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Você conhece Sant’Ana
do Livramento?

ta Colina.
O roteiro “Ferradura dos Vinhedos” é um trajeto
que compreende as principais vinícolas e outros
pontos turísticos e oferece ao visitante o turismo
rural com passeios e roteiros temáticos por estâncias, como vamos ver adiante, neste caderno.
Logo na entrada da cidade, no bairro Planalto, está
o Parque Municipal do Lago do Batuva, onde há um
lago artificial que oferece sombras majestosas em
uma grande área verde.
No centro, encontra-se a estação férrea, com um
prédio histórico por onde passou até mesmo o ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt.
O principal ponto turístico é o Parque Internacional, símbolo de integração das cidades de Livramento, no Brasil, e Rivera, no Uruguai. As duas cidades são conhecidas como Fronteira da Paz ou La
Más Hermana de Todas Las Fronteras del Mundo.
A cidade vizinha de Rivera oferece aos turistas freeshops e boas “parrilladas” na Rua Sarandi, entre
outros atrativos e peculiaridades.
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Rua Almirante Barroso,358
Fone: (55) 3242 2939
laura@jornalaplateia.com
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(Foto: Hanelle Abot/AP )

Sant’Ana do Livramento está localizada na Região
da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. É um dos
municípios mais antigos, históricos e o segundo
maior em extensão territorial do Rio Grande do
Sul.
O Pampa Gaúcho, uma das mais belas regiões do
Rio Grande do Sul, foi cenário do principal acontecimento político-militar do Sul do Brasil, a Revolução Farroupilha.
Na economia, destaca-se na pecuária e na produção de arroz e soja, mas, nos últimos anos, vem
ampliando a produção frutífera, com destaque
para a vitivinicultura.
A cidade está na fronteira do Brasil com o Uruguai;
do outro lado da divisa seca (uma rua urbana), situa-se Rivera. São mais de 100 quilômetros de faixa de fronteira seca com o Uruguai.
Ainda na estrada, é possível vislumbrar um dos
principais cartões postais do município, o Cerro de
Palomas. Próximo dali, situam-se três importantes
vinícolas: Cordilheira de Sant’Ana, Almadén e San-

(Foto: Marcelo Pinto/AP )
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Fronteira Seca

Fronteira da Paz

(Foto: Marcelo Pinto/AP )

La Más Hermana de Todas Las Fronteras del Mundo

Saiba mais sobre as
duas cidades:

A região limítrofe entre Brasil e Uruguai, consolidada no séc. XIX é uma
fronteira permeável, com várias cidades espelhadas ao longo da divisa
binacional, sem barreiras que não
acidentes naturais ou separação espacial rígida.
Sant’Ana do Livramento (RS/Brasil) e

Rivera (Rivera/Uruguai), configuram-se como fronteira seca, onde ruas
paralelas correm ao longo da divisa
internacional, limitadas por uma faixa
não edificável de domínio internacional.
Do lado de cá: Sant’Ana do Livramento é um município de médio porte
para os padrões do Rio Grande do Sul:
76.321 habitantes (2020).
Do lado de lá: Rivera é o segundo
maior distrito do Uruguai: cerca de
80.000 habitantes.
Estas cidades se caracterizam hoje
por intensa atividade comercial que
se beneficia das oscilações de câmbio e das zonas de comércio livre no
Uruguai, favorecendo um comércio
segmentado, onde a complementaridade das ofertas e tipo de comércio
está alocada de um lado ou de outro
da fronteira.
Em Sant’Ana do Livramento, a economia local, até os anos 1990, estava
ancorada nos latifúndios agrícolas e
na agroindústria de beneficiamento:
lanifícios e frigoríficos. Com o declínio destas atividades, a alternativa ao
ostracismo econômico veio através
de serviços voltados ao turismo e o

comércio de abastecimento popular.
Os serviços ligados ao turismo foram
impulsionados pelos free shops do
lado uruguaio que atraem um público
regional expressivo.
O comércio popular e de abastecimento é voltado à população de ambas as cidades e consolidou-se com
a presença notável de imigrantes

sírio-libaneses e palestinos. Em Rivera, também ligado à agroindústria,
a zona de comércio livre (free shop),
contribui para a consolidação de novas categorias de uso comercial e
para a sofisticação do comércio local,
resultado do afluxo de turistas e da
demanda por serviços entretenimento noturno e alimentação.

(Foto: Arquivo )

Segundo o Wikipedia: A Fronteira da
Paz é um trecho da fronteira brasileiro-uruguaia, que abrange as cidades
de Rivera (Uruguai) e Santana do Livramento (Brasil). Este nome é resultado da cultura de integração surgida
da convivência internacional pacífica
de ambos os povos. A fronteira entre
as duas cidades é terrestre, estando
elas unidas (e não separadas) por uma
linha divisória imaginária através de
extensas ruas, avenidas e estruturas
limítrofes denominadas “marcos”.
Particularidade que chama a atenção
dos novos visitantes e ainda surpreende quem já é acostumado a visitar
a região mas, aprende uma palavra
nova do ‘portuñol’ ou descobre um
novo ponto turístico a cada vinda.
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Como chegar à Fronteira da Paz
Para quem desejar conhecer
Sant’ Ana do Livramento e Rivera, aqui estão algumas orientações:
De automóvel, considerando
trânsito leve nas rodovias:
A duração da viagem dependerá, obviamente, da distância e
do tráfego das rodovias federais.
Há cursos que apontam entre 4
e até 9 horas, a partir do ponto
de origem até Sant’ Ana do Livramento. É importante mencionar
que há rodovias em que existem pedágios, assim como são
necessárias paradas durante os
trajetos mais longos. Vale considerar também o veículo utilizado
e o número de passageiros (por
exemplo, há óbvias diferenças
entre o uso de ônibus, de vans
e automóveis de passeio, sendo
plausível levar em conta peso,
velocidades autorizadas nas rodovias, número de passageiros,
etc...)
A partir de Porto Alegre, capital
gaúcha, são 493 quilômetros
por via terrestre. O percurso é
realizado principalmente pela BR 290.

BRDE.com.br

A partir de Santa Maria é
possível seguir pela BR 158 até a
confluência desta com a BR 290.
São 293 Km.

Da região Sul, como a partir de
Pelotas (344 Km) e Rio Grande
(413 Km), a rota é seguir pela
BR 293 em direção a Bagé e dali até
Livramento.
Da região Norte é possível utilizar
rotas de ligação, como as BRs 153,
a partir de Passo Fundo (519 Km
via BR 158; 570 Lm via BRs 287 e 158 e
667 Km seguindo exclusivamente pela BR
293) e Carazinho; partindo de Erechim,
há 3 possibilidades:
Rota 1 - via BR 158, são 593 Km passando por Passo Fundo e indo a Santa Maria, seguindo em direção a São Gabriel
e dali a Livramento.
Rota 2 - via BRs 153 e 158 - 654 Km,
indo até Santa Cruz do Sul e rumando
dali para Santa Maria.
Rota 3 - Via BRs 287 e 158 são 707 qui-

lômetros, passando também por Santa
Cruz e rumando para Santa Maria.

