no 
mundo e com futuro promissor na região da 
Costa Doce. 

Retribuição de atuação: vem se notan-
do isso?
Z.O. - Os prefeitos têm uma avaliação muito 
positiva da atuação da AD Costa Doce, têm 
apoiado as ações que estão sendo realizadas, 
e isso se dá a partir do retorno, especialmente 
na visitação e na visibilidade que os municí-
pios cada vez mais conquistam. Há uma cres-
cente consciência da iniciativa privada de que 
o trabalho articulado e integrado é o único 
caminho capaz de desenvolver o turismo com 
bases sólidas e sustentáveis.

Zelmute Oliveira é presidente da Agência de Desenvolvimento do 
Turismo da Costa Doce (AD Costa Doce) desde 2006. Em feverei-
ro foi reconduzido ao cargo até 2010. Nesta entrevista concedida à 
Revista da Costa Doce, ele projeta um cenário positivo para o de-
senvolvimento do setor turístico nos próximos anos, destacando a 
importância de ações harmonizadas que envolvam as regiões Sul e 
Centro-Sul.  

“A principal conquista foi a percepção de que precisamos 
trabalhar de forma integrada”

“Nós temos crescido 
anualmente entre 

8% e 10% no incre-
mento na visitação. 

Esses índices são 
superiores aos núme-

ros de crescimento 
do país.”

“Os prefeitos têm uma 
avaliação muito positiva 
da atuação da AD Costa 

Doce, têm apoiado as 
ações que estão sendo 

realizadas, e isso se dá a 
partir do retorno, espe-
cialmente na visitação 
e na visibilidade que os 

municípios cada vez mais 
conquistam.” 

“Possuímos bons temas 
que estão sendo traba-
lhados de forma conco-

mitante pelos municípios, 
pela AD Costa Doce, pelo 

Estado e pelo Governo 
Federal, que tem inves-
timentos importantes 

no desenvolvimento do 
turismo no país.”

*Zelmute Oliveira é jornalista, presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo na Costa Doce e secretário Municipal do Turismo, Indústria e Comércio de São Louren-
ço do Sul. É mestrando em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Lanús, da Argentina. Entre 1999 e 2004 atuou no setor público com passagens pelo Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, Assembléia Legislativa e Prefeitura Municipal de Pelotas. 

DIVULGAÇÃO

Presidente aposta no trabalho integrado
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EMPREENDEDORISMO

Rede hoteleira investe em 
tecnologia limpa

A rede hoteleira da Costa 
Doce se qualifica cada vez mais 
para atender o aumento da cir-
culação de turistas, que varia en-
tre 8% e 10% ao ano, segundo 
dados da Agência de Desenvol-
vimento do Turismo na Costa 
Doce (AD Costa Doce). Desde 
novembro o tradicional Hotel 
Curi Palace de Pelotas utiliza 
o sistema de aquecimento por 
energia solar. Em dias com luz, o 
sistema consegue aquecer cerca 
de 80% da água consumida. São 
36 placas captadoras que repre-
sentarão uma economia de cerca 
de R$ 21 mil no ano na conta de 
energia elétrica. Segundo Cris-
tiane Hallal, diretora do hotel, 
100% das duchas e torneiras 
dos 95 apartamentos utilizam a 
nova energia. No sistema foram 
gastos cerca de R$ 50 mil, mas o 
hotel adota outras práticas ino-
vadoras. “Temos a preocupação 
com a preservação dos recursos 
naturais e por isso adotamos a 
coleta de lixo seletivo, economi-

zadores de energia nos aparta-
mentos e sensores de presença 
nas áreas de circulação”, conta. 
O empresário José Nelson da 
Silva resolveu investir no que 
aprendeu em 16 anos de expe-
riência à frente do Apart Hotel 
BM Residence. No final do ano 
passado, ao inaugurar o Nelson 
Praia Hotel, também na Praia do 
Cassino, adotou o novo sistema 
de aquecimento para os chuvei-
ros nos 31 apartamentos. “Em 
primeiro lugar, apostamos na 
conservação do meio ambiente, 
mas no futuro o resultado eco-
nômico virá”, disse. 

