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PEXEL

TELEFONES

ÚTEIS
ACABOU O VERÃO
SÓ NO HORÁRIO

Segurança Pública
•
•
•
•

Brigada Militar – 190
Corpo de Bombeiros – 193
Polícia Civil – 197
Comando Rodoviário da Brigada Militar – 198

Saúde
•
•
•
•
•

Centro de Informações Toxicológica – 0800 721 3000
Samu – 192
Disque Vigilância – 150
Disque Aids – 0800 541 0197 (Dias úteis das 8h às 12h e das 13h às 17h)
TelessaúdeRS – 0800 644 6543 (Exclusivo para médicos e enfermeiros da
Atenção Básica, das 8h às 17h30)
• Ouvidoria SUS/RS – 0800 6450 644 (Das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h)

hospitais
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capão da Canoa – (51) 3665.2391
Cidreira – (51) 3681.1556
Mostardas – (51) 3673.1411
Osório – (51) 3663.3377
Palmares do Sul – (51) 3668.1716
Rolante – (51) 3547.1300
Riozinho – (51) 3548.1514
Santo Antônio da Patrulha – (51) 3662.1111
Tramandaí – (51) 3661.2511

RODOVIÁRIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balneário Pinhal – (51) 3682.1330
Capão da Canoa – (51) 3625.2633
Capivari do Sul – (51) 3685.1330
Cidreira – (51) 3681.5633
Mampituba – (51) 3615.2024
Maquiné – (51) 3628.1255
Mostardas – (51) 3673.1255
Osório – (51) 3663.1284
Palmares do Sul – (51) 3668.1860

• Riozinho – (51) 3548.1080
• Rolante – (51) 3647.1123
• Santo Antônio da Patrulha – (51)
3662.2739
• Torres – (51) 3664.1787
• Tramandaí – (51) 3661.2611
• Três Cachoeiras – (51) 3667.1429
• Quintão – (51) 3680.2199
• Xangri-lá – (51) 3625.2633

A mudança dos relógios para a volta do horário normal não significa o fim do verão,
como muita gente se engana. A última semana de fevereiro terá um comportamento
bem típico da estação com sol forte, calor, pressão do ar, nuvens, pancadas rápidas e
tudo o que está previsto em roteiro clássico de temporada. Temperaturas amenas no
meio da semana e sol forte serão intercaladas por nebulosidades e chuviscos daqueles
que convidam a um bom chimarrão com em roda com a família ou amigos. Tudo
indica uma semana de calmaria antes dos movimentos de Carnaval que já devem
iniciar na sexta-feira, dia 01 de março.

22/02

Muito sol

23º 29º

23/02

Mais sol forte

25º 32º

24/02

Trovoadas e
chuvas rápidas

23º 33º

25/02

Trovoadas e
chuva

21º 25º

26/02

Chuviscos

15º 24º

27/02

Mais
chuviscos

19º 24º

28/02

Sol, nublado
leve

21º 29º

FONTE: www.accuweather.com
verificação para a região entre Tramandaí e Capão da Canoa, de 22 a 28 de fevereiro de 2019.
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TRADIÇÃO

CAVALGADA DO MAR INICIA
NO DIA 23 DE FEVEREIRO

E se

Celebração vai mobilizar 5 mil cavaleiros e 1,5 mil animais.

chover?

ACERVO DO ICCM - INSTITUTO CULTURAL CAVALGADA DO MAR

A revolução dos bichos
em quadrinhos
Artista gaúcho Odyr é o responsável por dar nova
vida ao clássico de George Orwell.