Da região Noroeste, partindo de
São Borja, há duas rotas mais
utilizadas:
Rota 1 (401 Km) pela 472 até Uruguaiana e
dali, seguindo pela 290 até a rodovia 293,
passando por Quaraí e seguindo pela 293
até Livramento
Rota 2 (378 Km) rumando pela 287 em direção a Manoel Viana e Alegrete, e dali tomando a BR 290 em direção a Rosário do Sul
e desta cidade, pela BR 158 até Livramento.

Da região Nordeste, há 3
rotas.
Rota 1 - de Vacaria via BR 158 são
699 Km.
Rota 2 - Via BRs 287 e 158, passando por ]Caxias e de Caxias seguindo
em direção a Cachoeira do Sul são
658 Km, até a BR 158.
Rota 3 - a mais longa, indo de Vacaria a Porto Alegre via BR 290. São
723 quilômetros, passando por Caxias, Novo Hamburgo até a capital e
dali até São Gabriel.
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Divirta-se e tente a sorte!
Cassinos são permitidos no Uruguai

A existência de cassinos em território brasileiro é proibida por uma lei da década de 1946
– o que é um motivo de frustração para muitas
pessoas que se deixam encantar pelo ambiente
glamouroso e intimista das casas que oferecem

jogos de aposta.
Para quem busca essa experiência, no país vizinho, Uruguai, os cassinos são regulamentados e
podem ser desfrutados na capital, Montevideo,
e em cidades como Punta del Este e Rivera.
A febre dos jogos de aposta em Rivera Quando o então presidente brasileiro, Eurico Gaspar
Dutra, proibiu o jogo no Brasil, em 1946, Rivera se tornou um importante centro deste setor.
Jogadores brasileiros, principalmente do Rio
Grande do Sul, passaram a frequentar a cidade
uruguaia para apostar.

Rivera Casino & Resort

(Fotos: Divulgação)

Bem próximo à linha divisória está o
Rivera Casino & Resort. Para a sua
viagem ser completa e divertida o
complexo de entretenimento e lazer
possui duas salas de jogos. A Sarandí
Slots e a Sala Casino ambas contam
com uma completa estrutura para
que sua estadia seja uma experiência inesquecível.
As salas oferecem com ambiente climatizado, serviço
completo
de
bar com drinks,
lanches e aperitivos.
Para
aprender a jogar os Anfitriões de Sala,

estão a disposição para ensinar a jogar nas máquinas caça níquel e nos jogos de mesa.
O estabelecimento de Rivera conta com roleta,
blackjack e distintas modalidades de poker, ao
invés de se concentrar apenas nas máquinas
slot. Ainda assim, as slot estão presentes no
cassino.
Junto ao cassino, fica o hotel, que possui quatro
estrelas e conta com piscina externa com vista
para Sant’Ana do Livramento, piscina interna,
academia, lounge, sauna, massagem e um salão
envidraçado de café da manhã.
Uma passarela de paredes de vidro, que passa
sobre uma rua, liga o hotel aos salões de jogos.
Avançando cinco quadras pela avenida principal de Rivera, a partir da fronteira com o Brasil,
chega-se ao Sarandí Slots, que possui dezenas
de máquinas slot e um bar.

CONTATOS
Avenida 33 Orientales, 1010
+598 92567412
+55 51 3376 0502
reservas.ri@riveracasinoresort.com
riveracasinoresort.
com

Uma vida de paixão pela cultura gaúcha
João Carlos D’Ávila Paixão Côrtes nasceu em Livramento, no dia 12 de julho de 1927. Era agrônomo, mas ficou conhecido por ser folclorista, compositor, radialista
e pesquisador, considerado como um dos ícones da
cultura e dos costumes gaúchos. Paixão Côrtes é um
personagem decisivo da cultura gaúcha e do movimento tradicionalista no Rio Grande do Sul, do qual foi um
dos formuladores, juntamente com Luiz Carlos Barbosa
Lessa e Glauco Saraiva. Juntos, partiram para a pesquisa de campo, viajando pelo interior do Estado para recuperar traços da cultura do Rio Grande.
Em 1948, organizou e fundou o CTG 35 e, em 1953,
fundou o pioneiro Conjunto Folclórico Tropeiros da Tradição. O trabalho de pesquisa realizado por ele e seus
companheiros resultou na publicação de várias obras e
gravações. Em 1956, Inezita Barroso gravou as músicas
tradicionais gaúchas Chimarrita-balão, Balaio, Maçanico e Quero-Mana, Tirana do Lenço, Rilo, Xote Sete Voltas, Xote Inglês, Xote Carreirinha e Havaneira Marcada,
entre outros ritmos recolhidos por Paixão Cortes e
Barbosa Lessa. Ela voltaria a gravar, também, em 1962,
quando registrou as composições Tatu e Pezinho,
O santanense levou a cultura gaúcha para o mundo.
Em 1958, apresentou-se no Olympia de Paris, no palco da Universidade de Sorbonne, no Hotel de Ville, no
Teatro Alhambra, além de clubes noturnos e cabarés.
No mesmo ano foi convidado pelo falecido empresário
da comunicação Maurício Sirotsky Sobrinho para apresentar o programa “Festança na Querência”, na Rádio
Gaúcha, permanecendo no ar até 1967.
Paixão Côrtes recebeu vários prêmios por seu trabalho. Em 1962, recebeu o prêmio de Melhor Realização
Folclórica Nacional. Em 1964, apresentou-se na Alemanha, na Feira Mundial de Transportes e Comunicação,

