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Praias do Sul recebem
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As praias do Litoral Sul no Carnaval
 mais animado e tradicional do Estado
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Uma fase nova começa agora
	 Chegamos	à	décima	edição	e	à	
tiragem	de	100	mil	exemplares	da	Revis-
ta	da	Costa	Doce.	Há	pouco	mais	de	um	
ano,	a	proposta	de	fortalecer	a	comuni-
cação	na	 região	 turística	era	uma	 ideia	
alimentada	por	muitas	pessoas,	mas	que	
necessitava	de	 iniciativa	que	oferecesse	
ares	de	realidade.	Do	desenvolvimento	do	
projeto	até	essa	fase	nova,	que	inaugura-
mos	a	partir	desse	número,	centenas	de	
parceiros	se	somaram	aos	nossos	esfor-
ços,	 acreditando	 no	 projeto,	 investindo	
como	anunciantes,	apontando	caminhos,	
sugerindo	pautas	e,	principalmente,	nos	
oferecendo	muito	incentivo.	
	 A	 tiragem	 de	 100	 mil	 exem-
plares	não	é	apenas	um	número.	É	uma	
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trajetória	 que	 confere	 credibilidade	 ao	
trabalho	 e	 que	 aponta	 para	 um	 futuro	
muito	melhor,	de	novas	conquistas	para	
todo	o	segmento	do	turismo	e	para	o	de-
senvolvimento	 da	 Costa	 Doce.	 Temos	 a	
satisfação	de	informar	que	nesse	período,	
por	orientação	da	Agência	de	Desenvol-
vimento	da	Costa	Doce	(AD	Costa	Doce),	
priorizamos	a	divulgação	e	a	promoção	
das	 regiões	 Centro-Sul	 e	 Sul	 da	 forma	
mais	igualitária	e	equilibrada	possível,	o	
que	permitiu	com	que	auxiliássemos	na	
construção	do	símbolo	de	unidade	regio-
nal.	 Nosso	 reconhecimento	 especial	 ao	
presidente	 da	 AD	 Costa	 Doce,	 Zelmute	
Oliveira,	por	apoiar	e	promover	de	forma	
determinante	esse	projeto.	
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drigo	Vizzotto;	Jornalismo	–	Ana	Cláudia	Dias	(MTB	8087),	Aline	Eltz	e	Rocheli	Wa-
chholz	(MTB	12528).
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atendimento@comunicarbrasil.com.br ou pelo telefone (5�) 30�3-6370. Custo de R$ 40,00 através de depósito bancário. 

	 Nesta	 edição	 apresentamos	 o	
novo	site	da	Revista	da	Costa	Doce	(www.
revistadacostadoce.com.br)	e	publicamos	
um	especial	 sobre	 o	Carnaval	 da	Costa	
Doce,	 que	 é	um	dos	mais	 animados	do	
Estado.	Informais	ou	organizadas,	as	fes-
tas	 levam	milhares	às	 ruas	e	aos	bailes	
dos	 clubes	 sociais.	 Nessa	 diversidade	 a	
animação	passa	por	sambódromos	estru-
turados	ou	pelas	ruas,	na	mais	autêntica	
forma	 de	 expressão	 popular.	 O	 som	 de	
cavacos	e	tamborins	se	mistura	aos	tam-
bores	nascidos	em	outras	culturas,	como	
o	candombe	uruguaio,	que	visita	as	ci-
dades	da	 fronteira	e	deixa	 suas	marcas	
na	musicalidade	gaúcha.	Cem	mil	muito	
obrigados	e	boa	leitura	a	todos.	
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A exuberante natureza é um diferencial nas 
atrações de Esporte e Aventura da Costa Doce. 

Diversas tribos encontram na imensidão das águas 
do maior complexo lagunar da América Latina, o 

cenário perfeito para os esportes radicais.

Esporte e Aventura
para todo o tipo de emoção

Edição 08

1 Revista da Costa Doce | Abril - Maio 2009 |Rio Grande apresenta a 12ª Festa do Mar      |       Entrevista com Afonso Hamm       |       AL recebe AD Costa Doce
                     Pág. 08                                 Pág. 10          Pág. 12

Costa Doce, o lugar certo 
para negócios e eventos 

Costa Doce está en su camino
En esta Semana del Turismo, haga alguna cosa distinta: 
descubra los encantos de la Región Turística de la “Costa 
Doce”. Son muchas atracciones: mar, laguna, fiestas, 
movida nocturna, patrimonio cultural, gastronomía de 
hacer la boca agua y fantásticas opciones de compra
Pág. 03
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Edição 5 | Ano 2009 | Abril e Maio
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1 Revista da Costa Doce | Fevereiro - Março 2009 |Os encantos de Hermenegildo e Barra do Chuí   |   Entrevista com Zelmute Oliveira  |  Canguçu e Turuçu na AD Costa Doce
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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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SOL E PRAIA
cultura e diversão no
Verão 2009
na Costa Doce
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Sol y Playa
Cultura y diversión en el 
Verano 2009
en la Costa Doce
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Emoção, adrenalina e 
natureza  nos roteiros de 

Esporte e Aventura 
da Costa Doce

Cavaleiros da Costa Doce divulgam Turismo Rural  | Entrevista com Luiz Barretto | AD articula emendas para 2009
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1 Revista da Costa Doce | Agosto - Setembro 2009 |Compras, Lazer e Turismo no Chuy     |     Entrevista com Ricardo Jouglard      |     Acendimento da Chama Crioula
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Costa Doce, 

Las haciendas, estancias y campos de la “Costa Doce” y de la 
Pampa Gaucha forman un escenario vivo de la Revolución 
Farroupilha (1835-1845), el mayor evento político-militar del 
Sur de Brasil. Son destacadas figuras históricas de Rio Grande 
do Sul, predios emblemáticos y bellos paisajes. 

Edição 7 | Ano 2009 | Agosto e Setembro
 Distribuição Gratuita

cenário vivo 
da Revolução Farroupilha

Edição 07

1 Revista da Costa Doce | Junho - Julho 2009 |3ª Febutiá em Santa Vitória do Palmar     |     Entrevista com Marcelo Lopes     |     Municípios na 17ª Fenadoce
                     Pág. 04                                            Pág. 14           Pág. 22

Descubra o inverno 
quente da Costa Doce
O turismo de inverno na Costa Doce oferece as aventuras das 
trilhas ecológicas e dos esportes junto à natureza, o sabor 
da diversificada gastronomia, paisagens fantásticas e muitas 
opções de divertimento.
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Edição 6 | Ano 2009 | Junho e Julho
 Distribuição Gratuita
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ESPECIAL PRAIAS DO LITORAL SUL

Revista da Costa Doce

	 O	 estado	 civil	 dos	 turis-
tas	pouco	importa.	O	fato	é	que	
todos	ficam	encantados	com	Ta-
pes,	 conhecida	 como	 a	 “namo-
rada	da	lagoa”.	A	cidade	ganhou	
fama	e	uma	legião	de	seguidores	
não	só	por	sua	beleza,	mas	pelo	
tanto	que	tem	a	oferecer	àqueles	
que	 desejam	 conhecê-la.	 Assim	
é	Tapes:	cheia	de	vida,	de	cores	
e	 hospitaleira,	 como	 todos	 os	
seus	habitantes.	Não	estranhe	se	
convidarem	você	para	um	chur-
rasco.
	 Localizada	 na	 Região	
Centro-Sul	 e	 banhada	ao	 longo	
de	80	km	pela	Lagoa	dos	Patos,	
Tapes	 alia	 o	 sossego	 de	 suas	
águas	 com	o	 agito	 dos	 eventos	
musicais	e	das	festas	populares,	

	 São apenas �03 km de distância de Porto Alegre a Tapes, percurso que pode ser feito pela BR-
��6 e pela RS-7�7. Para quem parte do Chuí a distância é de 4�7 km, trecho que deve ser percorrido 
via BR-47�, BR-39�, BR-��6 e RS-7�7.

como	o	carnaval.	Mas	nem	só	de	
samba	vivem	os	 turistas.	A	músi-
ca	está	presente	em	boa	parte	dos	
bares,	que	contam	com	shows	ao	
vivo.	 Tapes	 reúne	 pés-de-valsa	 e	
inúmeros	 talentos	 também.	Prova	
disso	 é	 a	 realização	 do	 Tapes	 em	
Canto,	evento	que	serve	de	vitrine	
para	muitos	artistas.
	 Dias	19	e	26	de	 fevereiro,	
às	21h,	no	Palcão	Municipal,	ocor-
re	 a	 segunda	 edição	 da	 mostra	
musical.	Em	2009,	apenas	artistas	
locais	 se	 apresentaram.	 Este	 ano	
músicos	de	 toda	a	 região	 terão	a	
oportunidade	de	mostrar	 seu	 tra-
balho.	Para	deleite	do	público,	se-
rão	 vários	 os	 estilos	 musicais:	 do	
rap	ao	samba,	do	rock	ao	jazz.	Não	
há	 restrição.	As	 inscrições	 para	 o	

Tapes

	 A beleza de Tapes 
fascina: a namorada da 
lagoa tem paisagens de 
tirar o fôlego. 

	 A natureza é exuberante. 
A distância, pequena. E a satis-
fação sem tamanho. Só mesmo 
conhecendo Tapes, Arambaré e 
Barra do Ribeiro para entender. 
O que esses municípios têm em 
comum? Belas praias e tranqui-
lidade de sobra. Tudo isso a pou-
cos quilômetros da Capital dos 
gaúchos. Para quem não definiu 
o roteiro das férias, ou não sabe 
o que fazer no final de semana, 
essas praias são ótimas dicas.
 Tapes é imponente pela 
extensão de sua orla e pelos even-
tos que realiza, tanto os esporti-
vos como os de música. A Lagoa 
dos Patos foi generosa com o 
Município. Se navegar é preciso, 
em Tapes isso é tarefa fácil, gra-
ças ao calado da Lagoa dos Patos 
naquela região. Arambaré tem o 
que todo veranista deseja: som-
bra e água fresca. Além da calma-
ria das águas, as árvores oferecem 
sombra na beira da praia. É quase 
uma mordomia. E de graça.
 Barra do Ribeiro, por sua 
vez, fica bem perto de Porto Ale-
gre. Tão perto que os turistas se 
surpreendem ao chegar lá. Não há 
sinais de poluição no Município. 
As praias e a mata nativa são de 
cair o queixo. E é assim, de boca 
aberta, escancarando sorrisos, que 
os turistas ficam ao passear pela 
Barra, por Arambaré e Tapes. Mo-
tivos para conhecer esses lugares 
encantadores não faltam. Suges-
tão: pegue a estrada agora mes-
mo. Boa leitura e boa viagem!

2º	Tapes	em	Canto	podem	ser	fei-
tas,	 gratuitamente,	 na	 Secretaria	
de	 Turismo,	 Desporto	 e	 Lazer	 de	
Tapes	 (51-3672-1877)	 até	 o	 dia	
18	 de	 fevereiro.	 Uma	 boa	 pedida	
para	quem	gosta	de	música.

Experimente a fantástica gastronomia regional com a qualidade de serviço do Restaurante do Pontal.

Localizado a apenas uma hora de Porto Alegre, o Pontal Tapes oferece conforto inigualável
numa das paisagens mais fascinantes da Costa Doce, em Tapes.