Percurso pelas praias
inicia em Dunas
Altas e vai até Torres

DIVULGAÇÃO

C
A obra-prima de George Orwell agora tem uma adaptação para os
quadrinhos. Um clássico moderno, A revolução dos bichos ganhou vida e
movimento no traço do artista gaúcho Odyr. Ao narrar a insurreição dos
animais de uma granja contra seus donos, a obra mostra como o conflito
os leva a uma tirania ainda mais opressiva que a dos humanos.
Odyr passou os últimos anos envolvido nessa empreitada desafiadora de
transformar em quadrinhos um dos maiores clássicos da literatura mundial.
Em tinta acrílica, fazendo com que cada página se tornasse uma verdadeira
obra de arte, Odyr deu forma à narrativa de George Orwell — e a
personagens antológicos como os porcos Napoleão e Bola-de-Neve.
Escrita em plena Segunda Guerra Mundial e publicada em 1945, essa
breve narrativa causou desconforto ao satirizar ferozmente a ditadura de
Stalin numa época em que os soviéticos ainda eram aliados do Ocidente
na luta contra o eixo nazifascista. Mas não só. Mais de sessenta anos
depois, A revolução dos bichos se tornou uma alegoria universal sobre
as fraquezas humanas que levam à corrosão de grandes ideias e projetos
de revolução política.

FICHA TÉCNICA:
• Livro: A revolução dos
bichos em quadrinhos
• Autores: George
Orwell e Odyr
• Editora/Selo:
Quadrinhos na Cia
• Páginas: 176
• Preço Sugerido:
R$ 69,90
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omeça neste final de semana uma das
celebrações mais tradicionais do Estado. É a
Cavalgada do Mar, no dia 23 de fevereiro.
A partida é no balneário de Dunas Altas, no
município de Palmares do Sul, e a chegada
será em Torres, no dia 2 de março.
A celebração chega a sua 35ª edição com
mais de 5 mil cavalarianos revezando-se em
cerca de 1,5 animais. O percurso de 300
quilômetros será feito por participantes de
São Paulo, Minas Gerais e Paraíba.
Segundo o presidente do Instituto Cultural
Cavalgada do Mar, Luiz Eduardo Amaro
Pellizer, a atividade está no Livro dos
Recordes (Guinness Book) como o maior

evento festivo do homem a cavalo do
mundo. “Isso representa a valorização
do cavaleiro gaúcho e o culto às nossas
tradições”, destacou o comandante da
Cavalgada.
O evento também é espaço para inovação
e tecnologia. Pela primeira vez, a Cavalgada
contará com o aplicativo Galope, criado
pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Irrigação (Seapi) e lançado pelo Estado no
início de 2018. O app facilita o transporte
de equinos e a inscrição em rodeios,
cavalgadas e qualquer outro evento, além
de permitir a comprovação de sanidade do
animal na palma da mão.

E MANTENHAM
DISTÂNCIA DESTES
BANHISTAS, CRIANÇAS
ELES SÃO MUITO
PERIGOSOS.
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Curta o melhor do verão com o Banrisul Digital:

BanriSaque e Banricompras Vero Pay:
dinheiro na mão e compras, sem cartão

Acompanhe e movimente sua conta,
pessoal ou da empresa

Pagamentos e agendamento de contas

Cadastramento de débito automático

/banrisul

@banrisul

www.banrisul.com.br SAC: 0800.646.1515 | Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907 Ouvidoria: 0800.644.2200 | Deficientes Auditivos e de Fala: (51) 3215.1068

ANIMAIS

FEIRA DE ADOÇÃO DE CÃES EM TRAMANDAÍ
Durante a temporada, atividade é promovida às sextas e sábados na praia, ao lado do Sesc

O

Canil Municipal de Tramandaí promove
feiras de adoção de animais durante o
ano todo. A campanha normalmente
é realizada às sextas-feiras na Praça da
Tainha. No veraneio, a ação está na
beira da praia. Desde o início do ano,
aproveitando também o movimento do
verão, é realizada a Feira de Adoção nas
sextas e sábados, das 9h às 17h, junto
ao SESC.
A feira é promovida pelo Canil
Municipal, através da Vigilância
Sanitária. “A comunidade pode ficar
tranquila que todos os cães receberão
cuidados especiais à beira-mar. Não
ficarão expostos ao sol e terão bastante
água fresca. Todos são higienizados,
castrados e tem o acompanhamento
de Microchips. Este serviço busca
facilitar a identificação dos animais e no
monitoramento dos cães que foram
adotados”, destaca o Coordenador
da Vigilância, Victor Ilha. No local, a
Vigilância Ambiental em Saúde também