E Silva tem razão. O gasto 
de cerca de R$ 60 mil na implan-
tação do moderno sistema já co-
meça a ser abatido: a economia 
com a conta de energia elétrica 
é de cerca de R$ 2 mil por mês. 
“Vale a pena investir em tecno-
logia limpa, principalmente nes-
se novo momento que vive Rio 
Grande e o Cassino com a vinda 
de grandes empresas do setor 
naval.”

Fenadoce e Festa do Mar fortalecem as 
identidades de Pelotas e Rio Grande 

Em tempos de Pólo Naval, que novidades traz a Festa do Mar?
A Festa do Mar existe há 47 anos, sempre com o objetivo de mostrar o potencial da cidade 
do Rio Grande. Agora, mais do que nunca, com todos estes projetos da parte naval que estão 
vindo para Rio Grande, a festa se compromete a divulgar e mostrar para o Rio Grande do Sul 
e para todo o Brasil o potencial que tem a cidade do Rio Grande.
Por que vale a pena participar da 12ª edição da Festa do Mar?
Só as pessoas que já vieram a Rio Grande têm a certeza de que a cidade sui generis em maté-
ria de beleza natural. Temos aqui, não só nesse local em que a Festa acontece, que julgamos 
ser um dos melhores cenários da cidade porque é um porto que se transforma num palco, mas 
ao fundo há São José do Norte e a Lagoa do Patos, que é um dos mais magníficos cenários 
que existem na região. Independente disso, a cidade tem prédios históricos, praças, os Molhes 
da Barra, a Praia do Cassino. Enfim, temos história aqui e o visitante viverá momentos espe-
ciais. Tenho a impressão que, independente daquilo que a Festa do Mar ofereça, em matéria 
de gastronomia vale a pena visitar a cidade do Rio Grande nessa época que oferece noites 
maravilhosas, em termos de clima e divertimento.

Ricardo Jouglard está à frente de mais uma Feira Na-
cional do Doce. Ele conhece muito bem o evento: em 
1995 fez parte do grupo de empresários que retomou a 
sua realização. Nesse período acumulou por três vezes a 
presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e 
da Feira, que é admirada em todo o país. Quais novida-
des a Fenadoce apresentará esse ano?
Cada ano a Fenadoce é diferente. Estamos investindo num lado 
mais lúdico. Vamos iniciar a transformação da fachada num castelo de sonhos e de doces. 
O artesanato terá seu espaço qualificado. Outra novidade será o 1º Festival de Cinema de 
Curta Metragem. Já temos um filme de Portugal inscrito. A idéia é apresentar cerca de 300 
filmes. Haverá também um Festival de Música Popular e uma mostra de teatro. 
Por que vale a pena visitar Pelotas e a Fenadoce?
Para o público de Pelotas e região, a Fenadoce se transforma em um grande shopping. As 
pessoas vêm para jantar, comprar, caminhar, dançar e encontrar amigos. Pelotas está toda 
remodelada, com a parte viária reformada. Para quem aprecia a cultura, uma bela dica 
é a visitação aos prédios históricos em torno da Praça Coronel Pedro Osório. Nós temos 
a Praia do Laranjal, que é parte da maior lagoa do mundo e é linda de ser visitada, além 
do atrativo da própria Fenadoce, o doce artesanal. Temos uma fábrica do doce dentro do 
evento. A nossa colônia também é fantástica.

Experiência de Nelson Silva, do Nelson 
Praia Hotel, comprova eficácia do sistema

DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Cristiane Hallal, do Curi Palace, destaca 
gestão ambiental responsável

DIVULGAÇÃO

O empresário Orion Sebastião Alves Ribeiro é o atu-
al presidente da Femar – Agência de Desenvolvimento, 
promotora da Festa do Mar, que chega a sua 12ª edição 
entre os dias 2 e 12 de abril. Ele, que já atuou na organiza-
ção de outras duas edições do evento, fala da novidades 
que estão sendo preparadas para 2009 e garante que vale 
a pena participar do evento. 