(Foto: Marcelo Pinto/AP)

na cidade de Munique. Recebeu ainda, no mesmo ano,
o prêmio de Melhor Cantor Masculino de Folclore do
Brasil. Em 1986, apresentou-se durante um mês na
Inglaterra, divulgando traduções de seus livros para o
inglês.
Em 1992, a estátua do Laçador, do escultor Antônio
Caringi, para a qual Paixão Cortes posou em 1954, foi
escolhida como símbolo da cidade de Porto Alegre. Em
2001 proferiu palestra sobre a música gaúcha no VII Encontro Nacional de Pesquisadores da MPB, realizado no
Teatro da UERJ. Em 2003 lançou seu novo manual, com
mais danças, derivadas do primeiro. Por exemplo, Valsa
da mão trocada, Mazurca Marcada, Mazurca Galopeada, Sarna, Grachaim. Em 2010 foi escolhido patrono da
56ª Feira do Livro de Porto Alegre e recebeu também a
Ordem do Mérito Cultural, entre muitas outras homenagens.
Em 2013, foi inaugurada uma estátua do tradicionalista na entrada de Livramento. A ideia partiu do patrão
do CTG Presilha do Pago, Rui Rodrigues, e do jornalista Duda Pinto com o objetivo de reconhecer trabalho
desenvolvido durante toda sua vida como folclorista e
tradicionalista, tanto de fixação dos elementos formadores da identidade gaúcha, quanto de valorização e
divulgação dessa cultura nos mais diferentes momentos e locais brasileiros e mundiais, que suas andanças e
mensagens puderam alcançar.
A obra, criada pelo arquiteto e artista plástico Sérgio
Coirolo, consiste em uma estátua de cerca de 3,5 metros, reproduzindo a figura atual do folclorista em saudação hospitaleira aos visitantes.
No dia 27 de agosto de 2018, foi confirmada a morte
do tradicionalista santanense. O legado deixado vai ficar para sempre.
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Turismo de compras!
Vale a pena comprar no Uruguai?

(Foto: Marcelo Pinto/AP)

A resposta é clara e direta: sim! Vale muito a
pena! Os Free Shops vendem uma grande variedade de produtos com isenção do Imposto
sobre o Valor Agregado.
Para quem gosta de comprar muito, com certa economia dos preços, o Uruguai é um bom
endereço.
Em Rivera, tem de tudo! Desde utensílios domésticos, perfumaria até aparelhos eletrônicos e roupas de grifes famosas mundialmente.

Confira o conteúdo do Guia do Viajante da Receita Federal
O que você pode trazer para o país e O que DEVE ser declarado:
•Bens tributáveis que ultrapassem a cota de
não precisa ser declarado:
•Livros periódicos;
•Bens de uso pessoal necessários durante a
viagem;
•Compras, dentro dos limites quantitativos,
abaixo da cota de isenção de US$ 500,00, se
não viajou no intervalo de um mês;

Limites quantitativos:

•Bebidas alcoólicas: 12 litros no total;
•Cigarros de fabricação estrangeira: 10 maços, no total, contendo cada um 20 unidades;
•Charutos ou cigarrilhas: 25 unidades, no
total;
•Fumo: 250 gramas, no total;
•Bens não relacionados acima inferiores a
US$ 5,00: até 20 unidades, no máximo 10
idênticos;
•Bens não relacionados acima superiores a
US$ 5,00: até 20 unidades, no máximo 03
idênticos;

isenção;
•Bens extraviados;
•Valores em espécie, em moeda nacional
ou estrangeira, acima de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), tanto na saída do Brasil quanto na
chegada ao País;
•Itens sob controle da Vigilância Sanitária,
Agropecuária e do Exército ou sujeitos a
restrições e proibições de outros órgãos;
•Outros itens cuja entrada no País deseje
comprovar;
•Bens que não sejam passíveis de enquadramento como bagagem (bens fora do
conceito de bagagem), tais como:
Veículos automotores, motocicletas, motonetas, bicicletas com motor, motos aquáticas e similares, bem como suas partes e
peças, motores e peças para embarcação e
aeronaves;
Produtos sob vigilância sanitária destinados
à prestação de serviços a terceiros;
Que excedam os limites quantitativos;
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Bens destinados a pessoa jurídica para posterior
despacho no Regime Comum de Importação - RCI.
•Bens acima de US$ 3.000,00 sujeitos ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, para os
não residentes no Brasil.
No caso dos menores de 16 (dezesseis) anos a declaração de bagagem deve ser realizada em seu nome
por um dos pais ou responsável.
Não poderão integrar a bagagem de crianças ou adolescentes, mesmo quando acompanhados de seus
representantes legais: bebida alcoólica, produtos de
tabacaria ou outros produtos cujos componentes
possam causar dependência física ou química.

Como devo fazer a declaração?

No caso de bens a declarar, você deve preencher
uma declaração eletrônica, a Declaração de Bens de
Viajante (e-DBV). O formulário da e-DBV está disponível no site: www.edbv.receita.fazenda.gov.br, em
português, inglês e espanhol.
Você também pode usar o aplicativo “Viajantes” no
seu celular ou tablete, disponível para download no
Google Play e na App Store.
Facilite sua passagem pela alfândega, preenchendo
sua e-DBV antes de sua chegada/saída do País.

O cálculo do imposto

Aplica-se a alíquota de 50% de imposto de importação sobre a bagagem que exceder os limites do valor
da cota de isenção, obedecidos os limites quantitativos.
Para o cálculo do imposto, o câmbio utilizado será
o vigente na data da transmissão da Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DBV).
Atenção: A cota de isenção é válida para todos os
viajantes e será concedida a cada intervalo de um
mês, a contar da chegada da última viagem internacional, independentemente do pagamento de tri-

butos.

PAGAMENTO

Deverá ser realizado por meio de DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais gerado pelo
Sistema e-DBV, aceitando-se as seguintes modalidades:
•Dinheiro - na rede arrecadadora;
•Home banking;
•Terminais de autoatendimento.
O recolhimento antecipado agiliza a sua passagem
pela Alfândega. Nesse caso, a taxa de câmbio a ser
considerada é a da data de transmissão da declaração pelo viajante, exceto no caso de declaração inexata.
Os bens ficarão retidos pela fiscalização até a apresentação do comprovante de pagamento caso este
seja realizado em momento posterior à entrada do
viajante no País (por sua opção ou por indisponibilidade bancária). O mesmo se aplica aos bens pendentes de anuência por outros órgãos.
A retirada de bens retidos poderá ser realizada em

até 45 (quarenta e cinco) dias, diretamente pelo viajante, ou por representante por ele autorizado, na
unidade aduaneira que jurisdicione o local onde se
encontrem os bens. Informe-se, antes de dirigir-se
ao local, dos horários de atendimento e documentos
necessários.
Fora do horário de atendimento bancário, o pagamento poderá ser efetuado nos caixas eletrônicos conveniados, home banking ou nos Correios.