estará fazendo um trabalho de
conscientização contra o mosquito da
dengue (Aedes Aegypti).
Ter a companhia de um cãozinho é
extremamente saudável para o ser
humano, pois reduz a sensação de
solidão, incentiva o sorriso e melhora
as relações sociais. Eles transmitem o
amor verdadeiro e uma amizade única
que não se encontra em mais ninguém.
Infelizmente no Brasil ainda existem
cerca de 30 milhões de animais
abandonados. Isso ocorre por muitos
fatores como: viagem, desinteresse
pelo animal, crescimento além do
esperado, sem falar que uma grande
parte da população prefere comprar
cães de raça. Os cães e gatos
abandonados acabam indo parar em
abrigos ou até mesmo ficando nas
ruas. Eles sofrem com o frio, a chuva,
a fome, a sede e quem sabe até de
violência. Os animais que vivem em
abrigos/ONGS são os famosos SRD

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE TRAMANDAÍ

Ao adotar um filhote,
a família recebeu
também uma camiseta
da campanha

(Sem Raça Definida), que ocupam
a maior porcentagem da taxa de
abandono do país.
Quem participa da ação e recebe um
cãozinho ganha ainda uma camiseta
personalizada da campanha. Para o
coordenador da Vigilância Sanitária,
o público demonstra interesse e está
participando da iniciativa. “Do início do
ano até meados de fevereiro, já foram
adotados 52 animais. No ano passado
inteiro, o número de doações chegou a
44”, compara Ilha.
Quando acabar a temporada, a
campanha de doações continua. Para
adotar seu futuro melhor amigo, você
poderá se dirigir até o canil municipal
(Estrada do Carrachi, a 600 metros da
RS 030) de segunda a sexta das 8h às
17h. Após o Carnaval, a feira de adoção
volta para Praça da Tainha, toda sextafeira, das 14h às 17h. Para realizar a
adoção basta levar o documento de
identidade.

LAZER

FINAL DE SEMANA ESPORTIVO EM IMBÉ
Beira-mar recebe Beach Tennis e Bola na Cesta entre os dias 22 e 24 de fevereiro.

O

último final de semana de
fevereiro reserva duas grandes atrações
aos moradores, veranistas e turistas
de Imbé, principalmente para os
apaixonados por esporte e praia. De 22
a 24 de fevereiro acontece o 1º Open
Imbé de Beach Tennis e no dia 24 será a
vez do tradicional evento Bola na Cesta.
O Beach Tennis é um torneio com
expectativa de reunir entre 250 e 300

participantes na Barra de Imbé, no novo
calçadão, local escolhido para a realização
do evento. Serão montadas pelo menos
10 quadras para receber a competição.
O beach tennis chegou ao Brasil em
2008 e, desde então, não parou de
crescer. Hoje o país já é a segunda maior
potência no esporte, ficando atrás apenas
da Itália, criadora da modalidade. No Rio
Grande do Sul, esse crescimento tem se
IVAN DE ANDRADE

intensificado nos últimos três anos e novas
quadras, em clubes, academias ou praças
públicas, são criadas a todo momento.
Na época de veraneio, os praticantes
correm para as praias do litoral, e Imbé
tem se destacado como um dos points
preferidos dos jogadores. Quadras são
montadas na beira do mar e filas de
raquetes se formam ao redor. Considerado
fácil de aprender, o beach tennis reúne
adeptos de todas as idades, sendo uma
ótima opção de lazer para a família.
As inscrições para o 1º Open de Beach
Tennis foram realizadas no site da
Federação Gaúcha de Tênis (FGT). O
primeiro grande torneio da modalidade
em Imbé conta com o patrocínio da
Prefeitura de Imbé e da Rádio Jovem Pan
Litoral, 103,1. A Pizzaria A Lenha é uma
das apoiadoras do evento e vai realizar
sorteios de cupons de descontos durante
a competição.