Ainda no primeiro semestre, as cidades de Pelotas e Rio Grande, localizadas 
no Litoral Sul e distantes 54km entre si, preparam seus maiores eventos: a Fena-
doce e a Festa do Mar. Ricardo Jouglard, da 17ª Fenadoce, e Orion Ribeiro, da 12ª 
Festa do Mar adiantam as novidades que estão sendo preparadas. 
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GOVERNANÇA DO TURISMO

Agricultura familiar e pimenta: Canguçu e Turuçu se associam à AD Costa Doce

Turuçu, a capital da pimenta, e 
Canguçu, a capital da agricultura fa-
miliar, são os mais novos associados 
da Agência de Desenvolvimento do 
Turismo da Costa Doce (AD Costa 
Doce). A adesão amplia o processo 
de cooperação regional. Agora são 19 

municípios participantes, sinalizando o 
sucesso desse momento de organiza-
ção do turismo na região.

Uendel Carpes, coordenador 
de Turismo de Turuçu, diz que o apoio 
da entidade é importante para desen-
volver o município com base em pro-
dutos como a pimenta e o morango, 
atrair mais público para os eventos e 
retorno na questão econômica. 

Nilson Nornberg, secretário do 
Turismo, Indústria e Comércio de Can-
guçu, reconhece a necessidade de re-
gionalizar o turismo. “Temos uma ge-
ografia interessante de relevos. É uma 
região propícia para esportes radicais e 
é preciso divulgar esses diferenciais”, 
disse. “Essa associação é importante 
porque vai proporcionar maior visibi-
lidade e mostrar as riquezas que temos 
em ecoturismo.”

Mais informações com a Secre-

Costa Doce está 
“No Coração do 
Brasil”

Pelotas, Rio Grande e São 
Lourenço do Sul serão conhecidos 
em todo o país pela TV Bandeiran-
tes. O programa “No Coração do 
Brasil”, comandado pelo jornalista 
José Luiz Datena, mostrará as be-
lezas da região, com o enfoque no 
segmento de Sol e Praia. O progra-
ma é apresentado todos os sábados, 
às 23h. Nas próximas semanas, o 
telespectador conhecerá a exube-
rância do Litoral Sul do Estado por 
meio das praias do Cassino, do La-
ranjal e de São Lourenço do Sul. O 
“No Coração do Brasil” revelará a 
riqueza das praias de água doce for-
madas pela Laguna dos Patos, além 
da praia oceânica do Cassino, com 
areia branca e fina, e forma a maior 
praia contínua da América do Sul. 

Emoção e aventura na 10ª Cavalgada Cultural 
da Costa Doce, realizada em janeiro

A Cavalgada Cultural da Costa 
Doce, que aconteceu entre 15 a 25 de 
janeiro, foi cheia de emoções. Segundo 
Carlos Gonçalves, presidente da Asso-
ciação dos Cavaleiros da Cavalgada Cul-
tural da Costa Doce, a cada ano existe 
amadurecimento que permite com que 
a cada ano as pessoas. “Estamos apenas 
no começo de um trabalho que está re-

DIVULGAÇÃO

Nornberg destaca as vocações de Canguçu para 
o ecoturismo

DIVULGAÇÃO

Carpes quer visibilidade à produção da 
pimenta e do morango de Turuçu

taria da Educação, Desporto e Tu-
rismo de Turuçu pelo telefone (53) 
3277-1244, pelo e-mail smecturucu@
hotmail.com ou pelo site www.turucu.
rs.cnm.org.br e com a Secretaria do Tu-
rismo, Indústria e Comércio de Cangu-
çu pelo telefone (53) 3252-9533, pelo 
e-mail smteic@terra.com.br ou pelo 
site www.prefeituracangucu.com.br ou 
ainda no site www.costadoce.com.br. 