      (51) 3672-1092 - hotelbalneario@brturbo.com.br
Rua Ver. Alberto Cardoso, 493 - Balneário Rebello - Tapes/RS  
www.portaldehospedagem.com.br/hotelbalneariorebello

Piscina, 
Playground, 
Restaurante, 
Aptos Standard e 
Apart-Hotel.

Às margens da Lagoa dos Patos, 
área totalmente arborizada 

e ambiente acolhedor.

Tel: (51) 3676-1341 / 99756994 
Rua José Scherer, 190 - Centro - Arambaré - RS 

Restaurante e Pizzaria Restaurante e Pizzaria 
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Camping Antônio Fagundes.
Às	margens	da	Lagoa	dos	Patos,	com	toda	

infraestrutura:	 minimercado,	 salão	 de	

jogos	e	segurança	privada.	Rua	Vereador	

Armando	Petry,	s/nº	-	Balneário	Rebello.	

*	ralfocampingfagundes@bol.com.br;		

(	(51)	9735-0397.
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Arambaré, Barra do Ribeiro e Tapes

	 Barra do Ribeiro têm 
praias para todos os gostos: 
para a família relaxar, para 
quem gosta de velejar ou pescar 
e para quem quer diversão.

Fevereiro e Março de �0�0

	 A	 cada	 ano,	 mais	 e	 mais	
pessoas	 vão	 a	 Arambaré	 para	
conhecer	 ou	 mesmo	 para	 matar	
a	saudade	de	um	lugar	tão	doce	
quanto	a	água	de	suas	praias.	E	é	
justamente	a	água	calma,	límpida	
e	 de	 temperatura	 agradável	 que	
tem	atraído	turistas	de	todo	o	Es-
tado,	 principalmente	 de	 cidades	
da	 Grande	 Porto	 Alegre,	 do	 Vale	
do	Sinos	e	da	Região	Centro-Sul.	
	 A	 tranquilidade	 é	 a	 prin-
cipal	característica	de	Arambaré,	
que	no	próximo	dia	20	de	março	
completa	18	 anos	 de	 emancipa-
ção.	Não	é	à	toa	que	muitos	dizem	
ter	 encontrado	 “um	 pedacinho	
do	 paraíso”.	 Quem	 quer	 descan-
sar	 tem	 em	 Arambaré	 o	 refúgio	
perfeito.	Há	árvores	por	todos	os	
lados,	o	que	garante	sombra	aos	
banhistas	 a	 apenas	 6	 metros	 da	
praia.	 Mesmo	 depois	 que	 a	 noi-
te	 cai,	 é	 comum	 ver	 as	 pessoas	

se	banhando	na	 lagoa,	em	plena	
madrugada,	 tamanha	 a	 calmaria	
das	águas	e	do	município.
	 Os	que	apreciam	esportes	
não	podem	perder	a	abertura	do	
Campeonato	Zona	Sul	de	Moun-
tain	Bike.	O	evento	será	realizado	
em	Arambaré	no	dia	28	de	feve-
reiro,	 com	 concentração	 no	 cal-
çadão	a	partir	das	7h30	e	largada	
prevista	para	as	9h30.	As	 inscri-
ções	 podem	 ser	 feitas	 no	 portal	
www.ulcmtb.com.br.	A	 taxa	 é	 de	
R$	 20	 até	 o	 dia	 24	 e	 de	 R$	 25	
após	esta	data.	Mais	informações	
pelo	(53)	8403-7661.

	 As figueiras conferem 
charme a Arambaré. Além de 
imponentes, as árvores cente-
nárias garantem sombra aos 
turistas, tanto no centro como 
na orla da praia. 

	 Quem parte de Porto Alegre deve seguir pela BR-��6 até 
o KM 376. São �38 km de distância. Os motoristas vindos de 
Pelotas ou de outras localidades do Sul do Estado podem trafegar 
pela BR-��6, RS-350 até o trevo de acesso a Camaquã. De lá são 
34 km até Arambaré.

Barra do Ribeiro

	 Quem parte dos municípios de Pelotas, Rio Grande ou Ja-
guarão deve utilizar a BR-��6 e em seguida a RS-709. Os que par-
tem de Porto Alegre também devem acessar a BR-��6 e a RS-709. 
Somente 56 km de distância separam a Capital do município de 
Barra do Ribeiro.

	
	 Barra	 do	 Ribeiro	 chama	
atenção	tanto	pelas	opções	de	 la-
zer,	 como	 por	 sua	 geografia.	 Do	
carnaval	tipicamente	baiano	ao	tu-
rismo	rural,	da	boa	e	velha	pescaria	
aos	 esportes	 aquáticos,	 o	 Municí-
pio	 vem	 conquistando	 turistas	 de	
todas	as	praças	e	idades	pela	diver-
sidade.	A	turma	do	caniço	se	reúne	
na	Praia	da	Picada.	O	atracadouro,	
com	12	metros	de	profundidade,	é	
o	ponto	de	encontro	dos	pescado-
res,	 que	 não	 se	 cansam	 de	 fisgar	
jundiás,	 traíras,	 carpas	e	pintados.	
O	Canto	das	Mulatas	é	o	reduto	da	

garotada	 e	 dos	 mochileiros.	 Já	 os	
proprietários	 de	 barcos	 e	 os	 pilo-
tos	de	 jet	 ski	podem	ser	 vistos	na	
praia	que	fica	em	frente	à	Pousada	
Vô	Arthur.	 Eucaliptos	 e	 passeios	 a	
cavalo	também	figuram	na	lista	de	
atrações.	Com	tanto	a	 fazer	e	co-
nhecer,	 é	 impossível	 não	 voltar	 a	
Barra	do	Ribeiro.

Arambaré

(51) 9985-2337

ARAMBARÉ/RS
RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, 230

CRECI 12461CORRETOR DE IMÓVEIS

www.majellaimoveis.com.br

ALUGUEL DE CASAS
POR TEMPORADA

VENDA DE CASAS
E TERRENOS

Viva momentos de lazer com muito 
conforto e tranquilidade!

 Fone: (51) 3676.1335
www.pousadapingodagua.com.br

Rua José Félix Xavier, 319 - Centro - Arambaré/RS
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                   CassinoESPECIAL PRAIAS DO LITORAL SUL

	 O vaivém de carros compro-
va que a praia está cheia. Quando a 
temperatura se eleva e o verão che-
ga, o Cassino ferve. Para se ter ideia 
do movimento, de �9 de dezembro 
de �009 até 3 de fevereiro, 3, 6 mi-
lhões de pessoas já haviam circulado 
pelo Cassino, segundo o Coordena-
dor-Geral da Casa de Governo da 
Região Sul, Alexandre Lontra. Um 
verdadeiro mar de gente. Mas no 
Cassino espaço não é problema. Afi-
nal, a praia tem mais de �50 km de 
extensão. Todos têm lugar ao sol. 
 Apenas �8 km separam Rio 
Grande do Cassino, razão pela qual 
há tantos rio-grandinos na orla da 
praia. Moradores e turistas vindos 
de outros municípios gaúchos divi-
dem a areia e o mate com os her-
manos. A rivalidade entre Brasil e 
Argentina se restringe aos campos 
de futebol, não chega até a praia. 

A receptividade do povo do local 
faz com que argentinos, paraguaios 
e uruguaios sintam-se em casa. O 
clima de camaradagem entre brasi-
leiros e estrangeiros ganha a noite, 
as mesas dos bares e as pistas das 
danceterias, que se multiplicam no 
verão.
 No Cassino, só fica parado 
quem quer. Dentre os esportes pra-
ticados, destaque para a agilidade 
e a adrenalina proporcionadas pelo 
kitesurf. O número de adeptos desta 
modalidade aumenta ano após ano. 
O handebol, a pelada e o basquete 
também têm vez. Os Molhes da Bar-
ra, outro atrativo do Cassino, estão 
sendo ampliados. Para os que pre-
tendem cair no samba, a dica é par-
ticipar do carnaval de rua, que este 
ano contará com a participação de 
35 blocos. Para quem gosta de ba-
dalar o Cassino é uma grande dica.

	 Ao	cair	da	noite	no	Cassino	há	
opções	de	sobra.	Difícil	mesmo	é	esco-
lher.	Mas	há	os	lugares	preferidos	pela	
galera.	Se	você	tem	entre	18	e	30	anos,	
não	quer	passar	aperto,	curte	pagode,	
forró,	música	eletrônica	e	funk,	apre-
cia	cervejas	e	destilados,	e	procura	um	
lugar	seguro,	com	estacionamento	pri-
vativo,	a	Diesel	Spirit	Summer	foi	feita	
sob	medida	para	você.	
	 Com	capacidade	para	1,5	mil	
pessoas,	 a	 casa	 noturna	 possui	 cinco	
bares,	um	palco,	uma	pista	de	dança,	
dois	 mezaninos	 e	 cinco	 desníveis	 de	
piso	 para	 que	 todos	 confiram	 a	 mo-

Boate Diesel é o point da noite
vimentação	 na	 pista.	 A	 Diesel	 Spirit	
Summer	funciona	às	quartas	e	sextas-
feiras.	 Nas	 quartas	 as	 mulheres	 não	
pagam	ingresso	até	a	1h30.	Nas	sextas	
há	shows	com	bandas	de	todo	o	Esta-
do.	A	casa	é	dirigida	por	Ewaldo	Dutra,	
Francesco	Neto	e	Ricardo	Dutra.

	 A Praia do Cassino é o des-
tino de muitos gaúchos no verão. 
Mas os vizinhos da Bacia do Prata, 
sobretudo argentinos e uruguaios, 
também marcam presença. Os es-
portes à beira-mar, os barzinhos e 
as danceterias fazem o Cassino o 
point de milhões de veranistas.

	 O trajeto de Porto Alegre ao Cassino é de 3�0 km, seguin-
do pela BR-��6 até Pelotas, pela BR-39� até Rio Grande e pela 
RS-734 até a praia. Partindo do Chuí são �40 km, que podem ser 
percorridos pelas BRs 47� e 39�, e pela RS-734. De Jaguarão até o 
Cassino são �80 km, trafegando pela BR-��6 até Pelotas, pela BR-
39� e pela RS-734.

VIN
ÍCIU

S CO
STA

Endereço:	Alameda	Ijuí,	671
Praia	do	Cassino	–	Rio	Grande/RS
Horário:	Quartas	e	sextas,	a	partir	da	1h
Valor	dos	ingressos:	Entre	R$15	e	R$	20

DIVU
LG

AÇÃO

Casas e apartamentos para a temporada 2010.
Vendas, aluguéis e propriedades rurais.

Matriz - (53) 3251-3133 Filial Praia - (53) 3251-2223
Rua Júlio de Castilhos, 1430 Av. Getúlio Vargas, 310

Curta o verão na Lagoa
com muito conforto!

