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Uma fronteira que encanta! Todos os caminhos levam a Livramento
Sant’Ana do Livramento oferece cada vez mais op-

ções para quem quer conhecer a Fronteira da Paz. 
Carregada de muita história, diversão, lazer e gas-
tronomia, a centenária cidade é, com certeza, uma 
das mais procuradas para o turismo do Rio Grande 
do Sul. Com o empenho de empresários, a cidade 
fica, a cada dia, certificada a receber o turista que, 
muitas vezes, vem às compras nos free shops em 
Rivera. Graças ao engajamento de lideranças da re-
gião, a cidade brasileira, em breve, será um espaço 
para as compras também. Devido a uma lei federal, 
Livramento e outras cidades que são gêmeas de 
Fronteira poderão abrir lojas consideradas zonas 
francas. Essas mudanças devem impactar o com-
portamento de quem vive na Fronteira mais irmã 
do mundo, assim como no recebimento de quem 
escolhe como destino a cidade, seja para um fim 
de semana ou um mês, Livramento está preparada 
para acolhê-lo de braços abertos.

Para chegar em Sant’ Ana do Li-
vramento e Rivera existem vá-
rias possibilidades, dependendo, 
do local de partida. Conforme o  
percurso, a Fronteira da Paz está 
entre 4 e 9 horas de distância. 
Tempo que pode ser reduzido 
se utilizado o transporte aéreo, 
que começará em dezembro des-
te ano. É importante mencionar, 
para quem deseja utilizar as es-
tradas viárias, que há rodovias 
em que existem pedágios, assim 
como são necessárias paradas 
durante os trajetos mais longos. 
Vale considerar também o veícu-
lo utilizado e o número de passa-
geiros.

Região Central - Via BRs 287 e 
158 são 707 quilômetros, passan-
do também por Santa Cruz e ru-
mando para Santa Maria. De San-
ta Maria a Livramento. Pela BR 
158 até a confluência desta com 
a BR 290. São 293 Km.
Região Sul - A partir de Pelotas 
(344 Km) e Rio Grande (413 Km), 
a rota é seguir pela BR 293 em di-
reção a Bagé e dali até Livramen-
to.
Porto Alegre a Livramento - São 
493 quilômetros. O percurso é 
realizado principalmente pela BR 
290. Este trajeto também será 
feito via aérea a partir de dezem-
bro.
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Cerro de Palomas
parada obrigatória para os turistas

Considerado o primeiro e mais co-
nhecido cartão postal de Sant’Ana 
do Livramento, o Cerro de Palo-
mas é uma escultura a olho nu 
para quem chega ou sai do muni-
cípio. A aproximadamente 20 km 
do centro da cidade, a obra mol-
dada pela mãe natureza é uma re-
ferência, não apenas como ponto 
turístico, mas também como um 
marco imponente que saúda os 
visitantes. Os santanenses que vi-
vem fora da cidade quando che-
gam próximo e passam pelo Cerro 
de Palomas percebem que chega-
ram em casa. 
O Cerro de Palomas é um ótimo 
lugar para prática do ecoturismo, 
apesar de estar em terras particu-
lares é permitido o acesso ao seu 
cume. Uma estrada leva ao topo, 
onde há a contemplação da belís-
sima imagem do Bioma Pampa.

O nome Palomas vem de uma his-
tória bastante curiosa, como há 
alguns anos bandos de pombas 
habitavam as suas escarpas e ten-
do em vista que pomba, em es-
panhol, é chamada de paloma, o 
cerro ganhou o nome de Palomas.
Todo entorno do seu topo, que é 
plano e circundado por uma for-
mação rochosa (característica dos 
chamados Cerros Chatos da re-
gião) que em determinados pon-
tos ultrapassam os 20m de altura, 
ideal para atividades como rapel e 
escalada, motivo pelo qual é pro-
curado por vários turistas aman-
tes dos esportes radicais.
Com uma vista privilegiada, é 
possível admirar as planícies da 
campanha gaúcha, vinhedos e os 
carros que passam pela BR 158, 
que lá de cima parecem ser minia-
turas.
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Rafael Antunes, gerente geral do Brasil Free Shop Rivera

Brasil Free Shop: o lugar 
certo para suas compras
O Brasil Free Shop é considerado 

uma referência em produtos 
populares e marcas tradicionais 
com os melhores preços na 