A Agência de Desenvolvimento 
do Turismo na Costa Doce (AD Cos-
ta Doce) elegeu no início de feverei-
ro, o novo Conselho Administrativo 
e Fiscal da entidade, que terá manda-
to até o final de 2010. 

A assembleia ocorreu na Câma-
ra de Vereadores de Arambaré. Zel-
mute Oliveira, que preside a agência 
desde 2006, foi reconduzido ao car-

AD Costa Doce elege novo conselho para 2009 e 2010

Programa da Band destaca o melhor do Brasil

DIVULGAÇÃO

go. Participaram do encontro os pre-
feitos de Arambaré, Alaor Pastoriza, 
e de Sertão Santana, Sérgio Teifke, 
sendo que 12 municípios estiveram 
representados. A relação completa 
dos eleitos está publicada nessa edi-
ção, na página 2. 

Oliveira destacou a importância 
das ações que vêm sendo realizadas 
de modo a consolidar a AD Costa 

Cavaleiros revitalizam a história e os bons 
costumes herdados

DIVULGAÇÃO

Doce como referência de planeja-
mento e ação integrada no território 
das regiões Sul e Centro-Sul. “Con-
tinuaremos participando de todos 
os principais espaços do turismo em 
âmbito nacional”, disse. “Deremos 
prioridade para a promoção da ofer-
ta, buscando a dinamização dos ne-
gócios de micro e pequenas empresas 
das regiões Sul e Centro-Sul.”

volucionando as relações intermunici-
pais e, descobrimos a cada edição, que o 
público disponível para o esporte e lazer 
de cavalgadas é enorme e abrange uma 
geografia local, estadual e nacional”, 
disse. Mais informações pelo site www.
cavaleirosdacostadoce.com.br ou pelos 
telefones (53) 3223-4258 e (53) 9103-
3410. 
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FEVEREIRO
Arambaré

28 - Show na Avenida, na Av. Presidente 
Vargas, às 22h.

Santa Vitória do Palmar

Até 28 - Projeto Verão mais ao Sul, com 
shows artísticos no Hermenegildo, na 
Barra do Chuí e no Porto da cidade. Pro-
gramação aos f inais de semana e ativi-
dades de lazer, esporte e turismo. 

São Lourenço do Sul

21 a 23 - Encontro do grupo de Aeromo-
delismo Coqueiro, na BR-116, Km 454, 
ao lado do Posto de Combustíveis Co-
queiro. Informações: (53) 9971-7629. 

21 a 24 - 42º Encontro Internacional da 
Vela, no Iate Clube de São Lourenço. In-
formações: (53) 3251-3606, 3251-3336, 
www.icsls.com.br e rogis.barbosa@ter-
ra.com.br. 

22 - Veraneio Rural, Futsete na Areia, es-
colha da rainha do Veraneio Rural 2009 
e show da banda Evolução, no Camping 
Santa Inês - 2º Distrito. Informações: (53) 
3251-9545 ou smdrural@saolourenco-
dosul.rs.gov.br

27 - Show de Verão 2009 com a banda 
Estação Cinco, no Largo Professora Lau-
ra Abreu, às 22h. 

28 - 2ª Edição da Estação da Água Cor-
san, próximo ao quiosque da Educação 
Ambiental, na Praia das Nereidas, das 9h 
às 17h. Informações: (53) 3251-3251 e 
ruyschuch@corsan.com.  

28 - Show de Verão 2009 com a ban-
da Siativa, no Largo Professora Laura 
Abreu, às 22h. 

Tapes

28 - Início dos jogos de futebol de areia, 
no Parque Municipal de Eventos.

MARÇO
Arambaré

14 a 15 - 1ª etapa da Copa do Proprietá-
rio. Informações: (51) 8206-1130, 8189-
2908, 9601-7145 e 
 www.cabanhadopontal.com.br. 