São Lourenço do Sul/RS
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Avenida Getúlio Vargas, 10 | Reservas e informações: (53) 3251-3440
São Lourenço do Sul

Bu fet ao meio-diaf
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 São Lourenço do SulESPECIAL PRAIAS DO LITORAL SUL

	 São	 Lourenço	 receberá	 os	
velejadores	 e	 cruzeiristas	 da	 La-
goa	dos	Patos	no	mais	 importante	
evento	do	segmento	no	Litoral	Sul.	
A	43ª	edição	do	Encontro	da	Vela,	
como	 tradicionalmente	 acontece,	
será	durante	o	carnaval,	de	12	a	16	
de	 fevereiro.	 O	 Iate	 Clube	 de	 São	
Lourenço	do	Sul	 promove	o	 even-
to.	A	regata	oficial	ocorrerá	no	dia	
13	(sábado)	às	14h.	Logo	depois,	às	
15h,	se	iniciam	as	regatas	comple-
mentares.	No	dia	14	(domingo),	às	
18h,	 ocorrerá	 a	 premiação	 para	 a	
Rainha	do	43º	Encontro	da	Vela.	O	
desfile	 das	 candidatas	 acontecerá	
no	mesmo	horário	no	dia	anterior.	
Mais	 informações	 podem	 ser	 ob-
tidas	 no	 Iate	 Clube,	 pelo	 telefone	
(53)	 3251-3606	 ou	 no	 site	 www.
icsls.com.br.

	 Com recantos de rara 
beleza, formados por coquei-
ros e figueiras centenárias e 
com excelentes opções de la-
zer, São Lourenço do Sul é ro-
teiro obrigatório neste verão. 
A Pérola da Lagoa tem sido, 
cada vez mais, o destino de 
praticantes de esportes náuti-
cos, que encontram nas águas 
da Lagoa dos Patos as condi-
ções ideais para a prática de 
esportes como o windsurf. 
Outra boa opção para os visi-
tantes são os passeios de bar-
co, construídos em estaleiros 
no próprio município e que 
possibilitam uma visão privi-
legiada da praia, com parada 
para banho e serviço de bordo. 
À noite, a programação cultu-
ral ao ar livre e a gastronomia 
diversificada da cidade são 
excelentes opções para todos. 
Além de suas praias de águas 
calmas e muita sombra, outro 
roteiro muito procurado por 
quem quer desfrutar da na-
tureza, são os campings onde 
ocorre o veraneio rural. Esses 
recantos oferecem completa 
infraestrutura, atividades es-
portivas diversas, oficinas de 
caiaque e pólo aquático, mú-
sica ao vivo e são o destino 
certo de famílias que desejam 
curtir as belezas naturais do 
interior do Município.

Tradicional Encontro
da Vela acontecerá entre 
12 e 14 de fevereiro

	 Saindo do Chuí, os 330 km podem ser percorridos pela BR-
471, BR-392, BR-116 e RS-265 até São Lourenço do Sul. Saindo 
de Jaguarão, são 194 km pelas BR-116 e RS-265. A partir de 
Porto Alegre são 190 km pela BR-116 e RS-265. 
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Destino	dos	velejadores	será	
a	“Terra	de	todas	as	paisagens”
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          HermenegildoESPECIAL PRAIAS DO LITORAL SUL

	 Quem	 viaja	 para	 o	 Sul	 do	
Estado	 costuma	 levar	 um	dinheiri-
nho	extra	para	as	compras.	Os	tra-
dicionais	free	shops	viram	a	cabeça	
de	 homens	 e	 mulheres.	 Os	 comer-
ciantes	não	têm	do	que	se	queixar:	
os	turistas	estão	consumindo	como	
nunca.	A	crise	econômica,	que	asso-
lou	o	mundo	no	ano	passado,	ficou	
para	trás.
	 A	Avenida	Internacional	re-
úne	 dezenas	 de	 lojas.	 Essa	 mesma	
avenida	une	e	divide	o	Chuí	brasilei-

	 Mar a perder de vista, hos-
pitalidade, qualidade nos serviços e 
free shops com preços arrebatado-
res: as praias do Hermenegildo e da 
Barra do Chuí, em Santa Vitória do 
Palmar, e o comércio da fronteira, 
no Chuí e no Uruguai, atraem tu-
ristas de todos os cantos do país.

	 A	Praia	do	Hermenegildo	é	
conhecida	não	só	por	sua	grandeza,	
mas	pela	beleza	dos	seus	concheiros,	
os	depósitos	de	conchas	na	areia	da	
praia.	O	mar	é	aberto,	cercado	por	
dunas,	e	a	qualidade	de	suas	ondas	
atrai	 surfistas	de	 todas	as	 regiões.	
O	“Hermena”,	como	foi	apelidado	o	
balneário,	recebe	milhares	de	turis-
tas	do	Uruguai	e	da	Argentina	de-
vido	à	proximidade	geográfica.	Este	
ano,	para	alegria	dos	que	trabalham	
no	comércio	e	na	rede	hoteleira	de	
Santa	 Vitória	 do	 Palmar	 e	 Chuí,	 a	
praia	está	sendo	visitada	por	turis-
tas	de	São	Paulo,	Amazonas	e	Ma-
ranhão.
	 O	clima	tem	ajudado.	O	sol	
e	o	calor	não	dão	trégua.	O	câmbio	
estável	 foi	 como	 que	 um	 empur-
rãozinho	para	mais	uruguaios	atra-

vessarem	a	 fronteira.	Afora	 isso,	 o	
avanço	na	implementação	da	Rota	
dos	Campos	Neutrais	trouxe	visibi-
lidade	 à	 região,	 o	 que	 propiciou	 a	
vinda	de	turistas	de	localidades	dis-
tantes	para	as	praias	do	Extremo-
Sul:	Hermenegildo	e	Barra	do	Chuí,	
que	 neste	 veraneio	 contam	 com	
mais	 pousadas	 e	 restaurantes.	 A	
equação	é	simples:	quanto	mais	in-
fraestrutura	e	serviços,	mais	 turis-
tas.	No	Hermena	estão	sendo	ofere-
cidas	aulas	de	surf,	ginástica	e	vôlei,	
além	de	caminhadas	orientadas.	Já	
de	 sexta	 a	 domingo,	 os	 veranistas	
podem	curtir	shows	musicais	tanto	
na	Praia	do	Hermenegildo	como	na	
Barra.	 É	 assim,	 com	 planejamento	
e	 investimento,	 que	 o	 turismo	 na	
Costa	Doce	vai	ganhando	o	Brasil	e	
o	mundo.	

	 De Porto Alegre à Praia do Hermenegildo são 500 km. Uti-
lize a BR-��6 no sentido Pelotas, depois ingresse na BR-39� em 
direção a Rio Grande. Na Vila da Quinta vire à direita e siga pela 
BR-47�, rumo a Santa Vitória do Palmar. Entre Santa Vitória e 
Chuí há um trevo de acesso. Do trevo até a praia são mais �� km.

ro	do	Chuy	uruguaio.	O	canteiro	ser-
ve	de	fronteira	entre	os	dois	países.	
O	Chuí	é	uma	das	principais	portas	
de	ingresso	para	os	centros	urbanos	
do	 Mercosul.	 Já	 Chuy,	 no	 Uruguai,	
serve	de	 rota	para	quem	está	 indo	
ou	voltando	de	Montevidéu	ou	das	
praias.
	 As	 praias	 uruguaias	 mere-
cem	um	capítulo	à	parte.	Punta	del	
Este	ainda	é	a	mais	procurada,	tanto	
pela	beleza,	 como	pela	arquitetura	
e	 pela	 gastronomia.	 É	 comum	 ver	
celebridades	 desfilando	 pela	 praia.	
La	Paloma	e	Punta	Del	Diablo	 têm	
sido	o	destino	de	muitos	brasileiros,	
principalmente	de	alberguistas	e	de	
estudantes.	Independente	do	poder	
aquisitivo	dos	viajantes,	os	municí-
pios	do	Sul	do	Brasil	e	do	Uruguai	
podem	 comemorar	 o	 crescimento	
do	turismo.

www.modapelotas.blogspot.com

15 de Abril - Moda Pelotas (Centro de Eventos Fenadoce, às 19h).
Informações: (53) 3028-2008 e 8406-0004

22 de abril Moda Camaquã (Sociedade Recreativa Alvorada, às 19h). 
Informações: (51) 3671-3543

Marque presença no Calendário Oficial da Moda

Altas	temperaturas	trazem	lotação	recorde	em	2010

Tranquilidade	e	esportes	radicais,	como	o	surf,	convivem	no	Hermena
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                   LaranjalESPECIAL PRAIAS DO LITORAL SUL

	 A partir do Chuí, os 
266 km podem ser percor-
ridos pela BR-471, BR-392 
(Vila da Quinta) até Pelotas. 
De Jaguarão são 118 km pela 
BR-116. A partir de Porto 
Alegre o trajeto de 243 km 
até Pelotas também é feito 
pela BR-116.

	 Calor	não	tem	faltado	para	
motivar	o	veranista	a	curtir	a	praia	
do	Laranjal.	Além	do	sol	e	do	ba-
nho	refrescante	nas	águas	da	La-
goa	dos	 Patos,	 o	 balneário	 ofere-
ce	opções	de	lazer,	gastronomia	e	
compras	 que	 agradam	 a	 públicos	
diferentes.	
	 A	 partir	 de	 parceria	 entre	
poder	 público	 e	 iniciativa	 privada	
o	 visitante	 e	 o	 morador	 têm	 tido	
a	oportunidade	de	assistir	e	parti-
cipar	 de	 campeonatos	 esportivos,	
como	beach	soccer,	vôlei	de	praia,	
maratona	 e	 triathlon.	Não	 faltam	
também,	 nos	 fins	 de	 semana,	 os	
shows	musicais	na	arena	montada	
na	praia.	
	 Pela	orla	do	Laranjal	há	ain-
da	uma	infinidade	de	mercadorias	
artesanais	e	industriais,	para	quem	
gosta	de	 fazer	 compras.	 Tanto	no	
Centro	 Comercial	 Mar	 de	 Dentro,	
quanto	nas	bancas	de	artesanato	e	
doces	montadas	na	areia	ao	longo	

Atrações não faltam no Laranjal
do	 calçadão,	 os	 produtos	 são	 um	
estímulo	 ao	 consumo.	 As	 tendas	
ficam	abertas,	das	8h	às	24h,	 to-
dos	 os	 sábados	 e	 domingos.	 Para	
quem	 não	 quer	 gastar	 muito	 há	
mercadorias	a	partir	de	R$	10,00.
Cafeterias	charmosas,	bares	e	res-
taurantes	 a	 la	 carte	 e	bufê	 são	a	
pedida	 para	 qualquer	 hora.	 No	
cardápio	praiano	do	Laranjal	estão	
parrilas,	massas,	grelhados	e	frutos	
do	 mar.	 Durante	 a	 temporada,	 a	
maioria	deles	funciona	até	à	meia-
noite.
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Carnaval 2010
Nas ruas e passarelas, a 
Costa Doce dá o ritmo 
da festa mais popular 
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Blocos humorísticos no Cassino e São Lourenço do Sul (foto) apresentam todos os anos muitas novidades

Blocos humorísticos no Cassino e São Lourenço do Sul esbanjam criatividade e originalidade
No Cassino, quem manda é a espontaneidade dos veranis-

tas que criam novos blocos a cada ano. Foi dessa forma, através 
da iniciativa de um grupo de amigos, que tudo começou há 25 
anos. O pioneiro, Bumbum da Filomena, sai até hoje. Neste ano, 
aproximadamente, 40 grupos farão a alegria da platéia. Não há 
arquibancadas na avenida Rio Grande, palco dos desfiles, o públi-
co improvisa a estrutura com cadeiras de praia. A agitação vai até 
o dia 21, com pausa no dia 17, sempre das 20h às 4h.