Fronteira da Paz. Instalado na avenida Sa-
randí, esquina com Ceballos, em Rivera, a 
loja oferece uma infinidade de produtos e 
mercadorias, que vão desde eletroeletrô-
nicos, passando por vestuário, aparelhos 
elétricos, de mídia, brinquedos, peças de 
cozinha e bazar entre uma infinidade de 
outras disponibilidades,  assim como dife-
rentes artigos esportivos, inclusive.
Além disso, o Brasil Free Shop tem mais 
duas novas lojas. Uma na cidade de Rio 
Branco-UY, na divisa com Jaguarão – Rio 
Grande do Sul; e a outra em Uruguaiana, a 
primeira sede no lado do Brasil. 
A Reportagem conversou com o gerente 
geral do Brasil Free Shop, Rafael Antunes, 
que respondeu uma série de questiona-
mentos durante a entrevista, a seguir re-
produzida.
A Plateia - As oscilações do dólar têm 
sido tema de comentários diversos dos 
economistas, mas isso não reduz signifi-
cativamente o fluxo de turistas aportan-
do na Fronteira. Isso significa que, de al-
guma forma ainda vale a pena comprar 
na Fronteira?
Rafael Antunes – “Com certeza. Mesmo 
com a cotação como está. Pois o dólar in-

Brasil Free Shop
Avenida Sarandí esquina 
Ceballos
Atendimento:
De segunda a sexta-feira 

das 08h30 às 19h.
Sábados das 07h às 19h
Domingo das 09h às 13h 
Facebook: Brasil Free shop
Instagram: @shopfreebrasil

fluencia no preço para todos, sendo – ou 
não – free shop. A questão da cotação 
cambial, o dólar influencia direto ou indi-
retamente em produtos vendidos no Bra-
sil. Então se a cotação está alta para nós, 
no Brasil também será mais alto, então 
não influencia na nossa venda, tanto é que 
a gente segue em crescimento dos produ-
tos de venda”.
A Plateia – O que mais os turistas bus-
cam?
Rafael Antunes – “Hoje, Rivera mudou 
bastante. Não temos tantos turistas oca-

sionais, temos mais 
compradores que 
buscam produtos 
para a revenda no 
Brasil. Com o grande 
número de desem-
prego, as pessoas 
buscam outras alter-
nativas para comple-
mentar o seu salário. 
A venda e-comerce 

no Brasil está muito forte com esses pro-
dutos que o pessoal vêm buscar aqui. O 
turista, hoje, já não é tanto que nem em 
outras épocas, é mais comercial”. 
A Plateia - Quais os principais atrativos 
em foco no Brasil Free Shop?
Rafael Antunes – “O nosso foco são pro-
dutos populares e marcas tradicionais com 
os melhores preços. Somos muito fortes e 
competitivos com produtos de época. Um 
exemplo, agora no verão são ar condicio-
nados e ventiladores, no inverno coberto-
res, mantas, edredons …
A Plateia – Qual o diferencial do Brasil 
Free Shop?
Rafael Antunes – “O nosso diferencial é 
trazer variedades de produtos com valor 
agregado baixo e produtos commodities 
com preço muito abaixo do praticado no 
mercado brasileiro. Produtos com um pre-
ço maior, como ar condicionados e televi-
sores, a gente consegue ter um diferencial 
de 40 a 50% se comparado com o que é 
vendido no lado brasileiro”.
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Ferradura dos vinhedos: 
uma rota com  requinte, belas 
paisagens e muita história

Sant’Ana do Livramento ganhou, há alguns anos, 
um presente da Universidade Federal do Pampa. A 
partir de um projeto de extensão da universidade, 
o coordenador Avelar Fortunato percebeu que uma 
estrada do interior – com amplo potencial turístico – 
tinha forma de ferradura, a partir daí surgiu o nome: 
Ferradura dos Vinhedos.
O roteiro pode ser feito de carro ou ônibus. Na se-
gunda opção, geralmente, as agências de turismo fa-
zem paradas nos pontos turísticos. Totalizando onze 
pontos de parada, sinalizados por placas mostrando 
o roteiro:
*1º Horto Vitivinícola Vallagarina: produtor e ex-
portador de mudas de videiras.
*2º Vinícola Salton: conhecida pela sua sede na 
serra gaúcha, a empresa tem um dos seus vinhedos 
mais finos plantados em Sant’Ana do Livramento. 
Recebe os turistas com visita técnica após agenda-
mento.
*3º Passo dos Guedes: segundo os historiadores, no 
século XIX, os farrapos Jacinto Guedes da Luz e Ben-
to Martins se desafiaram para um duelo, mas o pri-