16 a 22 - Semana de aniversário de 
Arambaré, com Torneio de Futsal no Es-
tádio Zeca Lemos, Torneio de Bocha na 

Nereidas. Informações: (53) 3251-3251 e 
ruy.schuch@corsan.com.br. 

13 a 15 - 25º Reponte da Canção, no Gal-
pão Crioulo do Camping Municipal. 

13 a 15 - 5ª Feira Municipal de Economia 
Solidária, no Camping Municipal, das 
10h às 24h. 
Informações: (53) 3251-9530, 9128-3377 
e jaireps@gmail.com. 

14 e 15 - 4º Encontro Estadual de Inver-
nadas “São Lourenço em Dança”, no 
Camping Municipal. 

20 a 22 - 9º Acampamento Regional de 
Cultura Afro, no Galpão Crioulo. Infor-
mações: (53) 3251-1232, 8402-1536 e 
kilombomunjolo@yahoo.com.br e 
yanassoafro@hotmail.com. 

22 - 2ª etapa do Campeonato Zona Sul de 
Mountain Bike, no Boqueirão - 1º Distri-
to, às 9h30min. Informações: (53) 3251-
3756, 8403-7661, dirceu.sls@gmail.com 
e www.ulcmtb.com.br. 

27 a 29 - 12º Moto Lagoa, no Largo 
Professora Laura Abreu. Informações: 
(53) 3251-1143, 9108-3926, 3251-3029, 
3251-3737, mariosica@terra.com.br, 
www.guerreirosdoasfalto.com.br. 

Sertão Santana

20 a 29 - 17º aniversário de emancipa-
ção política de Sertão Santana e 11ª Fes-
ta do Boi no Rolete.  
Informações: (51) 3495-1066 e 
imprensa@sertaosantana-rs.com.br. 

Sentinela do Sul

20 a 22 - 15ª Festa Campeira e 17º ani-
versário do Município, no Parque Muni-
cipal de Eventos. 

Tapes

07 - Cinema no Palcão Municipal, em 
frente à Prefeitura.

ABRIL
Arambaré

10 a 12 - Festa do Peixe, em frente à Igreja 
Nossa Senhora dos Navegantes, às 9h.

Barra do Ribeiro

Todo o mês - Competições Municipais de 
Futsal.

Jaguarão
02 a 04 - Seminário de Patrimônio His-

tórico e Cultural de Jaguarão: Educação, 
Museus e Participação, na Biblioteca Pú-
blica Municipal. 

06 a 12 - Semana do Turismo. 

22 de abril, às 9h – Atividade de Monito-
ramento do Planejamento Estratégico 
da AD Costa Doce.

Pelotas

01 a 06 - 30° Expoutono, no Parque Ilde-
fonso Simões Lopes - Associação Rural 
de Pelotas, das 8h às 22h. Informações: 
(53) 3223-0594. 

05 a 12 - Semana do Camarão, na Praia do 
Laranjal, com diversos restaurantes parti-
cipantes. Informações: (53) 9109-2878.  

09 a 12 - 43° Torneio da Páscoa de Tênis, 
no Parque Tênis Clube. Informações: (53) 
3223-0648 e 3223- 0688. 

Piratini

11 - Paixão de Cristo, no Centro de Even-
tos Erni Pereira Alves, às 21h. 

12 - Visitação à casa do coelho e festa da 
Páscoa, no Centro de Eventos Erni Perei-
ra Alves, às 14h.

Rio Grande

02 a 12 - 12ª Festa do Mar, no Porto Ve-
lho, na Rua Riachuelo. 

Santa Vitória do Palmar

09 e 10 - Missa Campal e Santa Ceia, na 
Praça General Andréa. 

Santana da Boa Vista

Até 30 - Temporada de Verão, no Parque 
Municipal Toca da Tigra. 
Informações: (53) 3258-1350.

São Lourenço do Sul

04 - 1ª Festa dos Lobos, no Grêmio Es-
portivo Lourenciano. Informações: (53) 
9141-7137 e 9105-8025. 