O carnaval de rua de São Lourenço Sul é um dos eventos 
populares de maior atração do Município. São quatro dias de des-
files de escolas de samba, blocos carnavalescos e carros humorís-
ticos que envolvem a comunidade e atraem visitantes de toda a 
região. O Carnaval de São Lourenço do Sul seduz pela sua alegria, 
pela música e pela beleza e tem como uma de suas principais ca-
racterísticas a união dos diferentes grupos étnicos que formam 
o município, podendo ser observada nos adereços, alegorias, fi-
gurinos e nos samba enredos desenvolvidos. Outra característica 
que torna o carnaval um dos melhores da região são os carros 
humorísticos, já tradicionais na cidade, mas que são uma parti-
cularidade, levando até o sambódromo muita irreverência, cria-
tividade e alegria. Os 16 carros são divididos em duas categorias, 
os de tração e os automotores, abordam os mais diferentes temas 
e integram a população com o carnaval, contagiando pessoas de 
todas as idades.

Fevereiro e Março de 2010

Énas ruas, nos bairros e nos salões 
que as comunidades que formam 
a Costa Doce fazem um dos Car-

navais mais animados e tradicionais do 
Estado. Informais ou organizadas, as 
festas levam milhares às ruas e aos bai-
les dos clubes sociais. As cidades mais 
antigas dão o exemplo. 

Desde o século 19, em Pelotas e 
Rio Grande, onde o Carnaval se enrai-
zou nas culturas, a folia movimenta 
hoje, além de foliões, a economia das 
cidades, principalmente através do tu-
rismo. Nessa diversidade a diversão 
passa por sambódromos estruturados 
ou pelas ruas, na mais autêntica ex-
pressão popular.

E nem só do nacionalíssimo sam-
ba sobrevive a folia. O som de cavacos 
e tamborins se mistura aos tambores 
nascidos em outras culturas, como o 
candombe uruguaio, que visita as ci-
dades da fronteira, e deixa suas mar-
cas na musicalidade gaúcha. Uma mis-
tura musical que só enriquece a festa 
do extremo sul, que a cada ano está 
mais bonita e organizada, sem deixar 
de lado suas verdadeiras raízes.

Com um dos Carnavais mais co-
nhecidos do país, Pelotas entra na 

dança com a banda Empolgação, 28 
anos de passarela, que abre a folia na 
tarde do dia 13. Mais de 35 entidades 
carnavalescas participam do evento. A 
festa segue movimentada até o dia 16, 
mas se encerra mesmo dia 20, com o 
Desfile das Campeãs. Este ano, algu-
mas novidades foram incorporadas 
ao sambódromo, montado na antiga 
Estação Férrea: cinco saídas de emer-
gência – no ano passado só havia uma 
–, área para cadeirantes e um gerador, 
para garantir que não falte luz du-
rante os desfiles que percorrerão os 
300 metros de passarela. Os camaro-
tes ganharam cobertura é à prova de 
fogo e piso, mais resistente. Tudo para 
garantir a segurança e o conforto do 
público.

Rio Grande e sua autarquia, o bal-
neário Cassino, oferecem um Carnaval 
para todos os gostos. Na cidade a festa 
corre solta a partir do dia 13, no Cas-
sino, dia 12. No centro, a atenção do 
público se volta para os concursos que 
ocorrerão no sambódromo do Centro 
Municipal de Eventos. A edição 2010 
não terá o desfile das campeãs, para 
compensar as entidades carnavalescas 
entram na passarela duas noites. Carnaval pelotense (foto) é forte, destacando-se no Estado e evidenciando a importância cultural da Princesa do Sul 

Uruguai junta-se a Jaguarão para 
festejar no Centro Histórico

O multicultural Carnaval de Ja-
guarão tem atraído mais de 20 mil 
pessoas para as ruas do centro his-
tórico do Município. São antigos mo-
radores e turistas que buscam curtir 
uma festa que mistura o que existe de 
mais autêntico na musicalidade do 
Brasil e do Uruguai. Neste ano es-
tão programados 19 trios elétricos, 
parte deles de cidades do país vizi-
nho, como Rio Branco, que arrastam 
multidões pelo circuito formado pe-
las ruas 27 de Janeiro, Carlos Barbo-
sa e General Osório. Oficialmente a 
animação começa na sexta-feira, dia 
12, com a apresentação dos Conjun-
tos Regionais, seguido do desfile do 
tradicional trio da Sociedade Amigos 
do Coronel (SAC),que há 25 anos 

movimenta os foliões. 
Do Uruguai chegam blocos de 

candombe, a batucada, e murga, rit-
mo folclórico que trabalha a sátira 
política. De Jaguarão aparecem os 
blocos burlescos que também utilizam 
da piada para diversão de todos. Com 
apoio da Brigada Militar, apesar do 
grande número de pessoas nas ruas, 
praticamente a metade da população 
jaguarense, o Carnaval neste lado a 
fronteira é conhecido pela segurança 
e tranquilidade. Para o Carnaval 2010 
a Secretaria de Turismo preparou uma 
estrutura com 70 camarotes e arqui-
bancadas para acomodar mais de cin-
co mil pessoas. A festa, que começa 
no dia 12, só termina no dia 20 com a 
celebração das campeãs. Prefeitura investiu em infraestrutura para promover uma grande festa em Jaguarão 

Nas ruas, é cada 
vez maior a 

participação
popular no
 espetáculo
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Blocos humorísticos no Cassino e São Lourenço do Sul (foto) apresentam todos os anos muitas novidades

Blocos humorísticos no Cassino e São Lourenço do Sul esbanjam criatividade e originalidade
No Cassino, quem manda é a espontaneidade dos veranis-

tas que criam novos blocos a cada ano. Foi dessa forma, através 
da iniciativa de um grupo de amigos, que tudo começou há 25 
anos. O pioneiro, Bumbum da Filomena, sai até hoje. Neste ano, 
aproximadamente, 40 grupos farão a alegria da platéia. Não há 
arquibancadas na avenida Rio Grande, palco dos desfiles, o públi-
co improvisa a estrutura com cadeiras de praia. A agitação vai até 
o dia 21, com pausa no dia 17, sempre das 20h às 4h.

O carnaval de rua de São Lourenço Sul é um dos eventos 
populares de maior atração do Município. São quatro dias de des-
files de escolas de samba, blocos carnavalescos e carros humorís-
ticos que envolvem a comunidade e atraem visitantes de toda a 
região. O Carnaval de São Lourenço do Sul seduz pela sua alegria, 
pela música e pela beleza e tem como uma de suas principais ca-
racterísticas a união dos diferentes grupos étnicos que formam 
o município, podendo ser observada nos adereços, alegorias, fi-
gurinos e nos samba enredos desenvolvidos. Outra característica 
que torna o carnaval um dos melhores da região são os carros 
humorísticos, já tradicionais na cidade, mas que são uma parti-
cularidade, levando até o sambódromo muita irreverência, cria-
tividade e alegria. Os 16 carros são divididos em duas categorias, 
os de tração e os automotores, abordam os mais diferentes temas 
e integram a população com o carnaval, contagiando pessoas de 
todas as idades.

Fevereiro e Março de 2010

Énas ruas, nos bairros e nos salões 
que as comunidades que formam 
a Costa Doce fazem um dos Car-

navais mais animados e tradicionais do 
Estado. Informais ou organizadas, as 
festas levam milhares às ruas e aos bai-
les dos clubes sociais. As cidades mais 
antigas dão o exemplo. 

Desde o século 19, em Pelotas e 
Rio Grande, onde o Carnaval se enrai-
zou nas culturas, a folia movimenta 
hoje, além de foliões, a economia das 
cidades, principalmente através do tu-
rismo. Nessa diversidade a diversão 
passa por sambódromos estruturados 
ou pelas ruas, na mais autêntica ex-
pressão popular.

E nem só do nacionalíssimo sam-
ba sobrevive a folia. O som de cavacos 
e tamborins se mistura aos tambores 
nascidos em outras culturas, como o 
candombe uruguaio, que visita as ci-
dades da fronteira, e deixa suas mar-
cas na musicalidade gaúcha. Uma mis-
tura musical que só enriquece a festa 
do extremo sul, que a cada ano está 
mais bonita e organizada, sem deixar 
de lado suas verdadeiras raízes.

Com um dos Carnavais mais co-
nhecidos do país, Pelotas entra na 

dança com a banda Empolgação, 28 
anos de passarela, que abre a folia na 
tarde do dia 13. Mais de 35 entidades 
carnavalescas participam do evento. A 
festa segue movimentada até o dia 16, 
mas se encerra mesmo dia 20, com o 
Desfile das Campeãs. Este ano, algu-
mas novidades foram incorporadas 
ao sambódromo, montado na antiga 
Estação Férrea: cinco saídas de emer-
gência – no ano passado só havia uma 
–, área para cadeirantes e um gerador, 
para garantir que não falte luz du-
rante os desfiles que percorrerão os 
300 metros de passarela. Os camaro-
tes ganharam cobertura é à prova de 
fogo e piso, mais resistente. Tudo para 
garantir a segurança e o conforto do 
público.

Rio Grande e sua autarquia, o bal-
neário Cassino, oferecem um Carnaval 
para todos os gostos. Na cidade a festa 
corre solta a partir do dia 13, no Cas-
sino, dia 12. No centro, a atenção do 
público se volta para os concursos que 
ocorrerão no sambódromo do Centro 
Municipal de Eventos. A edição 2010 
não terá o desfile das campeãs, para 
compensar as entidades carnavalescas 
entram na passarela duas noites. Carnaval pelotense (foto) é forte, destacando-se no Estado e evidenciando a importância cultural da Princesa do Sul 

Uruguai junta-se a Jaguarão para 
festejar no Centro Histórico

O multicultural Carnaval de Ja-
guarão tem atraído mais de 20 mil 
pessoas para as ruas do centro his-
tórico do Município. São antigos mo-
radores e turistas que buscam curtir 
uma festa que mistura o que existe de 
mais autêntico na musicalidade do 
Brasil e do Uruguai. Neste ano es-
tão programados 19 trios elétricos, 
parte deles de cidades do país vizi-
nho, como Rio Branco, que arrastam 
multidões pelo circuito formado pe-
las ruas 27 de Janeiro, Carlos Barbo-
sa e General Osório. Oficialmente a 
animação começa na sexta-feira, dia 
12, com a apresentação dos Conjun-
tos Regionais, seguido do desfile do 
tradicional trio da Sociedade Amigos 
do Coronel (SAC),que há 25 anos 

movimenta os foliões. 
Do Uruguai chegam blocos de 

candombe, a batucada, e murga, rit-
mo folclórico que trabalha a sátira 
política. De Jaguarão aparecem os 
blocos burlescos que também utilizam 
da piada para diversão de todos. Com 
apoio da Brigada Militar, apesar do 
grande número de pessoas nas ruas, 
praticamente a metade da população 
jaguarense, o Carnaval neste lado a 
fronteira é conhecido pela segurança 
e tranquilidade. Para o Carnaval 2010 
a Secretaria de Turismo preparou uma 
estrutura com 70 camarotes e arqui-
bancadas para acomodar mais de cin-
co mil pessoas. A festa, que começa 
no dia 12, só termina no dia 20 com a 
celebração das campeãs. Prefeitura investiu em infraestrutura para promover uma grande festa em Jaguarão 
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Os foliões que buscam diver-
são à moda antiga já têm destino 
certo para os quatro dias de carna-
val: Arambaré. Tudo começa na 
noite do dia 12. Assim que o show 
musical terminar, a multidão entrará 
em cena, invadindo a avenida Presi-
dente Vargas. É assim, com uma 
espécie de arrastão, que o carnaval 
de rua tem início. A banda e o carro 
de som vão embalar a todos com 
famosas marchinhas. Os tradicionais 
blocos de carnaval também têm vez: 
seus integrantes cantam, dançam e 
alegram moradores e turistas. A folia 
vai até o amanhecer. 