Não declarar é crime

O viajante que não declara suas compras com valor total acima de U$$500.00 na Área de Controle Integrado, na entrada do País está praticando crime. O código penal tipifica o ato como crime de descaminho ou
contrabando (Art. 334) e a legislação fiscal como dano
ao erário. Descaminho é a introdução de produtos estrangeiros de importação proibida. Isto significa dizer
que, além de receber o Auto de Infração fiscal, o viajante estará sujeito a responder o processo criminal,
em inquérito a ser instaurado pela Policia Federal.
Fonte: www.gov.br

Outras opções de hospedagem:

Frontier Hotel: O Frontier Hotel chama a atenção bem próximo à Linha
Divisória. Localizado em Rivera, o lindo prédio dispõe de 72 quartos.
Ituzaingó esq. Don Pedro de Ceballos – Rivera
Whatsapp: +598 95 069 176
Email: reservas@frontierhotelrivera.com
Facebook: @frontierhotelrivera

Confort Fronteira Hotel: A verdade é que em Santana do Livramento
existem muitas opções de hospedagem mas um deles se destaca na qualidade
de serviços, o Confort Fronteira Hotel.
Endereço: av. João Goulart, 20 70 - Centro / Santana do Livramento - RS
Telefone: +55 (55) 3243-3426
Whatsapp: +55 (55) 99612-5955

Contatos úteis em Sant’Ana
do Livramento/RS

(Foto: Marcelo Pinto/AP)

Prefeitura Municipal
R. Rivadávia Corrêa, 858 - Centro
Telefone: (55) 3968-1130

Movilcor
Av. Tamandaré, 2880 - Centro
Telefone: (55) 3241-8000

Estação Rodoviária
R. Sen. Salgado Filho, 335 - Centro
Telefone: (55) 3242-2990

Unimed Sant’Ana do Livramento
Av. Vinte Quatro de Maio, 1016
- Centro
Telefone: (55) 3242-9800

Santa Casa de Misericórdia
R. Manduca Rodrigues, 295 Centro
Telefone: (55) 3242-2063

Polícia Civil
R. Silveira Martins, 294 - Centro
(55) 3242-9550

Corpo de Bombeiros
R. Duque de Caxias, 1040 - Centro
(55) 3241-1399
Centro Hospitalar Santanense
Av. Tamandaré, 2880 - Centro
Telefone: (55) 3242-3766

PRF
Rodovia BR 158, km 561, RS
Telefone: (55) 3243-3016
Centro de Atenção ao Turista
Endereço: BR-158, 82 - Umbu
Telefone: (55) 3968-1100
BRIGADA MILITAR 190
SAMU 192
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Sua melhor experiência
na fronteira!
O Verde Plaza oferece muitas vantagens para seus hóspedes
Há anos no ramo hoteleiro, o Verde Plaza é tradicional de Sant’Ana do Livramento. Além do
hotel ter ótima localização, conforto e um serviço dedicado, propõe uma experiência única
na fronteira!

Quem escolhe se hospedar
conosco tem inúmeras vantagens:

Para mais informações, acesse o site:
www.verdeplaza.com.br
Manduca Rodrigues, 747
Telefone: (55)3242-9300
Instagram: @verdeplaza_hotel

Localização estratégica e estacionamento
O hotel fica bem no centro da cidade, em poucos minutos é possível estar do lado uruguaio.
Além disso, conta com estacionamento para
hóspedes (sujeiro a tarifas) e uma equipe que
está sempre disposta a bem atender.
Restaurante Green Palace
Localizado no 2º andar do hotel, possuí uma
gastronomia diferenciada com pratos deliciosos. Você também encontra a famosa ilha de
massas, onde a sua massa preferida é preparada na hora, com o molho e guarnições escolhidos.

Pet Friendly

Seu pet é muito bem-vindo, consulte mais informações durante sua reserva.

Parceria com Free Shops

Contamos com vantagens exclusivas para nossos clientes, oferecendo benefícios.

Suítes com Hidromassagem

Além das conhecidas categorias standard e luxo,
hospede-se em nossas maravilhosas suítes.

Passeios Turísticos

Em parceria com a Agência Corticeiras, anexo
ao hotel. Dispomos de vários pacotes, consulte!

Café da Manhã

(Fotos: Divulgação)

Um maravilhoso café da manhã incluso na sua
diária, servidor com todo amor e carinho

Política Free para Crianças

Crianças acompanhadas pelos devidos responsáveis e documentação até 5 anos, free.

Academia

Aquele hóspede que não abre mão de fazer
exercícios físicos pode aproveitar a melhor academia da cidade, a MP Fit.
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Outros atrativos do lado uruguaio

(Foto: Arquivo/AP)

Não podemos negar que o povo gaúcho adora e sabe preparar um bom
churrasco. Mas, é do lado uruguaio
que os visitantes vão em busca da
famosa “parrillada”. Mas qual a diferença? Diferente da forma brasileira de preparar a carne, na parrilla
a peça de carne não é atravessada
por um espeto, mas sim colocada
sobre um gradil de metal. Em vez
de carvão, o fogo é alimentado por
lenha e brasas. O gradil que suporta as peças de carne é inclinado, de
forma que a gordura liberada pelo
cozimento das carnes escorre por
canaletas, sem pingar no fogo.
Na Sarandi e no centro de Rivera
existem diversos restaurantes especializados.

Praças

Peru, nordeste da Bolívia (principalmente
no departamento de
Pando, Beni e Paz) e
o estado do Acre, no
oeste do Brasil.
Raquel fez os trâmites
legais e conseguiu autorização para refugiar todos os animais
que hoje embelezam
o cenário natural. O
local promove diariamente passeios guiados com observação
das espécies. É necessário entrar em
contato para fazer
agendamento, principalmente as escolas
que tem um número
maior de visitantes.

Nos finais de semana é comum o
público das duas cidades tomar
um chimarrão na Sarandi. Destaque para as principais praças de
Rivera. A ‘Plaza Artigas’ (foto),
conhecida como primeira praça,
é a que recebe mais visitantes,
que passeiam com as crianças e
com seus pets. Na segunda praça,
‘Plaza Flores’ estão os trailers que
servem os tradicionais chivitos e
‘panchos’ uruguaios.

Refúgio
Zoo

Ecológico

Mi

O Refúgio Ecológico Mi Zoo S.C.,
em Rivera, é um passeio para toda
família. Entre papagaios, araras,
gato do mato, tartaruga, pavão,

(Foto: Arquivo/AP )

Gastronomia
diferenciada

cobras, porco da índia, lebre da
patagônia, macacos, reúne vários
animais, de diferentes espécies.
O zoológico surgiu em 2002,
quando a proprietária Raquel
Martinez começou a juntar bichinhos. Um dos primeiros animais
um foi um guacamayo, conhecida
como Arara, uma espécie da família das aves, nativa do leste do

O local abre todos
os dias, das 13 às 18h.
Endereço: Sergio Martínez
Camargo 2663
Telefone: 598 99 103 333 /
598 4623 2959
Facebook: Refugio Ecológico MI ZOO S C Rivera, Uruguay.
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Ferradura dos Vinhedos é o novo “xodó” de
quem busca novidades no roteiro de viagem

(Fotos: Divulgação/Agência Corticeiras)