Sertão Santana

07 a 09 - Feira do Peixe Vivo e Vinho, na 
Praça Central. Informações: (51) 3495-1066 
e imprensa@sertaosantana-rs.com.br. 

Sentinela do Sul

05 - Início do Campeonato Citadino de 
Futebol de Campo, no Parque Municipal 
Eventos.

Turuçu

04 e 05 - 9ª Festa da Pimenta (Fepimen-
ta), no Parque de Eventos.

AGENDA                       2009
cancha de bocha Amarelinha. 

21 - Baile de comemoração do aniversário 
do Município, no Clube Navegantes, às 24h.

Barra do Ribeiro

Todo o mês - Competições Municipais de 
Futsal. 

Camaquã

07 - Espetáculo adulto “Inquieto Cora-
ção”, no colégio Pastor Dohms, às 21h. 

12 - Abertura do ano cultural, no forte 
Zeca Netto, às18h.

19 - Espetáculo adulto “Inimigas Ínti-
mas”, no Cine-teatro Coliseu, às 21h.

Guaíba

01 - Circuito Verão do SESC, na Praia da 
Alegria, das 14h às 18h30.

Pelotas

01 - Início do Campeonato Citadino de 
Futebol de Mesa, na academia de Fute-
bol de Mesa, das 14h às 19h. Informa-
ções: (53) 3225-1881. 

13 - Aniversário do Clube Brilhante, às 
21h. Informações: (53) 3225-4477. 

Piratini

21 e 22 - 1º Festival da Música Popu-
lar Brasileira “Um Canto a Piratini”, no 
Centro de Eventos Erni Pereira Alves, às 
21h.

Rio Grande

Até 01 - Feira do Artesão Empreendedor, 
na Avenida Atlântica - Balneário Cassi-
no, das 18h às 23h30. Informações: (53) 
3235-8594 e amperg@vetorial.net. 

08 - Travessia a nado Rio Grande - São 
José do Norte, às 8h. Informações: (53) 
3232-7977.

21 - 12° aniversário do Moto Clube Pica-
Paus do Asfalto, na sede do Moto Clube, 
das 10h às 17h30. 

29 - Congresso da Liga Riograndina de 
Bandas, das 9h às 18h. 

Santana da Boa Vista

08 - Festividades do Dia Internacional da 
Mulher, em vários locais. Informações: 
(53) 3258-1350.

São Lourenço do Sul

01 - 2ª Edição da Estação da Água Cor-
san, das 9h às 17h, próximo ao quiosque 
da Educação Ambiental, na Praia das 

Hotel Balneário Rebello
(51) 3672-1092 

hotelbalneario@brturbo.com.br
www.portaldehospedagem.com.br/hotelbalneariorebello

Hotel Balneário Rebello
(51) 3672-1092 

hotelbalneario@brturbo.com.br
www.portaldehospedagem.com.br/hotelbalneariorebello
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24 - 1° Baile Infantil, no clube Brilhante, 
às 18h. Informações: (53) 3225-4477.
24 - Baile de Carnaval infantil, na So-
ciedade Recreativa 15 de julho, às 17h. 
Informações: (53) 3273-6766. 
28 - Baile da Pinhata, no clube Brilhante, 
às 24h. Informações: (53) 3225-4477. 
01/03 - 2º Baile infantil, no Clube Bri-
lhante, às 18h. Informações: (53) 3225-
4477. 

RIO GRANDE

21 a 28 - Carnaval do Cassino, na Av. Rio 
Grande. Informações: (53) 3236-1300. 
22, 23 e 28 - Carnaval de Rio Grande, no 
sambódromo do Centro Municipal de 
Eventos, às 21h.

SANTA VITÓRIA DO PALMAR

21 a 24 - Carnaval Popular, com baile, 
concurso de fantasias, muambas nos 
bairros e desfile das escolas na Barão 
do Rio Branco.

SANTANA DA BOA VISTA

20 a 24 - Carnaval de Rua, na Rua José 
Pedro da Rosa. Informações: (53) 3258-
1350. 