As escolas de samba se apre-
sentam na segunda e na última 
noite de carnaval. Aqueles que pre-
ferirem apenas observar têm lugar 
garantido nas calçadas. Famílias 
inteiras, inclusive crianças, podem 
assistir a tudo de pertinho, sentadas 
em suas cadeiras de praia. Outra op-
ção para as noites de Momo é o baile 
do Clube Navegantes, a partir da 1h. 
Arambaré espera receber 25 mil pes-
soas por noite. Haja fôlego, confete 
e serpentina! 

E para quem gosta de ritmos 
quentes, como o axé, e não vai para 
o carnaval da Bahia, não precisa se 
desesperar: basta ir até Barra do 
Ribeiro. O Município quer ser a 
Bahia dos gaúchos. E está quase lá. 
Em 2009, um antigo caminhão de 
granja foi transformado em trio elé-
trico. Para o carnaval deste ano será 
utilizada uma carreta de 12 metros. 
Duas bandas, formadas por músicos 
locais, vão se revezar no alto da car-
reta. O horário foi adaptado para que 
adultos e crianças possam participar 
da folia: à tarde o trio elétrico ficará 
na praia. À noite estará no centro, 
até as 2h, juntamente com os blocos. 

Quem quiser adentrar a ma-
drugada pode optar pelos bailes da 
Sociedade Cultural Estrela do Orien-
te ou do Clube 7 de Setembro. Para 
obter mais informações, ouvir as 
músicas que vão embalar os foliões, 
comprar os acessórios e o abadá dos 
blocos, acesse: www.barraviva.com.
br. Com muito axé, Barra do Ribeiro 
promete revolucionar o carnaval do 
Rio Grande do Sul. Ivete Sangalo que 
se cuide...

Arambaré e Barra 
do Ribeiro na folia

Chuí terá carnaval fora 
de época nos dias 26 e 27

Já é tradição. Quem quer adiar a 
despedida da maior festa popular bra-
sileira na Zona Sul não perde o Carna-
val fora de época do Chuí - peculiari-
dade que começou há 14 anos, quando 
o município foi emancipado de Santa 
Vitória do Palmar. Esta edição ocorrerá 
nos dias 26 e 27, com uma grande farra 
sem fronteiras. E é na avenida interna-
cional, que separa o Chuí brasileiro do 
Chuy uruguaio, que o pessoal colocará 
os blocos na rua.

Nesses dois dias, as atrações chegam 
do Uruguai, sempre na primeira noite, e 
de outras cidades gaúchas, como Pelotas 
e Porto Alegre, no segundo dia.  A Escola 
Juventude Unida, que nasceu junto com 
o município, representa a comunidade.  
Para o conforto dos visitantes, são dis-
ponibilizadas arquibancadas e camaro-
tes. Mas como uma festa legitimamente 
popular, a informalidade permanece e o 
pessoal ainda costuma levar a sua cadei-
rinha para as ruas.   
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Carnaval de São Lourenço do Sul se destaca na região. Na foto acima, Sheila Vicente e Elton Nascente, casal 
de Mestre Sala e Porta Bandeira da Escola de Samba Unidos da Lomba

Festa do Momo, de rainhas e princesas, movimenta as ruas e os clubes, como em Jaguarão (Foto)
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Canguçu inova com o Concurso de Blocos e mantém a tradição da Unidos do Uruguai
Nos quatro dias da festa de momo, os foliões 

de Canguçu dividem atenções entre os desfiles 
das bandas na frente da sede da Prefeitura, que 
fica na rua Doutor Francisco Carlos dos Santos, e 
as festas nos bailes, que fervem a partir da 1h da 
manhã, quando se encerram as atividades na pas-
sarela. Um dos desfiles mais esperados é da escola 
de samba Acadêmicos do Uruguai, uma tradição. 

Este ano, pela primeira vez o Município viverá 
um concurso de blocos. Outra atração durante a 
festa será o concurso Garota Verão, que ocorre no 
dia 14, no parque aquático Campesque, que fica 
em Posto Branco, segundo distrito. 

Em perfeita comunhão, os vizinhos Pedro 
Osório e Cerrito alternam os dias da folia para 

que as comunidades aproveitem as duas festas. 
Nos dias 13 e 15 a programação de rua é em Pe-
dro Osório e nos dias 14 e 16, em Cerrito. Carros 
alegóricos com os blocos e as tituladas dos clubes 
animam a população, das 21h até às 2h. Depois 
os foliões estão liberados para curtir a folia dos 
salões.  

Dias 13, 14 e 16, Pinheiro Machado entra-
rá no clima carnavalesco que toma o país. A con-
centração dos foliões é na praça central Angelino 
Goulart e a passarela, na rua Nico Oliveira, passa 
ao lado deste ponto de encontro. Apesar de a pre-
feitura disponibilizar arquibancadas gratuitamen-
te, ainda faz parte da atividade os moradores le-
varem suas cadeiras para a praça para curtirem as 

noites de folia. Quem possui mais de 60 anos têm 
prioridade na estrutura montada pelo poder pú-
blico. No Carnaval de Pinheiro Machado, a melhor 
idade é priorizada. No município quatro blocos e a 
escola de samba Unidos da Machadinha fazem a 
alegria dos visitantes.

Mesmo com escolas de samba e blocos bur-
lescos e carnavalescos estruturados é o clima de 
informalidade e diversão que dão o tom do Carna-
val de rua em Santa Vitória do Palmar. As festi-
vidades começam dia 13 e vão até o dia 16. Sempre 
a partir das 21h na rua Barão do Rio Branco. Este 
ano trios elétricos voltam fazer a alegria dos foli-
ões. Ainda dentro da programação, ocorre dia 19 o 
grande baile municipal de fantasias.
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Tapes leva multidão 
para as ruas

Muita tradição, diversão e des-
contração: eis os ingredientes que 
fazem o carnaval de Tapes ferver. Os 
foliões que experimentam essa recei-
ta não a trocam por nada. As cinco 
escolas de samba do município colo-
rem as ruas e botam a multidão pra 
dançar. Em média, 25 mil pessoas 
pulam, vibram e mostram seu samba 
no pé. Tudo isso ao ar livre, o que faz 
do carnaval de Tapes ser considera-
do como um dos melhores da Costa 
Doce. A avenida Assis Brasil serve de 
palco para turistas e moradores exibi-
rem suas fantasias. Este ano não vai 
ser diferente: a partir das 22h do dia 
12, mais uma vez a avenida será to-
mada pelos foliões, que participarão 
da tradicional Muamba. As outras três 
noites de carnaval serão embaladas 
pela bateria das escolas de samba e 
também por um DJ. O melhor de tudo 
é que a música só para ao nascer do 
sol.

Estrutura pronta, blocos e bailes 

confirmados só a espera dos grandes 
dias. É assim que os municípios da 
Costa Doce aguardam a animação e a 
alegria dos foliões. Em Arroio Gran-
de haverá passarela, arquibancadas 
e banheiros abertos à comunidade, 
além da praça de alimentação. Mas a 
população não dispensa a tradição de 
levar suas próprias cadeiras para as-
sistir aos desfiles. A abertura da folia 
está marcada para o dia 12, com a re-
alização do ensaio técnico das escolas 
de samba, a partir das 20h30min. No 
dia 13, os desfiles se iniciam às 15h, 
mas a abertura oficial dos festejos 
de Momo está programada para às 
20h20. A festança continuará nos 
dias 14, 15 e 16. No dia 20, ocorrerá 
o desfile e premiação das entidades 
campeãs.

LEIA NA PÁGINA 20 A AGENDA COMPLETA DO 

CARNAVAL. ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES 

ATUALIZADAS PELO SITE DA REVISTA DA COSTA 

DOCE www.revistadacostadoce.com.br
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Folia em Tapes é diversão garantida: pelo menos 25 mil pessoas devem participar 

Revista da Costa Doce Fevereiro e Março de 2010
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Tapes leva multidão 
para as ruas

Muita tradição, diversão e des-
contração: eis os ingredientes que 
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Folia em Tapes é diversão garantida: pelo menos 25 mil pessoas devem participar 
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evoluir. É necessário um crescente envolvi-
mento de todos os atores sociais, não só do 
poder público, mas também da iniciativa 
privada e das instituições de ensino. Mas 
isso vem acontecendo e os resultados que 
medimos são absolutamente positivos. Nós 

temos iniciativas como a 
construção do Oceanário 
Brasil, da Universidade Fe-
deral do Rio Grande (Furg), 
que transformará a realida-
de dos atrativos turísticos 
da região. Em relação ao 
Prodetur, temos a grandiosa 
tarefa de nos posicionarmos 
de forma crítica, exigindo 
esses investimentos em 
nossa região porque possu-
ímos um dos maiores com-
plexos lagunares do mundo 
e, por isso, necessitamos de 

importantes investimentos em saneamento 
ambiental para despoluir a Lagoa dos Patos, 
garantir qualidade de vida à população e, 
ao mesmo tempo, apoiar outros arranjos 
produtivos, como a pesca artesanal. Isso 
tudo estabelece complementaridade com o 
turismo. Precisamos, nesse 
momento, focar em 2010 
como um ano de ampliação 
da nossa representação po-
lítica, fazendo do calendá-
rio eleitoral um momento 
de debate sobre as nossas 
propostas e projetos, sobre 
as nossas reivindicações, 
para que possamos assim 
garantir uma representação 
política qualificada que es-
tabeleça sinergismo com as necessidades 
da região turística da Costa Doce.

RCD – O senhor também é secretário do 
Turismo, Indústria e Comércio de São 
Lourenço do Sul. Ao mesmo tempo em 
que desempenha as funções na AD Cos-
ta Doce, tem a experiência concreta da 
condução da política do turismo de um 
município importante na região. Em que 
aspectos a visão e a ação do secretário e 
do presidente da AD Costa Doce se com-
plementam e se opõem?

Revista da Costa Doce – Nesses cinco 
anos de atuação da AD Costa Doce, qual 
foi a maior contribuição para o desen-
volvimento do turismo nas regiões Sul e 
Centro-Sul?
Zelmute Oliveira – Acredito que nossa 
maior conquista se deu em 
relação à elevação da autoes-
tima regional. Consolidamos 
a discussão da integração e 
isso hoje é reconhecido pelo 
Brasil: de um lado, a Serra 
dos Tapes e do outro, a Lagoa 
dos Patos; duas das riquezas 
mais expressivas que temos 
e que formam a Costa Doce. 
Ao mesmo tempo, captamos 
recursos e auxiliamos na re-
alização de investimentos, 
que estão ampliando o flu-
xo de visitação, fomentando 
principalmente as micro e pequenas em-
presas que compõem o arranjo produtivo 
do turismo. Temos um planejamento de 
médio e longo prazo que introduziu a pauta 
do turismo no campo do desenvolvimento 
econômico regional. Trabalhamos tecni-
camente para desenvolver a região como 
destino. Estreitamos relações estratégicas 
com parceiros importantes como o Sebrae/
RS e tantos outros que trabalham conosco. 
Semeamos as melhores referências para a 
região e o país.