BASQUETE NA PRAIA

Beach Tennis deve
reunir entre 250 e
300 atletas
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Imbé também receberá no dia 24 de
fevereiro, das 9h às 14h, na beira mar
do Centro, em frente a Rádio da Praia,
o tradicional evento Bola na Cesta, que
consiste em oito tabelas de basquete.
Nessa atividade, os participantes são
divididos por faixa etária, dos três aos
90 anos. “É um evento para a família”,

PIXABAY

Bola na Cesta é
esporte para toda
a família
destaca o organizador e ex-jogador
de basquete, Celso Scarpini que foi
atleta olímpico da Seleção Brasileira da
modalidade. A participação é gratuita.
Serão distribuídos brindes ofertados
pelos patrocinadores, entre eles
150 bolas. “Temos a expectativa da
participação de 2 mil pessoas. É um
evento consolidado, que ocorre há 25
anos não apenas no Rio Grande do Sul”,
complementa Scarpini. A prefeitura de
Imbé apoia o evento.
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2019

A Arena Mais Verão SBT SESC 2019 presenteia os gaúchos
com atividades diárias para divertir o seu verão.
Aberta de terça a domingo, as seguintes atividades
estão à disposição:

08h30 às 19h30:

Patrocínio:

Futmesa
SECRETARIA DE OBRAS,
SANEAMENTO E HABITAÇÃO

ALÉM DA PRAIA

MUITA ÁGUA E DI

Parques aquáticos no Litoral Norte diversificam as
opções de lazer e oferecem estrutura completa e
várias atividades para os turistas.

F
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érias no litoral é sinônimo de diversão
na beira da praia. Jogos na areia e
mergulho no mar são algumas das
atividades favoritas do veranista. Mas,
dentro desse universo, um outro mundo
de possibilidades atrai centenas de
frequentadores em cada temporada,
oferecendo uma série de opções para
competir com o cenário natural: os
parques aquáticos. Instalados na região
de Capão da Canoa, o Marina Park e
o Acqua Lokos estão há mais de uma
década diversificando o veraneio das
famílias e grupos de amigos.
Localizado no Km 50 da Estrada do Mar,
em Capão da Canoa, o Acqua Lokos
Parque Hotel oferece, além da estrutura
de lazer, um complexo hoteleiro que
permite ao visitante adquirir um pacote,
incluindo a hospedagem.
O funcionamento do parque se estende
durante todo o ano. Na temporada
EXPRESSO VERÃO, EDIÇÃO Nº 9

de verão as áreas ativas são: Aquática,
Coberta, Diversão e Fazenda. São mais
de 50 atrações. Já na temporada de
inverno, o visitante tem acesso às áreas
Diversão e Fazenda, com mais de 30
atividades de lazer.
Entre os atrativos em funcionamento no
verão estão o Playground dos Elefantes,
uma piscina em forma de lago, com
profundidade que varia de 30 a 60
centímetros e 300 mil litros de água. É
um dos lugares preferidos das famílias
e crianças. A Mad Montanha, outro
grande atrativo do Acqua Lokos, é uma
montanha russa feita com madeira de
reflorestamento e inteiramente fabricada
dentro do parque. Inaugurada em 2003,
é a segunda maior do Brasil com estrutura
em madeira.
Para agitar a diversão em grupo, a
Corredeiras Paranhana é uma descida
de bote por um tobogã cheio de curvas.