SÃO LOURENÇO DO SUL 

21 - Baile de Carnaval Adulto, no Espor-
te Clube São Lourenço, às 24h. Informa-
ções: (53) 3251-5767. 
21 a 24 - Carnaval de Rua, nas ruas cen-
trais e na orla da Laguna dos Patos. 
22 e 23 - Baile de Carnaval Adulto, no 
clube Comercial, às 24h. Informações: 
(53) 3251-1628. 
23 - Baile de Carnaval Infantil, no Espor-
te Clube São Lourenço, às 17h. Informa-
ções: (53) 3251-5767. 
23 - 4º Baile de Carnaval Popular da As-
sociação Amigos do Bairro Navegantes, 
no Galpão Crioulo do Camping Muni-
cipal, às 23h. Informações: (53) 3251-
2200, 9153-8606, 3251-4391, angela-
vieirasantos@yahoo.com.br.

TAPES

20 - Carnaval de Rua, na Praça Central.
20 - Muamba, às 22h.
21 - Desfile das escolas de samba do 
grupo A e baile de Carnaval de Rua com 
a banda Balanço Legal. 
22 - Desfile das escolas de samba do 
grupo B e baile de Carnaval de Rua com 
a banda Balanço Legal.
23 - Premiação e desfile das escolas 
campeãs e baile de Carnaval de Rua 
com a banda Balanço Legal.
24 - Baile de Carnaval de Rua com a 
banda Balanço Legal. 

ARAMBARÉ

20 a 23 - Carnaval de Rua, na Avenida 
PresidenteVargas, às 22h.
22 - Escolha da bonequinha, gatinha, 
pantera e gatinho, no calçadão, às 16h. 

BARRA DO RIBEIRO

20 - Baile de início de Carnaval, no 
Clube Sete. Informações: Secretaria 
da Educação, Cultura e Desporto (51) 
3482-2123.

CAMAQUÃ

22 e 24 - Carnaval de Rua, na Rua Presi-
dente Vargas.

CANGUÇU

21 a 24 - Carnaval de Rua, em frente à 
Prefeitura. Informações: Secretaria da 
Cultura (53) 3252-9527.

CHUÍ - Março 2009

06 e 07 - Carnaval sem Fronteiras, na 
Avenida Principal. 

GUAÍBA - Março 2009 

07 - Carnaval de Guaíba, na Avenida 
Nestor Moura Jardim. 

JAGUARÃO

20 - Abertura oficial do Carnaval de Ja-
guarão, com festa na Sociedade Ami-
gos do Coronel e desfile na Avenida 27 
de Janeiro, às 21h; Queima de fogos na 
beira do Rio Jaguarão, às 23h; Escolha 
da Rainha da SAC e Baile na Sociedade 
Harmonia Jaguarão, às 24h.
21 - Conjuntos Vocais, às 21h; Blocos, às 
23h; Trios elétricos, a 1h, na Avenida 27 
de Janeiro.
22 - Desfile das escolas de samba: Estre-
la D’Alva, Aguenta se Puder e Palestina, 
às 21h15; Trios Elétricos, a 1h, na Aveni-
da 27 de Janeiro.  
23 - Conjuntos Vocais, às 21h; Blocos, às 
23h; Trios Elétricos, a 1h, na Avenida 27 
de Janeiro. 
24 - Desfile das escolas de samba: Estre-
la D’Alva, Aguenta se Puder e Palestina, 
às 21h15; Trios Elétricos, à 1h, na Aveni-
da 27 de Janeiro.
28 - Desfile das campeãs, às 21h, na 
Avenida 27 de Janeiro.

PELOTAS

20 e 21 - Baile LGBTS, no clube Caixeiral, 
às 23h30. Informações: (53) 8401-6013.
22 - 1° baile adulto, no clube Brilhante, 
às 24h. Informações: (53) 3225-4477. 
22 - Baile de Carnaval infantil, no clube 
Diamantinos, às 17h. Informações: (53) 
3225-1644. 