Criado em projeto da Universi-
dade Federal do Pampa, o pon-
to turístico já é referência para 
quem quer conhecer o Pampa 
Gaúcho

meiro ficou com medo da briga e fugiu pelo córrego. 
O fato só serviu como inspiração para o nome do 
córrego. O ponto é utilizado, por vezes, para tomar 
um café com produtos regionais quando agendado 
previamente.
*4º Vinícola Nova Aliança: com seus vinhedos em 
Sant’Ana do Livramento, também expõe seus pro-
dutos nas redes de supermercados local, produtos 

Entrega da Lei Estadual da Ferradura dos Vinhedos
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Roteiro turístico Ferradura dos Vinhedos
Potencial para o desenvolvimento 
econômico do município

estes muito apreciados pelos consumidores.
*5º Cerro da Cruz: é um lugar para admirar as coli-
nas do pampa gaúcho, enchendo nossa imaginação 
e nossa alma com o esplendor da paisagem. O cerro 
é famoso e tem esse nome por causa de uma lenda: 
dizem existir uma cruz no topo que muda de posição 
sozinha. 
*6º Cemitério da Cruz: assim como o cerro, o cemi-
tério da Cruz também atrai turistas curiosos. alguns 
mausoléus têm mais de um século de existência, é 
também um local cheio de histórias. 
*7º Passo da Cruz: ponto de parada das excursões, 
principalmente pelo fato de existir uma estrada de 
ferro que desvia um açude e uma enorme árvore.
*8º OlivoPampa: produzidas em larga escala, as oli-
veiras dão a matéria prima a azeites em pequena es-
cala e são a nova promessa da região. A OlivoPampa 
é uma empresa aberta à visitação sob agendamento 
que contempla visita técnica ao plantio, à fábrica e 
degustação orientada.
*9º Vinícola Almadén: a mais tradicional e também 
a mais antiga das vinícolas da campanha gaúcha, 
atualmente pertence ao grupo Miolo (desde 2009), 
tornando-se a maior produtora nacional de vinhos 
finos, com a sede na serra gaúcha. Eles oferecem 
degustação e visita à fábrica durante a semana ou 
com agendamento muito prévio aos domingos. Atu-
ando em Livramento desde o início dos anos 70, é a 
mais antiga vinícola da Campanha Gaúcha. É a maior 
área plantada de uvas da América Latina (em torno 
de 585 hectares de viníferas). Proporciona um tour 
(mediante agendamento antecipado) de uma hora 
e trinta minutos com degustação, visita à fábrica e 
ao varejo. 
*10º Vitivinícola Cordilheira de Sant’Ana: empresa 
que está há mais de uma década no ramo de pro-
dução de vinhos finos, exclusivamente. Em estilo 
boutique, a grande atração do local é, sem dúvida, 
a vista da sacada da vinícola que mostra uma visão 
panorâmica do Cerro de Palomas e os parreirais ao 
fundo. Também oferece, com agendamento prévio 
de grupos, almoço com degustação de vinhos.
*11º Cerro de Palomas: talvez seja um dos pontos 
mais conhecidos de Sant’Ana do Livramento, sendo 
base de várias músicas tradicionalistas e que reve-
renciam a cultura do Estado. Fica na beira da BR-158 
e anuncia a chegada na cidade para quem vem do 
resto do Brasil. 