Localizada em pleno Pampa Gaúcho,
na Fronteira Oeste do Rio Grande do
Sul, divisa seca com Rivera, Uruguai,
Sant’Ana do Livramento é hoje o segundo maior destino indutor do Estado Gaúcho, recebendo milhares de
visitantes semanalmente atraídos, em
especial, pela facilidade de estar em
dois países ao mesmo tempo.
Por muitas décadas, o turismo de
compras nos free shops do país vizinho fora o principal atrativo. Atualmente, os turistas continuam encantados com as compras importadas,
mas também descobriram a potencialidade do turismo das duas cidades
irmãs, conhecidas como: Fronteira da
Paz ou “la mas hermana de todas las
fronteras del mundo”, como costumam dizer os fronteiriços.
Toda essa identidade de fronteiriços,
aliados a localização estratégica, em
pleno Paralelo 31, comprovadamente
ideal para o cultivo dos melhores parreirais do mundo, com invernos rigorosos e verões muito quentes, atraiu
as grandes vinícolas da Serra Gaúcha
e, mais recentemente, as oliveiras
tem preenchido hectares de plantações antes ocupadas pela pecuária.
A Ferradura dos Vinhedos alia história, belas paisagens, vinícolas: Almadén, que atualmente pertence ao
grupo Miolo; Vitivinícola Cordilheira
de Sant’Ana, com sua produção de
vinhos finos, estilo boutique; Salton
e Nova Aliança – as duas primeiras
com postos de turismo. As empresas
produtoras de azeite de oliva: Olivo
Pampa – a pioneira atendida pelos

proprietários Fernando Rotondo e
Cibele Montavani, permite ao visitante passear em meio aos olivais e
ver na indústria toda a parte de processamento, além de oferecer experiencias gastronômicas únicas; a Casa
Albornoz, administrada por quatro
mulheres empreendedoras, tem seu
lagar localizado em frente ao Cerro
Palomas, principal cartão postal da
cidade, oferecendo diferentes tipos
de azeites, mel e nozes produzidas na
propriedade da família, com experiências em meio a natureza para toda
a família; e mais recentemente a Paralelo 31.
As agroindústrias locais também têm
seu espaço garantido no passeio, com
degustações e compras de produtos
como cucas, pães, queijos, doces caseiros, tendo como parceiros empresas como Doces Delícias da Sandra.
Um dos pontos altos do passeio pela
Ferradura é o Café Campeiro da Família Peres, onde o bolo em formato de
ferradura é a atração principal, mas
a hospitalidade e a vivência em meio
aos animais da propriedade deixam
marcas nos visitantes e aquele “gostinho de quero mais”.
Entre coxilhas do Pampa a Ferradura dos Vinhedos vai revelando seus
produtos, tendo ainda Centro de Tradições Gaúchas, propriedades com
experiências agrosustentáveis, produção artesanal de vinhos, queijos com
leite de cabra, artesanato e o Parque
Termal Amsterland, com águas quentes encontradas há mais de 800m de
profundidade, enriquecendo este ro-

teiro surpreendente.
O roteiro Ferradura dos Vinhedos tem
o receptivo operado pela Agência de
Turismo Corticeiras, com opções de

passeios de meio turno e turno integral, incluindo almoços e atrações típicas do Estado do Rio Grande do Sul
e da cultura fronteiriça.
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Águas termais para aquecer a viagem
Conheça o Parque Termal Amsterland
A 12 km da linha divisória está o Amsterland.
Um poço de água termal de 893 metros de
profundidade. Piscinas indoor com toboáguas
e piscinas open air para pessoas de todas idades e gostos. Destaque para a piscina de ondas,
uma verdadeira praia na fronteira. Spa Thermal
Água da Terra com banhos, massagens, terapias, sauna e nada menos que quatro opções de
pacotes no Spa Day. Espaço Kids com mais de
20 brinquedos e diversão para toda a família.
Espaço-convivência em área ampla e arejada
onde uma selfie se traduz em um instante inesquecível. Moinho Gourmet, o food truck mais
charmoso, saboroso e irresistível da Fronteira:
tudo isso é Amsterland, o Parque Thermal que
nasce em Sant’Ana do Livramento (Rio Grande
do Sul, Brasil), na fronteira com Rivera (Uruguai), e já apresenta todas essas possibilidades
de bem-estar e qualidade de vida em um ambiente desenhado para eternizar os momentos
em família.
O empreendimento, que tem projetado hotéis

(Fotos: Divulgação)

para seu Complexo e um shopping, já conta
com cabanas para acomodação do público.
Com isso, amplia o tempo de permanência dos
usuários no Parque e mais rica fica a experiência no Amsterland. Visite www.amsterland.
com.br, siga nas redes sociais e conheça tudo
sobre o Parque Thermal mais completo do sul
do Brasil e do norte do Uruguai.
O objetivo central do projeto é possibilitar ao
turista que já vai semanalmente a Santana do
Livramento e Rivera o alongamento de sua
estada. Que tenha uma oportunidade de descansar, de entreter-se, de divertir-se, de ter
um sorriso mais largo no rosto.
O grupo conta com dois hotéis parceiros, o
Emirates Hotel & Suítes, no centro de Sant’Ana
do Livramento, e o Nuevo Hotel, no centro de
Rivera.

Endereço: Estrada Robledo
Braz, 6260 - KM 5
Horário de funcionamento:
aberto quinta e sexta, a partir das 14h às 20h |Sábado,
domingo e feriados, a partir
das 11:30h às 20h
Mais
informações:
55
3244.1419
Facebook: @complexoturisticoamsterland
Instagram: @amsterlandtermal
www.emirateshotelesuites.
com.br
www.nuevohotel.com.br
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Empresa Siñeriz destaca-se com atrações
comerciais e turísticas na fronteira
Siñeriz Shopping e Siñeriz Free Shop
O Siñeriz Shopping localizado na Rua
Sepé 51, próximo ao Parque Hidráulico de Santana do Livramento (DAE)
a poucos minutos do centro da cidade, inaugurado em Agosto de 2012 é
o maior free shop da América Latina,
além dos 10.000m² de área de vendas
possui praça de alimentação, cinema,
supermercado, centro de imigração,
farmácia e casa de câmbio. Com um
estacionamento com capacidade para
700 carros é o maior centro de lazer,
compras e entretenimento da fronteira.
Além dos setores de compras do free
shop, o local tem cinema com filmes
em espanhol e português, praça de

(Fotos: Divulgação)

Siñeriz é uma empresa com mais de 30
anos de experiência, atuando desde
1987 com a implantação do sistema
duty free shop em Rivera. Especializados na venda de produtos importados, o Siñeriz tornou-se uma atração
comercial e turística de Rivera.
A tradicional loja Siñeriz free shop na
Avenida Sarandi 338, localizada na
primeira quadra da principal avenida
da cidade, hoje conta com 2.500m²
de área de vendas, é o maior free
shop do centro da cidade, além dos
tradicionais departamentos de perfumes, bebidas, eletrônicos e alimentos
possui um grande espaço destinado a
outlet com preços imperdíveis.

alimentação com Burger King, Fragola
Café, Pizza Di Pablo, Subway, La Vitaminica; Indumex; Farmácia Linea; Em
anexo o Supermercado Ta-ta e Restaurante La Perdiz.
Recentemente, no estacionamento,
inaugurou o Mc Donalds, com os lanches fast food, cafeteria, espaço interno e externo, e serviço Drive-in.