Arambaré
Secretaria da Educação, Cultura, 
Turismo, Desporto e Lazer 
(51) 3676-1527 ou 
turismo.arambare@yahoo.com.br 
www.portalarambare.rs.gov.br 

Barra do Ribeiro
Secretaria do Turismo, Indústria e 
Comércio (51) 3482-2122 ou 
setur.incom@barradoribeiro.rs.gov.br 
www.barradoribeiro.rs.gov.br

Camaquã
Secretaria da Cultura e Turismo 
(51) 3671-5288 ou 
culturaturismo@camaqua.rs.gov.br 
 www.camaqua.rs.gov.br
 
Canguçu
Secretaria do Turismo, Indústria e 
Comércio (53) 3252-9533 ou 
smteic@terra.com.br
www.prefeituracangucu.com.br

Chuí 
Secretaria do Esporte, Cultura e 
Turismo (53) 3265-1006 ou 
pmchui@chuinet.com.br
www.chui.famurs.com.br

Guaíba
Secretaria do Turismo e Cultura 
(51) 3491-1888 ou 
turismoecultura@guaiba.rs.gov.br
www.guaiba.rs.gov.br

Jaguarão
Secretaria da Cultura e Turismo 
(53) 3261-5100 ou 
casacultura@casacultura.name 
www.jaguarao.com.br/prefeitura

Mariana Pimentel
Secretaria de Cultura e Turismo 
(51) 3495-6020 ou 
turismo@marianapimentel.rs.gov.br 
www.marianapimentel.rs.gov.br

Pedras Altas
Secretaria da Educação, Cultura e 
Desporto (53) 3613-0033 ou 
gabinete@pedrasaltas.com.br 
www.pedrasaltas.rs.gov.br 

Pelotas
Secretaria de Turismo, Esportes e 
Lazer (53) 3282-1001 ou 
ste@pelotas.com.br 
www.pelotas.com.br

Piratini 
Secretaria da Cultura, Desporto e 
Turismo (53) 3257-3278 ou 
turismo@prefeiturapiratini.rs.gov.br 
www.prefeiturapiratini.rs.gov.br

Rio Grande
Secretaria de Turismo, Esportes e 
Lazer (53) 3035-8370 ou 
plano@riograndeturismo.com.br
www.riogrande.rs.gov.br

 Santa Vitória do Palmar 
Secretaria do Esporte, Cultura e 
Turismo (53) 3263-8043 ou 
sectur@santavitoria.rs.gov.br
www.santavitoria.rs.gov.br

Santana da Boa Vista
Secretaria do Turismo (53) 3258-1314 
ou gabinete.sboavista@farrapo.com.br 
www.santanadaboavista.hpg.com.br

São Lourenço do Sul
Secretaria do Turismo, Indústria e 
Comércio (53) 3251-4533 ou 
eventos@saolourencodosul.rs.gov.br
www.saolourencodosul.rs.gov.br

Sentinela do Sul
Secretaria da Cultura e Turismo 
(51) 3679-1088 ou 
culturasentsul@hotmail.com
www.sentineladosul.rs.gov.br

Sertão Santana 
Secretaria do Turismo 
(51) 3495-1070 ou 
agricultura@sertaosantana-rs.com.br
www.sertaosantana-rs.com.br

Tapes
Secretaria do Turismo, Desporto e 
Lazer (51) 3672-1877 ou 
turismo@tapes.rs.gov.br
www.tapes.rs.gov.br 

Turuçu 
Secretaria da Educação, Desporto e 
Turismo (53) 3277-1244 ou 
smecturucu@hotmail.com
www.turucu.rs.cnm.org.br

MAIS INFORMAÇÕES:

Saiba de tudo, acesse:
www.costadoce.com.br

ESPECIAL CARNAVAL 2009

Para divulgar seu evento, 
envie um e-mail para 

revistadacostadoce@comunicarbrasil.com.br 
ou ligue para (51) 3023.6370



24 | Revista da Costa Doce | Fevereiro - Março 2009