Passado, presente e futuro, as lideranças 
de Sant’Ana do Livramento/RS desconhe-
ciam o potencial de seu Turismo Interno. 
Escrevo isto porque as respostas às pes-
quisas da Fundação Getúlio Vargas a pedi-
do da Secretaria de Estado de Turismo, em 
2013, evidenciavam isto. Ao se perguntar 
para autoridades e lideranças sobre os des-
tinos turísticos do Município as respostas 
foram: “Lago Batuva, o Cerro de Palomas, a 
Estação Cultura e a Casa de Davi Canabar-
ro, além dos eventos programados como a 
Semana Farroupilha Internacional, o Carna-
val Binacional e a Semana Binacional do Li-
vro” – eu, semestralmente, fazia a mesma 
pergunta aos meus alunos, cujas respostas 
eram as mesmas – com alguma inovação. 
Se o leitor for conferir minha afirmação, fi-
cará tão perplexo quanto eu, ao perceber 
que, sequer, o Parque de Energia Eólica, já 
existente, foi lembrado como potencial tu-
rístico. Quem iria investir milhões e milhões 
de reais no local se as pesquisas não revela-
vam sua existência? Foi este, um dos moti-
vos pelo qual o AmsterLand se estabeleceu 
na Ferradura dos Vinhedos e não no Par-
que Eólico. Mas, faltam propostas, para o 
desenvolvimento econômico, sustentável, 
para o interior do Município. Assim, tentan-
do contribuir para suprir esta necessidade, 
formulo uma proposta, inicial, que se hou-
ver interesse dos Atores Sociais do Turismo 
poderão implementá-la na Ferradura dos 
Vinhedos.
Sinergia, Convergência e Otimismo
   Acredito que em Sant’Ana do Livramen-
to, RS, é necessário que os Atores Sociais 
de um Projeto tenham um ânimo composto 
por: sinergia dos trabalhos; convergência 
das ações; e otimismo. Assim, é pruden-
te: Criar sinergia dos trabalhos para que, 
combinados, tenham efetividade e então 
produzam resultados. Convergir para a im-
plantação, crescimento e desenvolvimento 
[sustentável] da Ferradura dos Vinhedos. 
Acreditar: em um dos negócios que mais 
cresce no mundo; no potencial turístico da 
região; em si mesmo, nas pessoas e nas or-
ganizações. Também é importante para o 
sucesso do empreendimento que as pesso-
as não tragam para o interior dos trabalhos 
os seus ranços políticos, ideológicos, fami-
liares e outros.
Objetivos desta proposta
Com sinergia, os Atores Sociais do Territó-

rio deverão, com convergência, trabalhar 
para criar, produzir, ou melhorar produtos 
agroindustriais, elaborados com matérias-
-primas do Roteiro, com o objetivo de co-
mercializar fora do município e, o exceden-
te, dentro do Roteiro e na Fronteira do RS 
com o Uruguai. Da mesma forma, trabalhar 
para criar, produzir, ou melhorar serviços 
com o objetivo de ofertá-los dentro do Ro-
teiro.
No ano de 2015, solicitei à Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura uma lista, inicial, de 
produtores individuais e de pequenas em-
presas localizados na Ferradura, com as 
quais ao meu ver, se poderia iniciar um tra-
balho de fomento para a produção como 
acima exposto nos objetivos desta rápida 
proposta. De fato, pode se perceber que é 
enorme o potencial daqueles empreende-
dores e que podem ser estimulados com 
projetos locais.
Conclusão
É enorme o potencial, agora identificado, na 
Região. Presente, passado e futuro, custo a 
crer que devamos depender de lideranças 
governamentais para desenvolver projetos. 
Os projetos nascem de uma necessidade 
e de um ânimo de interessados locais – os 
governos são chamados depois para darem 
suas contribuições.
Econ. Avelar Fortunato, Dr. 
Corecon-SC nº 1039
Ex-Professor da UNIPAMPA
avelar.fortunato@gmail.com
Pesquisador em Desenvolvimento Regio-
nal com base no Turismo

Professor Dr. Avelar Fortunato
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Complexo termal na fronteira do 
RS atrai brasileiros e uruguaios

 Entretenimento e qualidade de vida 
aos moradores da fronteira gaúcha 
e, também, aos vizinhos uruguaios. 
Esses são os principais objetivos do 
Complexo Turístico Termal Amster-
land, localizado a 12 km do centro 
de Sant’Ana do Livramento, na fron-
teira do Rio Grande do Sul com o 
Uruguai. 

   O empreendimento oferece uma 
série de atrações que visa propor-
cionar novas experiências para toda 
da família. Apenas o parque aquá-
tico termal (com piscina coberta e 
externa) ocupa uma área de 24 mil 
quadrados. 
   Ao todo são três piscinas térmicas 
localizadas na parte coberta do par-

A expectativa é de que mais de 
4 mil pessoas frequentem o local 
até o final do ano
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Serviço

que, as quais recebem água que sai 
do poço termal a uma temperatura 
que varia de 38 a 40 graus, propor-
cionando benefícios à saúde. A ex-
pectativa é de que, até o final deste 
ano, sejam inaugurados o Espaço de 
Saúde Água da Terra, que disponi-
bilizará serviços desde reflexologia, 
massagens relaxantes e estéticas, 
banhos de imersão terapêutico, até 
terapias holísticas como Reiki e, tam-
bém, o Parque Aquático com piscina 
de ondas e toboágua. 
   O Complexo Termal firmou parceria 
com o SESC, que disponibiliza instru-
tores para as aulas de hidroginástica 
que acontecem para os visitantes e 
sócios nas piscinas indoor.
   A previsão é de que, até o final 
do ano, sejam inauguradas as pis-
cinas externas e também a de on-
das, uma das principais atrações 
do parque. O espaço destinado às 
crianças disponibiliza cerca de 24 
brinquedos , sendo que em  80% 
deles os pais podem brincar com 
seus filhos. O local também dispõe 
de um espaço gastronômico que 
oferece uma variedade de opções 
no cardápio. 
   O Complexo Termal nasceu não só 
com os objetivos de proporcionar 
entretenimento e bem-estar,  como 