RCD – Existem dezenas de encaminha-
mentos positivos que foram realizados 
pela AD em sua gestão. Citamos a busca 
da inserção da região no novo Prodetur, 
o projeto de sinalização, de qualificação 
profissional e tantos outros. Na sua ava-
liação, por que em determinados temas 
o tempo é longo demais se comparado 
à urgência da região com essas ações? 
Nesse aspecto, não falta maior empenho 
e unidade dos municípios associados?
ZO –	 Todos os projetos públicos são pro-
cessos de mobilização e são resultados de 
disputas por espaços, pois todo país e todas 
as regiões turísticas do Rio Grande do Sul 
buscam os mesmos programas e os mesmos 
recursos. Sem dúvida, a consciência regio-
nal sobre a importância do turismo precisa 

Bate-Papo
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Com Zelmute Oliveira*,
presidente da AD Costa Doce

      Precisamos, nesse 
momento, focar em 
2010 como um ano 

de ampliação da 
nossa representação 
política, fazendo do 
calendário eleitoral 
um momento de
debate sobre as

nossas propostas e 
projetos, sobre as 

nossas reivindicações”

“

“Temos um planejamento de médio e longo prazo que introduziu a 
pauta do turismo no campo do desenvolvimento econômico regional”

Presidente	da	AD	Costa	Doce	defende	a	
concertação	em	torno	do	desenvolvimento	

sustentável	como	o	elemento	capaz	de	superar	
as	dificuldades

ZO – São absolutamente complementares. 
É fundamental que cada município se pre-
pare e se organize para contribuir no âmbito 
regional. Essa esfera macro é vital para que 
o município potencialize a sua promoção e 
se posicione mais competitivamente como 
destino. Felizmente, em São Lourenço do 
Sul existe uma série de bons exemplos que 
influenciam positivamente a região. Pude-
mos constituir um planejamento estraté-
gico do turismo local compartilhado com 
a iniciativa privada, estabelecendo um am-
biente de relação qualificada com todos os 
setores sociais. Com isso, buscamos recur-
sos, estreitamos a relação 
com parlamentares fede-
rais, como o deputado fe-
deral Henrique Fontana, 
que tem sido um grande 
parceiro de todo esse es-
forço. Também consegui-
mos recursos para a obra 
de construção do calça-
dão da praia e do centro 
e melhoria da Praça Cen-
tral. Em 2010, iniciaremos 
um grande projeto de saneamento e asfal-

taremos a avenida de acesso 
à cidade.

RCD – O senhor é pré-
candidato a deputado es-
tadual e no final de março 
se desligará da AD Costa 
Doce para concorrer a uma 
vaga na Assembleia Legis-
lativa. Qual a sua sensação 
ao completar mais de três 
anos de trabalho à frente 

da Agência?
ZO – É uma sensação positiva, de missão 
cumprida. Podemos nos orgulhar por termos 
uma instituição que tem relação com todos 
os municípios da região, reconhecida em 
nível nacional, que tem muito ainda a fazer. 
Quero estar sempre junto a esse processo 
de mobilização regional para que a AD per-
maneça importante para o planejamento, 
na busca de recursos para a consolidação 
do turismo regional. A decisão de participar 
ativamente das eleições desse ano nasce 
de todo esse processo, da importância da 
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  Podemos nos 
orgulhar por termos 
uma instituição que 

tem relação com 
todos os municípios 
da região, reconhe-
cida em nível nacio-
nal, que tem muito 

ainda a fazer”

“

    Hoje temos, efetiva-
mente, resultadosposi-
tivos para comemorar 
e muitos desafios a 
superar. Precisamos 
sempre nos aperfei-
çoar, melhorar, ouvir 
muito e aprender com 

os outros”

“

*Zelmute	Oliveira	tem	35	anos,	é	jornalista,	presidente	da	Agência	de	Desenvolvimento	do	Turismo	na	Costa	Doce	e	secretário	Municipal	do	Turismo,	Indústria	e	Comércio	de	São	
Lourenço	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.

mobilização regional e de uma representa-
ção que tenha relação direta com todo esse 
contexto. Por isso é que vamos nos afastar 
da AD Costa Doce para cumprir a agenda 
eleitoral. Vamos permanecer acompa-
nhando as atividades, apoiando e fazendo 
um esforço para que as nossas conquistas 
se ampliem a cada ano e para que possa-
mos intensificar a importância econômica 

da região, promovendo mais 
geração de emprego e ren-
da, mas, acima de tudo, mais 
qualidade de vida para todos, 
especialmente para as co-
munidades mais pobres.

RCD – Qual o aprendizado 
que o senhor levará dessa 
experiência na articulação 
da governança regional do 
turismo?

ZO – O da importância da concertação, do 
esforço permanente, de estar sempre dis-
posto a superar dificuldades, a contornar 
divergências, a buscar a cada ato, a cada 
gesto e a cada instante estabelecer rela-
ções positivas de unidade, de integração. 
Sem essa unidade e sem essa integração 
a região continuaria desarticulada o mu-
nicípio trabalhando apenas suas questões 
locais, sem um envolvimento efetivo no 
âmbito regional, não teria a visibilidade que 
conquistamos a partir de 2005. Hoje temos, 
efetivamente, resultados positivos para co-
memorar e muitos desafios a superar. Pre-
cisamos sempre nos aperfeiçoar, melhorar, 
ouvir muito e aprender com os outros, pois 
esses são posicionamentos centrais para a 
conquista de espaço, maturidade e para a 
consolidação do turismo na região.

 O presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo na Costa Doce (AD Costa Doce) 
Zelmute Oliveira deixará a coordenação da entidade no mês de março por ser pré-candidato a 
deputado estadual. Nessa entrevista concedida à Revista da Costa Doce, ele avalia os resultados 
obtidos nos últimos quatro anos na articulação da governança regional do turismo, tarefa em que 
está à frente desde 2006. Entre os resultados apresentados, destacam-se a consolidação da inte-
gração regional em torno da Costa Doce, a ampliação do fluxo de visitação e o crescimento do 
arranjo produtivo das regiões Sul e Centro-Sul, principalmente no segmento das micro e pequenas 
empresas.

LEIA A ENTREVISTA
COMPLETA NO SITE DA
REVISTA DA COSTA DOCE

www.revistadacostadoce.com.br
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	 Desde	maio	de	2009,	Guaíba	
conta	 com	 um	 hotel	 bem	 peculiar,	
tanto	por	sua	proposta	como	por	seu	
atendimento.	O	empreendimento,	de	
característica	 rural,	 tem	estrutura	e	
serviço	de	hotel,	mas	se	parece	com	
uma	pousada.	Classificado	como	três	
estrelas,	o	Hotel	Brasil	Real	destaca-
se	 pelo	 ambiente	 familiar,	 uma	 vez	
que	sua	equipe	é	mesmo	uma	grande	
família.
	 Jones	Sperotto	dirige	o	hotel	
juntamente	com	a	sua	esposa,	Katia.	
Os	filhos	do	casal,	a	mãe	de	Katia	e	
outros	quatro	funcionários	cuidam	da	
recepção,	 do	 atendimento	 aos	 hós-
pedes,	da	limpeza,	da	alimentação	e	
da	manutenção.	Uma	consultoria	do	
Sebrae	 deu	 suporte	 e	 treinamento	
a	 todos.	O	proprietário	conta	que	o	
projeto	do	hotel	 surgiu	há	20	anos,	
quando	ele	e	Katia	moravam	em	Na-
tal/RS	e	exigiu	muito	esforço,	plane-
jamento	e	investimentos	ao	longo	do	
tempo.
	 A	 família	 parece	 ter	 nasci-
do	para	trabalhar	neste	ramo.	O	avô	
materno	 de	 Sperotto	 tinha	 um	 ho-
tel	em	Barra	do	Ribeiro.	Seu	pai	se-
guiu	o	mesmo	caminho	e	 construiu	
uma	 pousada.	 “Minha	 vocação	 vem	
do	berço”,	brinca	o	empresário,	que	
nasceu	em	Barra	do	Ribeiro,	mas	foi	
criado	 em	 Guaíba,	 um	 dos	 motivos	
que	o	levou	a	investir	no	município,	
afora	o	fato	de	não	haver	muitas	op-
ções	de	hospedagem.	O	outro	moti-
vo	foi	familiar.	Sperotto	queria	uma	
atividade	para	si	e	um	caminho	para	
os	filhos.	“Sempre	me	preocupei	em	
criar	oportunidades	para	eles”,	revela.	

Deu	 certo.	 Além	 de	 trabalharem	 no	
hotel,	os	filhos	planejam	fazer	cursos	
direcionados	ao	negócio.	Daiana,	de	
18	anos,	fará	vestibular	para	Hotela-
ria	ainda	este	ano.
	 O	Brasil	Real	fica	a	menos	de	
um	 quilômetro	 da	 BR-116,	 próximo	
ao	CTG	Gomes	 Jardim,	ao	Sindicato	
Rural	 e	 ao	distrito	 industrial,	 o	 que	
faz	 com	 que	 profissionais	 liberais,	
empresários,	 pessoas	 ligadas	 à	 lida	
campeira	e	turistas	hospedem-se	por	
lá.	São	21	apartamentos	–	sendo	um	
adaptado	para	portadores	de	neces-
sidades	especiais	–,	todos	equipados	
com	ar-condicionado,	TV	a	cabo,	rede	
wireless,	banheiro	privativo	e	camas	
do	tipo	box.	
	 Num	 futuro	 bem	 próximo	
serão	 50	 apartamentos,	 um	 galpão	
crioulo	 (já	 em	 fase	 de	 construção),	
duas	piscinas	e	um	centro	de	even-
tos.	 Os	 terrenos	 do	 hotel	 e	 de	 um	
prédio	 localizado	 ao	 lado,	 que	 é	 de	
propriedade	 da	 família,	 chegam	 a	
5	 mil	 m².	 Algumas	 obras	 serão	 fei-
tas	 já	 em	 2010.	 Depois	 de	 concluir	
o	 galpão,	 Sperotto	 fará	 as	 piscinas.	
Em	 2011	 o	 empresário	 espera	 fina-
lizar	 o	 centro	 de	 eventos	 para	 em	
2012	 construir	 os	 29	 apartamentos	
restantes,	 visando	 a	 Copa	 de	 2014.	
Até	 lá	 serão	 construídas	 baias	 para	
cavalos	e	um	espaço	para	o	artesa-
nato	local.	“Quero	promover	a	nossa	
cultura	e	a	nossa	região”,	salientou.	
Para	saber	mais	sobre	o	hotel,	acesse	
o	 site	 www.hotelbrasilrealrs.com.br,	
envie	um	e-mail	(hotelbrasilrealrs@
hotmail.com)	 ou	 ligue	 para	 (51)	
3401-1919.

Instalações	modernas	garantem	um	bom	serviço,	com	localização	muito	próxima	a	Porto	Alegre
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nham uma boa estada, levem de volta 
para casa lembranças de grandes mo-
mentos vividos e, no futuro, retornem 
ao nosso Estado. 