IVERSÃO
DIVULGAÇÃO/ACQUA LOKOS

No Acqua Lokos, a
Mad Montanha foi
construída com madeira
de reflorestamento e
é uma das principais
atrações do parque

A sensação é de uma descida em rio,
prática chamada de rafting, que originou
o nome da atração. O Rio Paranhana é
um afluente do Rio dos Sinos e um dos
rios mais adequados para a prática de
rafting no Estado. A velocidade máxima
atingida no tobogã é de 25km/h e a
altura é de 12m.
A temporada 2019 também trouxe
novidades. A Nova Casa do Terror,
que é reformulação de uma clássica
atração do estabelecimento, conta
com arquitetura inspirada nos casarões
norte-americanos do século XVIII e é
composta por diversos cenários que
possibilitam aos visitantes caminharem
e se depararem com seus “maiores
pesadelos”. Indicada para todas as faixas
etárias.
Para quem quer a comodidade de se
hospedar dentro do parque e aproveitar
toda a estrutura de lazer, os chalés, que
abrigam até quatro pessoas, são um
atrativo à parte. Além do livre acesso
às atrações, os hóspedes contam com
restaurante, estacionamento e internet
wifi. São ao todo 36 acomodações, uma
delas com adaptação para cadeirantes.

DIVULGAÇÃO/ACQUA LOKOS

A Casa do Terror
foi reformulada
a partir de uma
clássica atração
do Acqua Lokos e
é um dos sucessos
da temporada

VALORES DO
ACQUA LOUCOS:

• Passaporte de 1 dia verão R$
100,00 (na bilheteria) / R$ 70,00
(antecipado pelo call center, site ou
revendedores);
• Passaporte anual R$ 300,00 (na
bilheteria) / R$ 230,00 (antecipado
pelo call center, site);
• Crianças com até 3 anos de idade,
com documento de identidade, não
pagam para entrar no Parque.
• Seniores, com 60 anos ou mais,
têm 50% de desconto do valor
integral do passaporte, somente na
bilheteria do Parque.
• Aniversariantes do dia têm entrada

liberada somente no dia do
aniversário, com documento de
identidade na bilheteria.
Temporada Verão:
• Até 10/03/2019, de segunda à
sexta, das 10 às 17h. Sábados e
domingos, das 10 às 18h (também
nos dias 4 e 5/3, no Carnaval).
Temporada Inverno:
• A partir de 15/03/19. Sextas,
sábados, domingos e feriados, das
10 às 17h.
Hotel aberto o ano todo
Informações pelos telefones (51)
3625-2992 e (51) 99938-6398.

*O PASSAPORTE ANUAL É VÁLIDO DURANTE 1 ANO A PARTIR DA RETIRADA NA BILHETERIA DO PARQUE.
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MARINA DE ATRAÇÕES
Já o Marina Park, no Km 35 da Estrada do
Mar, também em Capão da Canoa, possui
área instalada de 450 mil m2, e conta com
atrações radicais, moderadas, brinquedos
para a família e para as crianças, além de
estrutura coberta e setor de alimentação.
Entre os atrativos estão a Torre do Tarzan,
um complexo com quatro toboáguas:
o verde, com 14 metros de altura e
91 metros de comprimento e formato
caracol; o amarelo, com 11 metros de
altura e 14 metros de comprimento;
o laranja, com 7 metros de altura e 42
metros de comprimento; e o marrom,
com 9 metros de altura e 59,5 metros de
comprimento.
Para quem busca algo um pouco mais
radical e com a possibilidade de dividir a
adrenalina com amigos, o Dragon Free é
a opção ideal. É uma rampa em formato
de U, com ângulo de descida de 65
graus, velocidade media de 50km/h, que
permite duas pessoas descerem juntas em
uma boia. Para a família se divertir com as
crianças, o Vale dos Dinossauros apresenta
piscina com profundidade de 30cm e
cenário repleto de animais pré-históricos.
Além das atrações já estabelecidas, a
temporada está agitando os visitantes com
o o Pulo Radical. Trata-se de uma pista de
Slaid Rémp, onde o participante escorrega,
é arremessado com a força do próprio
corpo e “voa” até a piscina. Para curtir a
novidade é preciso ter no mínimo 16 anos,
mediante apresentação de um documento
de indentificação, e pesar no máximo
120kg. Uma área recém-inaugurada para
FOTOS: DIVULGAÇÃO/MARINA PARK