também o de fomentar o desenvol-
vimento local e regional, potenciali-
zando o turismo na região da frontei-
ra do Estado com Rivera, no Uruguai. 
“O lançamento do Complexo Ams-
terland superou as expectativas, não 
só com o grande número de visitan-
tes que vêm frequentando o local, 
mas também com o empreendimen-
to que está movimentando o co-
mércio local. O que já sabemos que 
houve retorno aos comerciantes.”, 
afirma João Gabriel, CEO do Comple-
xo Turístico Termal Amsterland
   Amsterland dispõe, para vendas, 
unidades de casas padronizadas e 
arquitetura sustentável, no residen-
cial denominado Nova Holanda, que 
terá água termal à disposição de 
seus moradores.  Nova Holanda que 
está em uma área anexa ao parque, 
contará com espaço zen, salão de 
festas, academia e moinho mirante.
O local também terá o Villa Holande-
sa Shopping, com praça de alimenta-
ção, entretenimento e lojas. Além do 
Hotel Laguetto Allegro Amsterland, 
com venda patrimonial e fracionado 
para investidores. Ambos os empre-
endimentos com previsão de inaugu-
ração para 2020. 
“Convide sua família para viver 
todo o encanto de Amsterland’’.

Endereço: Estrada Robledo Braz, 6260 - 
KM 5 ( 12 km de Santana do Livramento)
Horário de funcionamento: 10h às 22h
Mais informações: 55 3244.1419 
Facebook: @complexoturisticoamsterland
Instagram: @amsterlandtermal
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Não falta informação!

Os turistas que vêm a Sant’Ana 
do Livramento têm informações 
a todo momento. A Fronteira da 
Paz conta com o Grupo A Plateia, 
que possui três veículos de infor-
mação, fonte de comunicação em 
várias plataformas e para todas as 
idades: Rádio RCC FM (95,3 MHz), 
TV A Plateia (tvaplateia.com.br ou 
no Canal 121 do Video Cable Rive-
ra) e Jornal A Plateia (seja impres-
so ou em aplateia.com.br).
O site do Grupo A Plateia é atua-
lizado diariamente e instantanea-
mente, com todas as informações 
para quem está chegando na ci-
dade e preci-
sa estar bem 
informado do 
que aconte-
ce na região, 
principalmente nas cidades gême-
as: Livramento e Rivera. 
Abordando notícias do cotidiano, 
economia, política, segurança, ru-
ral, entre outras, o Jornal A Plateia 
tem um diferencial: conta, em es-
panhol, o que acontece do lado de 
lá da linha imaginária que divide 
os dois países. Focando no que os 
que vivem nas duas cidades preci-
sam saber, além de permitir que o 
turista que chega nas cidades es-
teja por dentro do que acontece 
na região.

A Rádio RCC FM tem uma pro-
gramação totalmente voltada à 
prestação de serviço ao público. 
Falando sobre o dia a dia, previ-
são do tempo, trânsito e aquilo 
que, de alguma forma, vai impac-
tar o dia de quem passa pela ci-
dade. Filiada à Rede Gaúcha Sat, a 
RCC conta com informações gera-
das pela equipe de jornalismo de 
Porto Alegre, trazendo boletins a 
cada hora direto da Redação, na 
capital do Estado, e em Brasília 
através do Notícia na Hora Certa.  
Nos momentos de lazer, também 
através dessa parceria, a emissora 

transmite os 
jogos da du-
pla Gre-Nal, 
entre outros. 
Tudo para 

que o ouvinte possa saber o que e 
quando quiser. 
De várias formas, a TV A plateia 
chega aos telespectadores: seja 
pelo canal 121 do Video Cable 
Rivera – sistema de TV a cabo do 
Uruguai, seja pelo site do Grupo 
ou até mesmo pelas redes sociais. 
Todas as formas são importan-
tes para que as pessoas tenham 
conteúdo jornalístico em duas 
línguas, contando também com 
a transmissão de alguns progra-
mas de grande audiência no rádio, além do esporte. Semanalmente 

são realizadas transmissões dos 
jogos do Citadino de Futsal, levan-
do para o mundo e, principalmen-
te para os santanenses que resi-
dem fora do município, um pouco 

do que acontece na fronteira.
O Grupo A Plateia oferece este 
trabalho 24h por dia, 7 dias por 
semana e deixa seus leitores e ou-
vintes atualizados com os fatos da 
Fronteira e para quem chega nela!