Entre os diferenciais do Shopping
Siñeriz podemos citar: Estacionamento com segurança, WIFI, Guarda Volumes, Carrinhos de Bebe, Cadeira de
Rodas e Pet Friendly.
O grupo Siñeriz é uma empresa familiar que busca inovar e crescer constantemente, proporcionando desenvolvimento para a região.
Siñeriz centro
Avenida Sarandi, 338
Tel (+598) 4622 9955
Fax (+598) 4622 3318
Siñeriz shopping
Sepé, 51
Rivera, Uruguay
(+598) 4624 1000
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Velocidade na fronteira!
(Foto: Marcelo Pinto/AP)

Autódromo Eduardo P. Cabrera

(Foto: Divulgação/Autódromo)

A construção do Autódromo Eduardo P. Cabrera deve-se à iniciativa do
Auto Moto Clube Rivera-Livramento,
que data de 16 de setembro de 1951,
e à decisiva colaboração do comércio
e de autoridades de ambas as cidades
fronteiriças. Inicialmente, a pista asfaltada tinha uma extensão de 1.242
metros e um trecho em terra que totalizava 2.329 metros, trecho esse que
foi asfaltado em 1962. O autódromo
contava com boxes para 14 carros,
serviço contra incêndio, lanchonete e
banheiros femininos e masculinos, e o
seu circuito era considerado um dos
melhores do Uruguai.
O auge do autódromo ocorreu nas
décadas de 70 e 80, época na qual foram realizadas inúmeras provas automobilísticas e de motocross. Além das
corridas realizadas pelos aficionados

por velocidade, aconteciam ali provas
dos campeonatos uruguaios e gaúchos de automobilismo. Na década de
90, devido à falta de manutenção e à
consequente deterioração da pista,
os usuários deixaram de frequentar o
autódromo, o que levou a sua desativação e abandono. Depois de mais de
uma década de abandono, no ano de
2012, começou a obra de reconstrução e ampliação do Autódromo Eduardo P. Cabrera.
Modernizado sob a supervisão de
Jhonny Javier Bonilla. Toda a pista foi
alargada e um novo setor acrescentado, uma réplica da curva 8 do GP da
Turquia de Fórmula 1, uma das mais
desafiadoras do calendário mundial.
Com a reconstrução e ampliação do
Autódromo Eduardo P. Cabrera buscou-se um fortalecimento da fronteira. O autódromo permite um novo

(Foto: Divulgação/Autódromo)

História do autódromo:

tipo de turismo e possibilita que a
fronteira faça parte de um circuito esportivo, o que permite a geração de
novos negócios, e assim a geração de
novos postos de trabalho. O autódromo está apto para receber todas as
grandes provas de automobilismo do
Uruguai e Brasil, além da possibilidade de outras competições como motociclismo e ciclismo.
O Autódromo recebeu grandes eventos como a Copa Truck e o Sulbrasileiro de Motovelocidade.

O retorno

Depois de um ano e meio, o Autódromo de Rivera voltou a abrir suas portas para o esporte e para o público.
Nos dias 14 e 15 de agosto, foram
disputadas a terceira e quarta etapa
do Campeonato de Turismo Pista SAC

(Salto Automóvil Club).
Na data, a Secretaria Nacional de
Esportes do Uruguai e a Direção Departamental de Saúde de Rivera autorizaram a presença de 300 pessoas,
cumprindo o protocolo sanitário solicitado. Só se venderam entradas para
quem tomou as duas doses da vacina.
Além disso, foram permitidas quatro
pessoas por carro e não foi autorizada
a presença do público nos boxes. Na
chegada ao local, foi medida a temperatura de todos e exigido o uso da
máscara.
Entre os atletas presentes, estiveram
representando a fronteira, Eriberto Osorio (Carozo) a bordo de seu
Volkswagen GOL amarelo e com o N°
12 também em pista Fernando Vas Arduvino.
Colaboração: Wáshington Pereira
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Cultura em Santana do Livramento
Saiba mais sobre a Estação Cultura, Museu David Canabarro e Casa de David Canabarro
Estação Cultura

Fundada em 1910 a estação ferroviária de Santana do
Livramento guarda muitas histórias de passagens de
ilustres pessoas e artistas que vinham do Rio de Janeiro e São Paulo, para se apresentar em outros países,
por aqui passavam, por vezes até pernoitando e apresentando seus filmes. Entre os ilustres internacionais
que por aqui passaram tivemos o 26º presidente dos
Estados Unidos, Theodore Roosevelt Jr.
A estação parou de funcionar em 1996, ficou abandonada até pouco tempo quando empresas resolveram
revitalizar a estação transformando o local em um
lugar de cultura e arte. Devido à pandemia, a Prefeitura Municipal começou a fazer eventos na Praça da
Estação, com shows e apresentações artísticas, que o
público pode acompanhar do carro.

Centro Cultural Casa de
David Canabarro

A Casa de David Canabarro, Patrimônio Histórico e
Cultural, guarda em seu interior a história de uma das
figuras mais importantes do Rio Grande do Sul.
A residência que David Canabarro construiu na área
urbana de Santana do Livramento – e que doou, posteriormente, à irmã – foi edificada em meados do
século XIX. Possui paredes externas executadas em
alvenaria de pedra, as internas em pau-a-pique e a
cobertura em telhas cerâmicas, do tipo capa/canal,
constituindo um exemplo da arquitetura singela característica da região da campanha do Rio Grande do
Sul, na época.
Atualmente, o local é um museu com peças usadas na
Revolução Farroupilha e na Guerra do Paraguai. Com
a restauração da casa de passagem de David Canabarro, em 2008, Santana do Livramento garantiu a transferência dos restos mortais do general farroupilha
para um mausoléu construído no terreno da Casa. A
construção abrigava o líder farroupilha durante compromissos na zona urbana de Livramento.
David José Martins (1796-1867), militar gaúcho, adotou o nome David Canabarro em 1837. Participou das
campanhas militares do Rio da Prata e foi um dos líderes da Guerra dos Farrapos
David Canabarro foi um militar importante na Revo-

lução Farroupilha, a maior guerra que já ocorreu em
território gaúcho, entre 1835 e 1845. Canabarro lutou
para que o Estado, na época chamado de província,
recebesse mais atenção e
dinheiro do governo brasileiro.
Foi um dos principais parceiros de Bento Gonçalves em confrontos contra
o Império. Invadiu Santa
Catarina, em 1839, mas foi
importante na negociação
da paz, em 1845. Ele nasceu na cidade de Taquari, e viveu por mais de 50
anos na Estância de São
Gregório, distante cerca
de 40 quilômetros do Centro de Livramento. Faleceu
aos 71 anos no interior do
município, na sede da fazenda do Capitão Antônio
Mendes de Oliveira.