O Pulo Radical
garante bons
momentos de
diversão para quem
gosta de adrenalina
no Marina Park
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os apaixonados por churrasco permite às
famílias e amigos confraternizarem em uma
estrutura que comporta até 40 pessoas.
O visitante leva sua própria carne, e não é
permitido entrar com bebidas, objetos de
vidro e peças cortantes.
Além dos inúmeros brinquedos e
atrações, o parque conta com fraldário
especialmente desenvolvido para os
pequenos clientes; guarda-volumes
(valores de locação abaixo); loja com
grifes de moda praia (Salinas, New Beach
Recco e Mar Rio são algumas das marcas à
venda); lanchonetes com diversas opções,
entre crepe suíço, milho verde, pizza, xis,
churros e sorvetes; restaurante com buffet
de saladas e massas, acompanhado do
tradicional churrasco; e uma sauna.
A temporada iniciou em 8 de dezembro
de 2018 e vai até 10 de março de 2019.
Funciona todos os dias, das 10h às 18h.

VALORES DO MARINA PARK:

• Ingresso Individual - 1 dia Adulto: R$ 100,00 cada
• Ingresso Individual - 1 dia Infantil: R$ 75,00 cada
• Ingresso - 1 dia - Idosos/Gestantes/
Estudantes: R$ 50,00 cada (já incluso
50% de desconto)*
• Ingresso - 1 dia - Família (4 familiares ou
mais): R$ 80,00 cada integrante
• Passaporte Temporada Adulto: R$ R$299,90
• Passaporte Temporada - Infantil: R$ 252,90
• Estacionamento: R$ 10,00 por veículo
(carros de passeio, motos e utilitários).

Escolas e excursões tem desconto especial
para enrar no parque. Para ter acesso ao
benefício, os agendamentos devem ser
feitos com antecedência. Informações pelo
email informacoes@marinaparkrs.com.br.

ALUGUEL DE BOIAS
E ARMÁRIOS

• Armário grande: R$ 50,00
(R$ 30,00 aluguel e R$ 20,00 caução);
• Boia: R$ 45,00
(R$ 25,00 aluguel e R$ 20,00 caução);
• Pagamento somente em dinheiro.

(VALORES DE PASSAPORTE VÁLIDOS PARA O PAGAMENTO NA BILHETERIA. COMPRA PELO SITE TEM VALORES DIFERENCIADOS).

HORÁRIOS DO
TRANSPORTE
(GRATUITO)

Saídas do Parque:
• Manhã - 9:30h, 10:30h, 11:30h
• Tarde - 13:30h, 14:30h
Retorno: 16h, 17h, 18h
Rota: Rua Flávio Boianovski,
Paraguassú, Beira Mar e General
Osório
Importante: O horário poderá
ser alterado sem aviso prévio

Na Torre do Tarzan, do
Marina Park, quatro
toboáguas, de diferentes
comprimentos, levam a
um banho refrescante
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MODA
DIVULGAÇÃO/FÁBRICA DE ALPARGATAS

Depois do
sucesso nas feiras
da capital, o
casal Fernanda e
Mauro resolveu
experimentar a
loja no Litoral.

Receita da

Semana

NÃO DEIXA A ÁGUA
FERVER!

O chimarrão é, sem dúvida alguma, a bebida que pode ser chamada
de gaúcha. Na beira da praia, muitas pessoas aproveitam a disposição
para rodas de conversa e saboreiam o mate com mais intensidade
do que quando estão sozinhas. Mesmo assim, o hábito de tomar o
amargo é algo que muitas pessoas mantem, inclusive, sozinhas. Dos
mais tradicionais aos mais novos, existem diferenças que dependem
de gostos pessoais. Por exemplo: há quem escolha ervas com
misturas de chás que dão sabores à bebida. Há quem prefira a erva
moída grossa, fina, bem amarga ou “mais lavado”.