Todos sabemos que os jogos serão 
realizados em Porto Alegre, mas de 
forma alguma o Mundial está restrito 
às partidas. O enorme contingente de 
visitantes que estará no Rio Grande 
não vai querer se limitar a permanecer 
na Capital, não vai se contentar em 
passear nos shoppings e nos museus 
ou a desfrutar as diversas atrações da 
cidade. 

O que eles desejam é conhecer o 
Estado no que ele tem de mais genuíno 
e tradicional. Querem contato com a 
nossa gente, com as belezas naturais 
de que dispomos. E a região da Costa 
Doce possui potencial para ser um 

A Copa Doce
Paulo Odone de Araújo Ribeiro*
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AD Costa Doce discute com Mtur a liberação de R$ 700 mil para sinalização das regiões Sul e Centro-Sul
	 O	 presidente	 da	 AD	 Costa	
Doce,	 Zelmute	 Oliveira,	 e	 o	 secretá-
rio	de	Turismo,	Esporte	e	Lazer	do	Rio	
Grande	do	Sul,	 José	Sperotto,	 estive-
ram	 reunidos	 no	 final	 de	 janeiro,	 na	
Setur,	em	Porto	Alegre,	com	o	diretor	
de	 Infraestrutura	 Turística	 do	 Minis-
tério	do	Turismo	(MTur),	Roberto	Luiz	
Bortolotto,	 tratando	 do	 empenho	 do	
recurso	 de	 R$	 700	 mil	 referente	 ao	
projeto	do	sistema	de	sinalização	tu-
rística	 de	 35	 municípios	 das	 regiões	
Sul	e	Centro-Sul.	
	 Na	 oportunidade,	 Zelmute	
Oliveira	 destacou	 o	 empenho	 do	 se-
cretário	Sperotto	em	realizar	a	agenda	
com	o	representante	do	Mtur,	que	en-
volveu,	além	da	AD	Costa	Doce,	muni-
cípios	como	Pelotas,	Tapes	e	Turuçu.	“A	
atitude	do	secretário	demonstra	o	seu	
real	 interesse	 para	 que	 a	Costa	Doce	
avance	na	qualificação	da	sua	infraes-
trutura”,	disse.	“O	empenho	com	que	a	
Setur	 vem	 tratando	do	 assunto	 serve	

de	estímulo	para	o	trabalho	de	articu-
lação	que	estamos	desenvolvendo.”
	 O	recurso	deverá	ser	 liberado	
através	dos	consórcios	intermunicipais	
do	 Centro-Sul	 e	 Extremo-Sul.	 A	 reu-
nião	teve	como	desdobramentos	novos	
encontros	 para	 encaminhar	 a	 execu-
ção	 do	 investimento.	 “Vamos	 seguir	
pressionando	 porque	 a	 sinalização	 é	
compromisso	do	Ministério	e	a	região	
exigirá	 que	 seja	 honrado”,	 declarou.	
Ele	afirmou	ainda	que	a	execução	do	
projeto	 irá	 alterar	 significativamente	
a	infraestrutura	turística	regional,	re-
presentando	um	resultado	concreto	de	
uma	mobilização	conjunta.	
	 O	 Projeto	 de	 Sinalização	 Tu-
rística	 está	 orçado	 em	 R$	 700	 mil,	
tendo	mais	20%	de	contrapartida	dos	
municípios.	Prevê	a	sinalização	 inter-
na	 e	 externa	da	 região,	 permitindo	 a	
orientação	 turística	 em	 todo	 o	 Esta-
do,	convidando	para	visitação	à	Costa	
Doce.	Também	haverá	totens	de	acesso	

Sperotto	 (E),	 Bortolotto	 e	 Oliveira	 discutem	
projetos	para	a	Costa	Doce	
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grande atrativo, com sua natureza rica 
e diversificada, suas estâncias históri-
cas e seu fantástico patrimônio cultu-
ral. Isso sem falar na proximidade com 
Porto Alegre, um grande diferencial.

Em novembro de 2009, levamos 
nosso projeto Copa pelo Rio Grande 
para um agradável encontro na região 
de Barra do Ribeiro. Nossa intenção 
com a iniciativa é incentivar os muni-
cípios a realizarem ações para terem 
uma participação efetiva na Copa do 
Mundo 2014. Fomos recebidos com 
grande interesse por autoridades, 
empresariado e comunidades de vários 
municípios da região, que deixaram 
claro seu interesse em serem protago-
nistas deste momento único. 

Prova de que o Estado já viven-
cia o clima de 2014 é que o próximo 

Revista da Costa Doce Fevereiro e Março de �0�0

Governança

Salão Gaúcho de Turismo, que será 
realizado em março, em Caxias 
do Sul, terá como tema a Copa do 
Mundo. Para nos destacarmos, no 
entanto, é preciso que nos articu-
lemos, que tenhamos a visão de que 
é uma oportunidade singular para o 
Estado. A Secretaria Extraordinária 
da Copa 2014 está à disposição para 
colaborar na viabilização de proje-
tos, tanto de infraestrutura quanto 
de prestação de serviços. Queremos 
fazer do Mundial um marco para o 
progresso do Estado. E a Costa Doce 
definitivamente faz parte deste 
processo.

*Secretário	 Extraordinário	 da	
Copa	2014	do	Estado	do	Rio	Grande	
do	Sul

 Um dos maiores desafios 
que se impõem com a realização 
da Copa do Mundo no Rio Grande 
do Sul é que consigamos receber o 
grande fluxo de turistas com hos-
pitalidade, eficiência e alternativas 
diferenciadas de lazer, para que te-

aos	municípios,	mapas	interpretativos	
da	 região	 turística	e	a	construção	de	
pórticos.	
	 REGIÃO	-	A	comitiva	de	Gua-
íba,	 composta	 pelo	 prefeito	Henrique	
Tavares,	 pela	 secretária	 de	 Turismo,	
Claúdia	 Mara,	 e	 pelo	 diretor	 de	 Pro-
jetos,	 Luis	 Domingues,	 apresentou	
propostas	para	a	revitalização	da	orla,	
com	opção	de	acesso	ao	 rio	por	uma	
rampa.	 Do	 grupo	 de	 Tapes	 fez	 parte	
o	 prefeito	 Sylvio	 Tejada,	 a	 secretária	

de	Turismo,	Stela	Machado,	Francisco	
Morales,	da	empresa	espanhola	Ibport,	
o	engenheiro	Carlos	Alexandre	Ávila	e	
o	arquiteto	Oscar	Escher,	tendo	como	
pauta	a	 revitalização	da	orla	e	a	 im-
plantação	da	marina	náutica.	
	 O	 secretário	 de	 Turismo	 de	
Pelotas,	 Marcelo	 Terra,	 obteve	 infor-
mações	sobre	a	tramitação	do	proces-
so	 de	 destinação	 de	 recursos	 para	 o	
Hotel-Escola,	que	será	utilizado	como	
centro	turístico	e	cultural.	De	Turuçu,	
o	 secretário	de	Planejamento,	Uendel	
Carpes,	 e	 o	 de	 Educação	 e	 Turismo,	
Adão	 Lages,	 focaram	a	 reunião	 sobre	
as	 necessidades	 para	 construção	 de	
uma	infraestrutura	de	acesso	à	Lagoa	
dos	 Patos.	 O	 município	 de	 Barra	 do	
Ribeiro,	 representado	 pelo	 secretário	
do	Turismo,	Juarez	Feijó,	e	por	Alamir	
Diezietzienski,	 da	 coordenadoria	 de	
Cultura,	 solicitou	 apoio	 para	 melho-
rias	da	infraestrutura	na	orla,	através	
do	projeto	Paraíso	Costa	Doce.
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MAIS INFORMAÇÕES:

Agenda
Arambaré
(51)	3676-1527		
turismo.arambare@yahoo.com.br	
www.portalarambare.rs.gov.br	
Arroio Grande
(53)	3262-2100	
turismo@arroiogrande.rs.gov.br
www.arroiogrande.rs.gov.br
Barra do Ribeiro
(51)	3482-2122	
setur.incom@barradoribeiro.rs.gov.br
www.barradoribeiro.rs.gov.br
Camaquã
(51)	3671-5288	
culturaturismo@camaqua.rs.gov.br	
www.camaqua.rs.gov.br
Canguçu
(53)	3252-9533	
smteic@terra.com.br
www.prefeituracangucu.com.br
Cerrito
(53)	3255-2518
marcoshalfen@yahoo.com.br
www.pmcerrito.com.br	
Chuí	
(53)	3265-1006		
pmchui@chuinet.com.br
www.chui.famurs.com.br
Guaíba
(51)	3491-1888	
turismoecultura@guaiba.rs.gov.br
www.guaiba.rs.gov.br
Jaguarão
(53)	3261-5100		
secult.pmj@gmail.com
secultjaguarao.blogspot.com
Mariana Pimentel
(51)	3495-6020		
turismo@marianapimentel.rs.gov.br	
www.marianapimentel.rs.gov.br
Pedras Altas
(53)	3613-0033	
gabinete@pedrasaltas.com.br	
www.pedrasaltas.rs.gov.br	
Pedro Osório
(53)	3255-1299
gabinete.pmpo@gmail.com
www.pmpedroosorio.com.br
Pelotas
(53)	3282-1001	
ste@pelotas.com.br	
www.pelotas.com.br
Pinheiro Machado
(53)	3248-1049
sec.turismo@pinheiromachado.rs.gov.br
www.pinheiromachado.rs.gov.br
Piratini	
(53)	3257-3278	
turismo@prefeiturapiratini.rs.gov.br	
www.prefeiturapiratini.rs.gov.br
Rio Grande
(53)	3035-8370	
plano@riograndeturismo.com.br
www.riogrande.rs.gov.br
Santa Vitória do Palmar	
(53)	3263-8043	
sectur@santavitoria.rs.gov.br
www.santavitoria.rs.gov.br
Santana da Boa Vista
(53)	3258-1314	
gabinete.sboavista@farrapo.com.br	
www.santanadaboavista.hpg.com.br
São Lourenço do Sul
(53)	3251-4533	
eventos@saolourencodosul.rs.gov.br
www.saolourencodosul.rs.gov.br
Sentinela do Sul
(51)	3679-1088		
culturasentsul@hotmail.com
www.sentineladosul.rs.gov.br
Sertão Santana	
(51)	3495-1070	
agricultura@sertaosantana-rs.com.br
www.sertaosantana-rs.com.br
Tapes
(51)	3672-1877	
turismo@tapes.rs.gov.br
www.tapes.rs.gov.br	
Turuçu	
(53)	3277-1244	
smecturucu@hotmail.com
www.turucu.rs.cnm.org.br

Para divulgar um evento, escreva para revistadacostadoce@comunicarbrasil.com.br, ou entre em contato pelo telefone (51) 3023-6370
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ARAMBARÉ
28/02	–	Abertura	do	Campeonato	Zona	Sul	
de	Mountain	Bike.

ARROIO GRANDE
21/03	-	2ª	Etapa	da	Copa	ACAM	2010	de	
Veloterra	–	Aniversário	de	137	anos	de	Ar-
roio	Grande	–	 	(53)	9977-9932.

BARRA DO RIBEIRO
17/02	–	Aniversário	de	51	anos	do	Muni-
cípio.

CAMAQUÃ
25	a	27/02	–	20ª	Abertura	Oficial	da	Co-
lheita	do	Arroz.	Sindicato	Rural	de	Cama-
quã.	 A	 programação	 se	 encontra	 no	 site	
www.colheitadoarroz.com.br.