(Fotos: Arquivo/AP)

Quem foi David Canabarro?
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O PRIMEIRO
SHOPPING de

RIVERA com
o MAIOR FREE
SHOP do

URUGUAI

sineriz.com.uy

/SinerizFreeShop
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(Foto: Divulgação/ASCOM )

Produtos importados com o melhor preço

Os setores dividem-se entre:

- Cosméticos/beleza;
- Utensílios domésticos: bazar, decoração, cozinha e muitos outros arti-

gos;
- Bebidas: vinhos, cervejas, destilados
com a garantia de melhor preço da
Fronteira;
- Alimentação: doces, chocolates e
outros petiscos importados;
- Eletrônicos: caixas de som, smartphones, eletrodomésticos, ventiladores e aquecedores, smartTv’s;
O Brasil Free Shop é especializado em
ar-condicionado. Turistas de todos os
cantos vêm à procura dos aparelhos
com o melhor preço.
A empresa também tem lojas em Rio
Branco (UY), São Borja, Uruguaiana e
Barra do Quaraí (RS).

(Foto: Divulgação/ASCOM )

Se você é habituado a visitar a fronteira, já deve conhecer o Brasil Free
Shop, o maior importador de Rivera!
A empresa fica em uma esquina estratégica – na Sarandí com Ceballos (primeira quadra da principal avenida da
nossa fronteira).
No local, é possível encontrar uma
grande diversidade de produtos, com
preços muito atraentes e além disso,
toda semana tem ofertas imperdíveis.

(Foto: Divulgação/ASCOM )

Av. Sarandí esq. Ceballos
(55) 9 9933 3962
Facebook: @bfsbrasil
Instagram: @shopfreebrasil
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COBERTURA NA SERRA GAÚCHA
CHAME A TRANSUL EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS
MAIOR FROTA DE AMBULÂNCIAS DO SUL DO BRASIL
- Remoções particulares
- Planos individuais e familiares
- Eventos
- Áreas protegidas empresariais
- Veículos modernos com equipe técnica qualificada
- 50 anos de experiência
ATENDIMENTO 24 HORAS
0800 0090 192

WWW.TRANSUL.COM.BR
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Lazer e contemplação
Quando falamos em opção de lazer,
logo lembramos do Lago Batuva. Um
ponto turístico da cidade que tem
“sombra e água fresca”. A vegetação
nativa cobre os morros que cercam o
Lago Batuva. Uma paisagem de encher
os olhos, que mistura tons de verde e
muita sombra. Fica localizado no bairro Planalto, a cerca de dez minutos do
centro de Sant’Ana do Livramento.
O local é muito procurado pelos santanenses, principalmente aos domingos,
quando até o trânsito fica lento. São jovens que se reúnem para o chimarrão,
famílias que levam as crianças para
brincar na pracinha e até as pessoas
que gostam de praticar exercícios ao
ar livre.

●Mirante da Santinha

A Santinha está localizada em um dos
pontos mais altos do local. Sem dúvidas,
o melhor do mirante é a vista privilegiada
da cidade. De lá de cima é possível avistar grande parte da cidade, dos prédios
até seus morros e cerros, sua área verde

(Foto: Marcelo Pinto)

●Lago Batuva

e também o
Lago Batuva.
Ao lado da
Santinha há
outro cerro
onde temos
uma vista
melhor
e
mais ampla
do Lago Batuva, esse
cerro é mais
rústico
e
mais preservado, cujo
acesso ao local é por estrada de terra, uma boa
caminhada
é suficiente
para subir
ao topo e
vale a pena.
A paisagem do Lago Batuva e a vista do
Mirante da Santinha fazem com que
qualquer um pare para admirá-las. Porém, é necessário que a população e os
visitantes ao visitá-las cuidem e preservem aquele local tão apreciado pela população.

(Foto: Arquivo/AP )

O bairro Planalto conta com dois locais
para apreciar a natureza e a melhor
vista da cidade:

(Foto: Fabian Ribeiro)

Vale do Lunarejo - Rivera

Cascata e Trilha do Macaco Branco

(Foto: Marcelo Pinto)

Não existe quem não tenha paixão por cachoeiras, seja para apenas conhecer ou tomar banho, e é sempre bom ter a oportunidade de
conhecer um local novo.
Portanto, se você quer fugir da correria da
cidade, sem ir muito longe, vale a pena percorrer alguns quilômetros para ver a beleza
natural, pouco explorada, “escondida”, em
Sant’Ana do Livramento.
Ela encanta pela simplicidade e pelo encaixe

perfeito com a natureza a sua volta. Não é
apenas mais uma atração que se destaca na
fronteira, mas sim, o conjunto de cada peça
que faz a Cascata do Macaco Branco ser tão
especial!
Está localizada a cerca de 35 km da cidade.
A melhor forma de chegar lá, é pela BR 293
até a entrada dos Cerros Verdes, deve-se percorrer ainda uns 20 km. Para quem gosta de
“desbravar a natureza” é possível fazer trilha.
Ficou interessado? É só entrar em contato
com o proprietário Luís Alberto Chaves. Contato: 9 9958 4948

O Vale do Lunarejo - Valle del Lunarejo em espanhol, é um parque natural da região norte
do Uruguai. Ele está localizado em Rivera, a
70 quilômetros da capital departamental e a
poucos quilômetros da cidade de Tranqueras.
Para chegar até o Vale do Lunarejo, é preciso
ir pela Ruta 30.
O Parque Natural Regional Vale do Lunarejo
é uma área protegida do Uruguai, que desde
2009 integra o SNAP (Sistema Nacional de
Áreas Protegidas).
Paisagem sem igual: O vale tem cerca de 20
mil hectares de montanhas com alturas superiores a 350 metros, mata nativa, bosques,
riachos, quedas d’água, cascatas e piscinas
naturais. A área possui diversos ambientes naturais, com uma ampla diversidade em fauna
e flora.
A vegetação é típica de bosques de quebrada
e cerrado. Fauna de grande riqueza de espécies e onde se registram mais de 150 espécies
de aves.
É atravessado por vários rios e arroios, o principal é o Lunarejo, e seus afluentes são: Rubio
Chico, Cañada de los Molles, de Eduardo, de
los difuntos, de las Yeguas, Quebrada Grande,
Cerro Bonito, Paso de la Laguna e Gajo del Lunarejo.
Águas cristalinas que nascem dentre as pedras
formam espelhos d’água que se transformam
em piscinas naturais podendo ser desfrutadas durante o ano inteiro. Também é possível
passear a cavalo pelas trilhas e se deslumbrar
com as mais belas paisagens do Uruguai.
Constitui o habitat ideal para a vida selvagem