Grupo A Plateia
Rádio RCC FM (95,3 MHz)
TV A Plateia (tvaplateia.com.br)

Jornal A Plateia (aplateia.com.br)
Rua Almirante Barroso, 358
Telefone: (55) 3242-2939
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Voos regionais 
começam em dezembro

Na velocidade do progresso

  Está previsto para o dia 16 de dezembro, o primeiro 
voo da empresa Gol, em parceria com a TWOFLEX, na 
linha Sant’Ana do Livramento – Porto Alegre. Quatro 
vezes por semana um Cessna caravan deve fazer o tra-
jeto entre a capital e a Fronteira da Paz em, aproxima-
damente, 1h15min. 
   O início das operações faz parte de um trabalho re-
alizado especialmente pelo Governo do Estado e ca-
pitaneado pelo presidente da Frente Parlamentar da 

Aviação Civil Regional, deputado estadual Frederico 
Antunes.
   Os voos regionais ligam Porto Alegre a seis cidades 
gaúchas: Bagé, Rio Grande, São Borja, Sant’Ana do Li-
vramento, Santa Rosa e Passo Fundo.
   Na Fronteira Livramento/Rivera, o voo irá decolar no 
aeroporto Cerro Chapéu em direção a Capital do Rio 
Grande do Sul, pousando no Aeroporto Internacional 
Salgado Filho, em um dos terminais aéreos que rece-

be o maior número de turistas que escolhem o Brasil 
como um dos pontos turísticos.
   Nesse grande terminal aéreo, aviões pertencentes a 
duas grandes empresas, em particular, GOL-TWOFLEX 
e AZUL, partem e chegam, diariamente, prestando um 
serviço de união entre  as várias cidades do interior 
gaúcho. São essas mesmas empresas que devem fazer 
a comunicação diária e permanente com a Fronteira 
da Paz. 

   O progresso acontece na velocida-
de do transporte. Sempre foi assim, 
ao longo da história. O traçado de 
rodovias, ferrovias e hidrovias rede-
finiu não só a geografia de lugares 
antes  desolados, mas também o fu-
turo de muitas comunidades. Quan-
to mais fácil, ágil e eficiente o acesso 
à determinada região, mais rápido e 
profundo será seu desenvolvimento. 
Nos dias de hoje, não se pode deixar 
de incluir neste mapa os aeroportos 
e as rotas da Aviação Regional.
   É com esta consciência que, há 
anos, venho como presidente da 
Frente Parlamentar da Aviação Re-
gional, me dedicando à causa da 
ampliação do número de voo e no-

vas ligações aéreas no Rio Grande 
do Sul. No caso da região frontei-
riça, além de encurtar o tempo de 
deslocamento estabelece-se, agora, 
um novo caminho para o progresso 
econômico e social. 
   Em Sant’Ana do Livramento, recen-
temente houve o anúncio da retoma-
da dos voos que irão ligar a cidade à 
capital Porto Alegre. Isso muda, para 
melhor, a perspectiva das atividades 
do turismo de compras, em especial 
dos free shops, que certamente tra-
rão à região importantes somas de 
capital vindo de fora. O que pode 
ser mais importante ao desenvolvi-
mento, afinal, do que o fomento da 
economia local? 

Fim do ano será marcado pelo início dos voos 
entre  Rivera/Livramento e Porto Alegre

Por Frederico Antunes 
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Sua melhor experiência na fronteira!