CANGUÇU
07/03	–	Etapa	Final	Copa	Verão	de	Veloter-
ra	e	Abertura	da	Copa	ACAM	2010	–	Herval	
–	2º	Distrito	–	 	(53)	9977-9932.
28/03,	às	16h30	–	Projeto	Música	em	Mo-

de-São	José	do	Norte.

SÃO LOURENÇO DO SUL
De	12	a	16/02	–	43º	Encontro	Internacio-
nal	da	Vela	–	 	(53)	3251-3606	ou	no	site	
www.icsls.com.br.
11	a	14/03	–	26º	Reponte	da	Canção,	18º	
Pérola	em	canto	e	5º	Encontro	Estadual	de	
Invernadas.	
De	26	a	28/03	–	13º	Moto	Lagoa.	 	www.
guerreirosdoasfalto.com.br.

SENTINELA DO SUL
De	19	a	21/03	-	16ª	Festa	Campeira	e	18º	
Aniversário	do	Município	–	Parque	Munici-
pal	de	Eventos.

SERTÃO SANTANA
De	19	a	28/03	-	18º	Aniversário	de	Sertão	
Santana	e	12ª	Festa	do	Boi	no	Rolete.

TAPES
19	a	26/02,	às	9h	-	2°	Tapes	em	Canto.	Pal-
cão	Municipal.	 	(51)	3672	1877.

vimento	 da	 Souza	Cruz.	 Apresentação	 da	
Orquestra	 Municipal	 de	 Teutônia	 e	 show	
com	Luiz	Marenco.

GUAÍBA
26/02,	às	21h30	–	1º	Encontro	de	Terno	de	
Reis.	Associação	Cultural	Bento	Gonçalves.	

	(51)	9688-9820.
27/03,	às	21h	-	1º	Canto,	Música	e	Poesia.	
Associação	Cultural	Bento	Gonçalves.

	(51)	9639-7746.

JAGUARÃO
28/03	a	04/04	–	Semana	do	Turismo.	I:	(53)	
3261-5100.
28/03,	às	10h	–	2ª	Rústica	Internacional	do	
Turismo.	Saída:	Avenida	27	de	Janeiro.	

	(53)	3261-5100.

RIO GRANDE
21/02,	 às	 7h	 –	 17ª	 Supermaratona	 50km	
-	Saída	da	Avenida	Rio	Grande	–	Balneário	
Cassino.	 	(53)	3233-3364.
09/03,	às	9h	-	Travessia	a	nado	Rio	Gran-

FEVEREIRO E MARÇO

ESPECIAL CARNAVAL 2010
ARAMBARÉ
12/02,	às	23h	–	Show	e	Carnaval	de	Rua.
13/02,	das	21h	às	24h	-	Desfiles	das	esco-
las	e	Carnaval	de	Rua.
14/02,	às	23h	–	Show	e	Carnaval	de	Rua.	
15/02,	das	21h	às	24h	-	Desfiles	das	esco-
las	e	Carnaval	de	Rua.

ARROIO GRANDE
13/02	 –	 Desfile	 Oficial	 das	 Escolas	 de	
Samba.	
De	14	a	16/02	–	Carnaval	de	Rua.	
18/02,	às	17h	–	Apuração	do	Desfile	Ofi-
cial.	
20/02,	 às	 21h30	 –	 Desfile	 das	 Escolas	
Campeãs.

BARRA DO RIBEIRO
13,	14	e	16/02,	às	14h	–	Trio	elétrico.	Praia	
da	 Picada;	 às	 22h	 –	 Bandas	 Expresso	 e	
Prefixo	de	Verão	Domingo.	
15/02,	 às	 14h	 –	 Trio	 elétrico	 –	 Praia	 do	
Canto	das	Mulatas;	às	22h	–	Bandas	Ex-
presso	e	Prefixo	de	Verão,	em	frente	à	So-
ciedade	Cultural	Estrela	do	Oriente.	
20/02,	às	21h	-	Enterro	dos	Ossos	-	 Trio	
elétrico	no	calçadão	central.

CAMAQUÃ
20/02;	às	20h30	-	Carnaval	de	Rua	com	os	
Blocos	Alvorada	e	Acadêmicos	do	Samba	e	
a	Escola	Império	Camaqüense.	Rua	Presi-
dente	Vargas.	 	(51)	3671-5288.

CANGUÇU
De	13	a	16/02	–	Carnaval	de	Rua	e	Con-
curso	de	Blocos.	

GUAÍBA
27/02,	às	22h	–	Avenida	Nestor	de	Moura	
Jardim	–	Desfile	das	escolas	de	samba	Aca-
demia	de	Samba	Cohab/Santa	Rita,	Escola	
de	Samba	Império	Serrano,	Estado	Maior	
da	Colina	e	Escola	de	Samba	Tradição.

JAGUARÃO
12/02	–	Abertura	oficial	do	Carnaval	–	So-
ciedade	Amigos	do	Coronel;	às																21h	
–	Desfile	dos	Conjuntos;	às	23h59	-	Esco-
lha	 da	Rainha	 das	 Piscinas	 e	Queima	de	
fogos.
13/02,	às	22h	–	Desfile	dos	Blocos.
14/02,	às	21h15	–	Desfile	das	Escolas	de	
Samba.
15/02,	às	22h	–	Desfile	dos	Blocos.
16/02,	às	21h15	–	Desfile	das	Escolas	de	
Samba.

SANTA VITÓRIA DO PALMAR
De	13	a	16/02,	 às	21h	–	Carnaval	2010:	
desfile	das	Escolas	de	Samba,	Blocos	Bur-
lescos	e	Trios	Elétricos.	Rua	Barão	do	Rio	
Branco.	
19/02,	21h	–	Concurso	Municipal	de	Fan-
tasias.	Ginásio	de	Esportes	Cardeal.

SANTANA DA BOA VISTA
12/02,	às	21h	–	Escolha	da	Rainha	e	do	Rei	
Momo;	às	23h	–	Desfile	dos	blocos	–	Praça	
Jacinto	Inácio.	
De	13	a	16/02	–	Carnaval	na	Praça	Jacinto	
Inácio.

SÃO LOURENÇO DO SUL
13/02,	às	21h	–	Abertura	com	a	Corte	do	
Carnaval;	desfile	dos	Carros	Humorísticos	
(categorias	Tração	e	Auto-Motor)	e	desfile	
dos	Blocos	Carnavalescos.
14/02,	 às	 21h	 –	 Desfile	 das	 Escolas	 de	
Samba:	Jurerê	da	Duque;	Unidos	da	Lom-
ba;	XV	de	Novembro;	Estação	1ª	da	Cru-
zeiro	 e	 Associação	 Recreativa	 e	 Cultural	
Vai-Vai.	
15/02,	às	16h	–	Orla	da	Praia	(Av.	Getúlio	
Vargas).	 Desfile	 da	 Corte,	 de	 Carros	 Hu-
morísticos	e	Blocos	Carnavalescos;	às	21h	
-	Premiação	de	Blocos	e	Carros	Humorís-
ticos.
16/02;	 às	 21h	 –	 Premiação	 dos	 Carros	
Alegóricos	e	Premiação	das	Escolas.	Clube	
Comercial,	Esporte	Clube	São	Lourenço	e	
Grêmio	Esportivo	Lourenciano.

SERTÃO SANTANA
13/02,	às	21h	–	2º	Sertão	Folia	no	Desfile	
de	Carnaval	em	Arambaré.	 	(51)	3495	-
1066.

TAPES
12/02,	às	22h	–	Muamba.
13/02,	às	22h	-	Entrada	na	Avenida	Assis	
Brasil,	da	Rainha,	Rei	Momo	e	Princesa	do	
Carnaval	2010,	com	entrega	da	chave	da	
cidade	ao	Rei	Momo	pelo	Prefeito;	22h30	
-	Início	do	desfile	das	Escolas	de	Samba	do	
GRUPO	B,	após	Baile	de	Carnaval	de	Rua.	
14/02;	às	22h30	-	Início	do	desfile	das	Es-
colas	de	Samba	do	GRUPO	A,	após	Baile	de	
Carnaval	de	Rua.	
15/02;	 às	 14h	 -	 Apuração	 e	 resultados	
do	 Carnaval	 2010	 -	 Palanque	 Municipal;	
22h30	 -	 Premiação	 e	 desfile	 das	 Escolas	
Campeãs.	 	(51)	3672-1877.

20/02,	às	21h	–	Desfile	das	Campeãs.

PEDRO OSÓRIO
De	13	a	15/02	 -	 Trio	 elétrico,	Desfile	 da	
Corte	do	Carnaval,	Desfile	de	carros	ale-
góricos	das	soberanas	dos	Clubes	Sociais,	
Concurso	de	blocos	sociais	(clubes)	e	Con-
curso	do	Avesso	(melhor	caracterização	do	
masculino	e	do		feminino).

PELOTAS
13/02,	às	19h	–	Concurso	Oficial	dos	Blo-
cos	Burlescos.	Passarela	do	Samba.	
14/02,	às	23h	–	Apresentação	de	Bandas	
Carnavalescas.
15/02,	 ás	 20h30	 –	 Concurso	 Oficial	 das	
Escolas	de	Samba	do	Grupo	Especial.	
16/02,	 às	 16h45	 –	 Concurso	 Oficial	 das	
Escolas	 de	 Sambas	 Mirins	 e	 Bandas	 do	
Grupo	de	Acesso.	
20/02,	às	20h	–	Desfile	das	Campeãs	do	
Carnaval	2010.

PINHEIRO MACHADO
13,14	 e	 16/02	 –	 Praça	 Central	 Angeli-
no	 Goulart	 Passarela	 (rua	 Nico	 Oliveira).	
Desfile	de	blocos	carnavalescos	e	a	escola	
de	samba	Unidos	da	Machadinha.	 	(53)	
3248-1049.

PIRATINI
Até	12/02,	às	21h	–	Bloco	da	Bicharada	e	
Trio	Elétrico	da	Banda	Meta.
15/02	 –	 Piratini	 será	 homenageado	 pela	
Escola	 de	 Samba	 Unidos	 do	 Fragata	 no	
desfile	 das	 escolas	 de	 samba	 de	 Pelotas.		

	(53)	3257-3278.

RIO GRANDE
13/02,	21h30	–	Abertura	Oficial	 do	Car-
naval	com	a	entrega	da	chave	da	cidade	
pelo	prefeito	Fábio	Branco	ao	Rei	Momo.	
Centro	Municipal	de	Eventos.	
Das	 23h	 às	 3h	 –	 1ª	 noite	 do	 Concurso	
do	 Grupo	 Especial.	 Centro	 Municipal	 de	
Eventos.	
14/02,	das	23h	às	2h	–	Concurso	do	Grupo	
de	Acesso	–	Centro	Municipal	de	Eventos.
15/02,	das	23h	às	3h	–	2ª	Noite	do	Con-
curso	do	Grupo	Especial.	Centro	Municipal	
de	Eventos.
16/02,	das	00h30	às	2h30	–	Concurso	de	
Blocos	 Carnavalescos.	 Centro	 Municipal	
de	Eventos.	
18/02,	às	10h	–	Apuração	dos	resultados	
do	 Concurso	 Oficial	 do	 Carnaval	 2010.	
Centro	Municipal	de	Eventos.
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