na região, rica em aves, com 153 espécies
registradas, além de anfíbios raros, répteis
como a cobra cascavel que está ameaçada
de extinção, veados, e outros, uma enorme
diversidade de insetos, aracnídeos e outras
espécies.
Uma interação harmônica entre natureza e
cultura: Esta paisagem é o resultado de anos
de interação entre as atividades humanas fundamentalmente o uso pecuário extensivo
- e o ambiente natural; e este valor faz parte
do que quer se preservar.
Aos destacados atributos naturais se somam
importantes valores históricos e culturais, intimamente ligados às características do território. O relevo da área teve um papel estratégico nas revoluções uruguaias e no Rio Grande
do Sul.
Em particular a área junto à localidade de Masoller, que foi cenário em 1904 da batalha que
marcou o fim das guerras civis no país, na qual
foi morto o General Aparício Saravia. Ainda
hoje é possível apreciar construções em pedra
em bom estado de conservação, que cumpriram um papel relevante no desenvolvimento
dessas contendas.
É uma reserva particular, com mais de cem
proprietários comprometidos com a sua conservação.
Vale a pena conhecer e explorar os encantos
do Valle, encher os pulmões de ar puro e recarregar as forças! O Vale do Lunarejo espera
você para uma experiência única em meio à
natureza.
** Como está localizado no Uruguai, é necessário seguir as regras para a entrada de turistas na fronteira do país.
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Não deixe de visitar o Barão Free Shop

Produtos de qualidade em todos
os setores

(Foto: Divulgação)

Vamos começar pelo setor de bebidas, pelo qual o Barão
Free Shop é tão conhecido e procurado. Não importa qual
seja a sua preferência, o free shop com certeza tem a bebida

perfeita para qualquer ocasião. São vinhos de todo o mundo,
incluindo marcas exclusivas, cervejas, destilados e etc.
Para quem gosta de eletrônicos, no Barão Free Shop irá encontrar vários modelos de TV’s de 24 até 65 polegadas, caixas de som portáteis e muito mais.
O setor de perfumaria tem as melhores marcas de fragrâncias, cosméticos e maquiagens do mundo. Destaque para a
marca exclusiva SLA Paris.
O setor de bazar é amplo e conhecido pela variedade de produtos diferenciados e pelo tradicional Showroom de Natal.
Vale a pena conferir o setor de moda com marcas como Santa Bárbara e Tommy Hilfiger, além dos produtos de alimentação com variedade em chocolates, alfajores, doce de leite
e muito mais.

Prêmio Travellers’ Choice

Pelo quarto ano consecutivo o Barão Free Shop ganhou o Travellers’ Choice, prêmio que celebra atrações que sempre proporcionam experiências fantásticas a viajantes do mundo todo. O Free Shop faz parte
do grupo de 10% das melhores do mundo.
Neste ano particularmente desafiador, o estabelecimento se destacou ao oferecer serviços e experiências excelentes aos visitantes.
Não é à toa que o Free Shop conquistou a confiança
dos clientes brasileiros, que vêm de todas as regiões,
em busca de produtos diferenciados com preços superatrativos.

O primeiro Free Shop com
aplicativo móvel

Sempre inovando para oferecer o melhor, o Barão
Free Shop agora conta com aplicativo móvel! Agora
os clientes têm acesso a todos os produtos que a
loja oferece, na palma da mão.
Com uma busca rápida, em menos
de 2 segundos você encontra o
que está buscando.
No App você encontra ofertas exclusivas por setor.
Também é possível acessar
o blog com dicas e resenhas
de produtos pra você saber
mais na hora de comprar.
Baixe agora na Play Store
e tenha todas essas vantagens!

(Foto: Divulgação)

Visitar o Barão Free Shop é quase que uma obrigação, principalmente se você está procurando bebidas exclusivas ou
eletrônicos com os melhores preços.
27 anos na esquina mais tradicional de Rivera:
“A história do Barão Free Shop começou em um pequeno
local, com uma singela vitrine onde podia-se apreciar uma
pequena variedade de produtos.
Com árdua dedicação e sobretudo com grande apoio familiar e de muitos amigos que acreditavam em nosso potencial,
transformamos o Bazar (1994) em Barão Free Shop (1998).
Um free shop dedicado a servi-lo, a conhecê-lo profundamente para assim entendê-lo melhor e satisfazer suas necessidades, tendo como principais características: inovação
e transparência.
Durante a nossa caminhada fomos somando clientes que
tornaram-se nossos amigos e, hoje, fazem parte da grande
família chamada Barão Free Shop.”
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Governo com foco no Turismo

(Foto: Divulgação/ASCOM )

Projeto Destino Binacional agora é realidade na fronteira

Na última semana, foi lançada a ferramenta digital DESTINO BINACIONAL,
em evento no Rivera Casino & Resort
. Lá estiveram presentes autoridades
políticas, militares e civis.
Além das presenças do Senador Tabare Viera e do Intendente Richard
Sander, o Governo Municipal esteve
representado pela Prefeita Delegada
Ana Tarouco e pela Secretária de Turismo Sandra Pontes, estas que trouxeram ao evento o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do RS,
Deputado Estadual Gabriel Souza.
A ideia do projeto é unificar o turismo
na fronteira, valorizando os potenciais
de Livramento e Rivera para que juntas possam alcançar objetivos ainda
maiores no setor, visando desenvolvimento dos municípios e aumentando
a geração de emprego e renda.

Alguns projetos da Secretaria
de Turismo – Sant’Ana do Livramento
Turismo Rural
Almeja-se o desenvolvimento e o alavancar da beleza natural e histórica do
pampa gaúcho, objetivando atenção
especial ao turismo rural, que detém
grande potencial gastronômico e cultural capaz de fomentar a identidade

(Foto: Divulgação/ASCOM )

A prefeita Ana Tarouco sempre manteve em seu discurso a importância do
desenvolvimento do Turismo na cidade. Assim, após a situação estar mais
controlada em relação à pandemia, o
governo pode focar nesse objetivo. A
governante do município está sempre
em busca de recursos e parcerias para
a pasta. Confira algumas ações.

fronteiriça em seus distintos nuances,
da mesma forma, visa-se o pleno desenvolvimento social e econômico da
região.

Trilha Ecológica

Realização de trilhas pertencentes
à primeira etapa da implantação da

sinalização da Rede Brasileira de Trilhas, as quais percorrerão grande parte do território fronteiriço, iniciando
na Área de Proteção Ambiental do
Ibirapuitã. Neste território, atualmente, está sendo desenvolvido o mapeamento do roteiro da trilha oficial do
projeto.