Sem dúvidas, visitar a fronteira Brasil-Uruguai é uma experiên-
cia única. Andando pelas ruas, pode-se escutar as conversas 
em “portuñol” - uma mistura de português e espanhol, e aí 
você se dá conta de que está na Fronteira da Paz!
   Sant’Ana do Livramento é conhecida pela divisa com a cidade 
uruguaia de Rivera, que atrai muitos turistas interessados em 
compras nos free-shops. Mas, saiba que as atrações na região 
vão muito além disso.
   Estique os pernoites e aproveite todos os atrativos turísti-
cos que envolvem a história, o enoturismo, a gastronomia e 
o turismo rural, além do único Parque Termal da região – o 
Amsterland!
   Imaginamos que você esteja procurando uma hospedagem 
na fronteira que atenda todas suas necessidades, neste caso, 
indicamos o Grupo Verde Plaza. Há anos no ramo hoteleiro, o 
Grupo Verde Plaza é tradicional em Sant’Ana do Livramento. 
Possuindo quatro hotéis com ótima localização, conforto e um 
serviço dedicado, o grupo propõe uma experiência única na 
fronteira!
Quem escolhe se hospedar conosco tem inúmeras vanta-
gens:
Agência de turismo receptivo dentro do Hotel
   A Agência de Turismo Corticeiras está localizada no Verde 
Plaza Hotel e oferece passeios pela Ferradura dos Vinhedos e 

Grupo Verde Plaza Hotéis 

demais tours guiados pelos principais pontos da cidade, café 
campeiro com as delícias típicas da nossa fronteira e muitas 
atrações culturais.
Desconto para compras em Rivera
   O Grupo Verde Plaza tem parceria com uma grande rede de 
free shops em Rivera e oferece 10% de desconto em compras 
para os seus hóspedes.
Traslado para compras
Fazemos seu traslado até as principais lojas e free shops de Ri-
vera – Uruguai.
Desconto e traslado para parrillada
   Os hóspedes do Grupo Verde Plaza ganham desconto no 
Gardel, especializado na Parrillada Uruguaia e com incríveis 
atrações para você e sua família. Nossa van fica à disposição 
para traslado.
Academia
   Aquele hóspede* que não abre mão de fazer exercícios fí-
sicos pode aproveitar a melhor academia da cidade, a MPFit.
*Um hóspede por quarto.
Conheça a nova atração da fronteira: Parque Termal Amster-
land
   Muito além de um parque aquático, o Complexo Turístico 
Termal Amsterland é um projeto singular na região da frontei-
ra do estado do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Atualmente 

está em funcionamento o Parque Indoor, estrutura coberta 
com 4.200 m² com piscinas de águas termais. As águas saem 
do poço termal a uma temperatura que varia de 38º a 40º. 
Além do lazer, as águas termais proporcionam muitos bene-
fícios à saúde.
   O empreendimento ainda está em fase de construção. O 
Complexo Turístico terá 9 piscinas de águas termais no total, 
incluindo piscina com ondas e rio lento, além de outras atra-
ções aquáticas.
   O Grupo Verde Plaza se destaca não somente pela qualida-
de do serviço oferecido, mas também pelas inúmeras vanta-
gens para os hóspedes.

Para mais informações, acesse o nosso site: www.
grupoverdeplaza.com.br
Verde Plaza Hotel: Manduca Rodrigues,747. Telefone: 
(55)3242-9300
Portal Hotel: Av. Tamandaré, 2076. Telefone: (55) 
3241-5352
Emirates Hotel & Suítes: Rua Hugolino Andrade, 474. 
Telefone: (55)3242-5000
Hotel Nuevo: Calle Ituzaingó 411, Rivera/ROU – Uru-
guai. Telefone: (55) 3242-9300
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Compras, culinária e muita diversão:
Rivera tem tudo para você!
Que a culinária uruguaia é sensacional, 
todos já sabem. Conhecida pelos queijos 
e pizzas produzidos no solo “hermano”. 
Rivera é também referência quando fala-
-se em parrillada. São inúmeras e das mais 
variadas, algumas se destacam, entre elas: 
Gardel Parrillada y Pasta e Uruguai Brasil. 
Além da comida, ao longo do tempo, os 
riverenses também deixaram sua marca 
pelas compras nos free shops e diversão 
nos cassinos.

Parrillada
O Gardel Parrillada y Pasta é um restau-
rante temático baseado na vida do ator e 
compositor de tango Carlos Gardel, está 
totalmente reformulado e conta com uma 
equipe altamente qualificada e com gran-
de variedade de pratos e bebidas. Cuida 
cada cliente com muito amor e atenção 
zelando pelo seu conforto, paladar e se-
gurança. Desta forma, o Gardel criou um 
conceito de restaurante com gastronomia 
típica Uruguaia, Brasileira e Italiana com 
requinte e qualidade dos pratos, porém 
com preços acessíveis a todos. 
Quando hospedados nos hotéis Verde Pla-
za Hotel, Emirates, Portal e Nuevo, a Di-
reção do Gardel se encarrega do traslado 
(ida-vinda) com uma van segura, confor-
tável e com um motorista treinado para 
oferecer o melhor trajeto.
Outra novidade da Parrillada é a adega 
climatizada e o vinho Gardel, engarrafado 

na vinícola 636, de Rivera, com 
um toque de Tannat e Caber-
net Sauvignon apresentando 
boa aceitação. Tem um paladar 
marcante que combina com os 
pratos especializados da casa.
Já o Uruguai Brasil é um hotel 
situado no centro da cidade de 
Rivera em uma construção de 
1900 que fica a 3 quarteirões 

da fronteira com o Brasil.  Pos-
sui um extenso menu, no qual 
encontra-se, desde o típico 
churrasco uruguaio e massas, a 
todos os tipos de carnes, frutos 
do mar e peixes além de uma 
variedade de bebidas, como 
cerveja gelada e uma excelente 
carta de vinhos nacionais e im-
portados.

Cassino
Para que a estada na Fronteira 
da Paz seja completa e diver-
tida, Rivera Casino & Resort 
possui um complexo de entre-
tenimento e lazer com duas 
salas de jogos. A Sarandí Slots 
e a Sala Casino, ambas, con-
tam com excelente estrutura 

para que sua viagem seja uma 
experiência inesquecível. As 
salas oferecem ambiente cli-
matizado, serviço completo de 
bar com drinks, lanches e ape-
ritivos. Para aprender a jogar, 
os Anfitriões de Sala estão à 
disposição para ensinar a jogar 
nas máquinas caça níquel e nos 
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jogos de mesa. Você encontra promoções 
e muito mais.

Sinñeriz Shopping
Com mais de 30 anos de experiência na 
Fronteira, o Grupo Siñeriz vem atuando 
desde 1987 com a implantação do sistema 
duty free shop em Rivera. Especializados 
na venda de produtos importados, o Siñe-
riz Free Shop tornou-se uma atração co-
mercial e turística da Fronteira.
A equipe da empresa é qualificada, garan-
tindo aos clientes um melhor atendimen-
to. Em agosto de 2012, o grupo Siñeriz 
inaugurou o Siñeriz Shopping, próximo ao 
Parque Hidráulico de Livramento,  o maior 
centro de compras e lazer da fronteira, 
considerado o maior free shop do Uruguai.
O Siñeriz é o primeiro Shopping a se ins-
talar na Fronteira da Paz, pioneiro na cen-
tralização de oportunidades de compras, 
entretenimento e lazer, a organização 
também abriga a Central de Atendimento 
ao Turista – que faz o controle das entra-
das e saídas no Brasil e Uruguai. Em área 
privilegiada entre os bairros Umbu e Ca-
queiro, bem na divisa entre os dois países,  
o Siñeriz oferece uma infinidade de produ-
tos e mercadorias, que vão desde bebidas 
do mundo inteiro, passando por diferentes 
guloseimas, vestuário, perfumaria entre 
vários outros produtos; assim como dife-
rentes artigos esportivos, inclusive mate-
rial para acampamento, lazer e ecologia.
O Siñeriz Shopping conta com uma farmá-
cia, restaurantes como o La Leña, o Burger 
King e o La Perdiz; sala de cinema do Gru-
po Cine, casa de câmbio e um supermerca-
do, entre outras organizações que ali tam-
bém prestam serviços e estão inseridas na 
comercialização de diferentes produtos.
O Shopping está perfeitamente inserido 

na comunidade da Fronteira, inclusive dis-
ponibilizando seu estacionamento para 
eventos de forma esporádica, como apre-
sentações de bandas marciais, orquestras 
e, ainda, eventos.

Solar Dom Pedro
Situado no coração da fronteira, frente a 
seu mais importante espaço, o Parque In-
ternacional, Solar Dom Pedro Park  é outra 
opção para os turistas que vêm à Frontei-
ra da Paz. Dispõe de ampla infraestrutu-
ra, com capacidade e área reservada para 
eventos empresariais ou comemorações. 
O espaço conta com ar condicionado, in-
ternet wi-fi, área externa e brinquedos in-
fantis.
O Solar Dom Pedro oferece uma gastro-
nomia variada incluindo os pratos tradi-
cionais da região, cuidando sempre da 
qualidade e procedência de todos os in-
gredientes. O serviço de restaurante fun-
ciona  ao meio dia,  transformando-se  à 
noite  para festas e eventos.
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