Alpargata em sola de
borracha tem versões
para agradar público
feminino e masculino.

EMPREENDEDORISMO
VAI À PRAIA
Fábrica de Alpargatas atrai quem busca praticidade,
conforto, cores e estampas variadas.

D

e Tramandaí a Arroio do Sal, em quase
todas as feirinhas do Litoral é possível
encontrar um produto que é a cara do
verão: as alpargatas. Em Capão da Canoa,
no Shopping 2000, da rua Sepé, a Fábrica
de Alpargatas abriu no dia 22 de dezembro
e fica até o dia 10 de março, funcionando
todos os dias das 16h às 23h45.
Na proposta da marca, o tradicional
calçado passa por uma releitura e apresenta
estampas e modelos descolados, além de
opções em cores lisas que combinam em
diversos looks. “Hoje a alpargata não é só
feita com aquela corda dura, voltada aos
gaúchos do campo. Agora, com sola de
borracha, atrai o público da cidade, que
busca praticidade para se vestir”, diz o
jornalista Mauro Belo Schneider, que toca o
negócio ao lado da esposa, Fernanda Dias.
Para Mauro, a estreia em Capão da
Canoa foi um “laboratório”. Ele escreve
semanalmente sobre empreendedorismo
e, como editor no caderno GeraçãoE, do
tradicional Jornal do Comércio de Porto

SERVIÇO:
Fábrica de Alpargatas
Local: Shopping 2000
Endereço: Rua Sepé, 1909,
Capão da Canoa
Horário de Funcionamento: Todos os
dias, das 16h às 23h45
Período: até o dia 10 de março
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Alegre, absorve conhecimentos na área,
principalmente, sobre gestão de pequenas
empresas. O casal optou pela experiência
no Litoral depois das vendas em feiras
da Capital e pelo Instagram
@fabricadealpargatas demonstrarem o
potencial da marca e o sucesso entre
consumidores.
“Todo mundo nos dizia que as feirinhas da
praia tinham um movimento ótimo. Por
isso, topamos o desafio. Mas, infelizmente,
todos os comerciantes relatam que as
vendas em 2019 não atingem nem metade
do verão passado”, admite, fazendo uma
análise do comércio de temporada.
Para quem ficou curioso, basta prestar
atenção nas vitrines do centro de Capão
da Canoa para perceber a imensidão de
opções de alpargatas em 2019. Os preços
em lojas de grife podem ultrapassar os
R$ 100,00. Na Fábrica de Alpargatas,
como a produção é local, feita nas cidades
de Ivoti e de Estância Velha, as peças
custam, em média, R$ 35,00.

DICA DO
EXPRESSO VERÃO

A alpargata é um calçado
leve e pode ser facilmente
transportado em viagens.
bine
Aproveite a estação e com
estampas e cores com
produções mais informais,
confortáveis e alto astral.

Mas bah! As dicas importantes são: a erva deve estar seca,
sem umidade. A água não pode ferver, pois a temperatura muito
quente queima a erva e a língua do vivente.

INGREDIENTES:

• 1 cuia de porongo
• 1 bomba (que pode ser de prata ou não)
• 1 porção de erva mate ao gosto do freguês (tradicionais,
misturadas, etc...)
• 1 garrafa térmica para deixar a água pronta para o uso

MODO DE PREPARO:

• Se a cuia tiver formato com pescoço, coloque erva até essa altura.
• Tape a boca da cuia com uma das mãos ou com um aparador plano
e vire para o lado tapado. Assim, vai formar o “morro” de erva.
• Segurando um pouco para que a erva do “morro” não despenque,
acrescente um pouco de água ainda morna e tenha um pouquinho
de paciência para que essa água molhe a erva e seja absorvida.
Isso é o que se chama “cevar” o mate. A erva vai dar uma primeira
“inchada” nesses minutos de espera.
• Quando a erva estiver firme ao ponto de não despencar quando
deixar a cuia na posição correta, complete com mais água.
• Segure a bomba tampando o bocal com o dedão para não entrar
ar. Enterre a bomba, ajeite bem e aí tome esse primeiro mate até
fazer o barulho de ronco.
• Pronto: daí para a frente é só servir sempre até a boca e ir
passando para as pessoas do grupo. Ou não.
KARINE VIANA

Apelidada
carinhosamente de
“chimas”, a bebida
é cultura gaúcha
também no litoral
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TODAS AS PESQUISAS
LEVAM À CLICK IMPRESSO.
WWW.CLICKIMPRESSO.COM.BR
#Agilidade Gráca Digital.
#Qualidade de um dos maiores
complexos grácos do Sul do País.
#Impressão em todos
os tipos de materiais.
#Entrega em 24horas
sob consulta

PROMOÇÃO
Cartões de Visita
100 un. fto. 9x5 cm
4x0 cor em couche 300g.

POR R$
Av. Nilo Peçanha, 2469 - Três Figueiras/ RS CEP 91330-001 Porto Alegre - RS

15,00
FORMAS DE PAGAMENTO:

Telefone (51) 3381-0978/ 3022-2705/ 99533-4083
atendimento@clickimpresso.com.br www.clickimpresso.com.br

COMPRE PELO SITE:

WWW.CLICKIMPRESSO.COM.BR

DIVERSÃO

PARA COLORIR

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO

1. POSTO GRAAL ROTA 80 – RODOVIA FREEWAY (BR 290), KM 80 – GRAVATAÍ
2. KM 1 POSTO BR
3. DOCE LAGO
4. MAQUINÉ OSORIO
5. RESTAURANTE AO LADO DO POSTO SHELL
6. POSTO BR-101 CAFÉ LOUZADA
7. RODEIO OSÓRIO
8. AUTO PECAS PEREIRA OSÓRIO
9. LANCHES QUERENCIA OSÓRIO
10. FEIRA DE VINHOS CAXIAS
11. LEBES OSÓRIO
12. PASTELARIA LITORAL
13. CARNES DA LAGOA
14. ANGUS ESTRADA DO MAR
15. CONFEITARIA E CAFÉ DONA FORMIGA RAINHA DO MAR
16. FRUTEIRA MINI MERCADO RAINHA DO MAR
17. CHAVES SUPER RAINHA DO MAR
18. BIG BOM SUPER RAINHA DO MAR
19. RECANTO RESTAURANTE NOIVA DO MAR
20. RESTAURANTE SABOR DA CASA
21. SALÃO DE BELLEZA ELLE NOIVA DO MAR
22. PEREIRA MERCADO
23. PETISCO CAPÃO DA CANOA
24. BANRISUL CAPÃO DA CANOA
25. POUSO NOVO RESTAURANTE CAPÃO DA CANOA
26. JARLEY RESTAURANTE
27. BELLA VITTA CAPÃO DA CANOA
28. CONFEITARIA LLHAMAR AV. CENTRAL ATLÂNTIDA
29. MANDUCA CENTRO DE ATLÂNTIDA
30. PADARIA CENTRAL CENTRO DE ATLÂNTIDA
31. BELLA GASTRONOMIA ATLÂNTIDA
32. BALI HAI ATLÂNTIDA
33. BAR DO TATO ATLÂNTIDA
34. PEIXARIA PAULINHO CAPÃO DA CANOA E XANGRI-LÁ
35. CARNE EL GAUCHO XANGRI-LÁ
36. MERCADO AVENIDA NOIVA DO MAR
37. PRAIANO XANGRI-LÁ
38. PADARIA E TORTARIA BAUM XANGRI-LÁ
39. CHURRASCARIA ESTANCIA GAÚCHA
40. CHURRASCARIA VENTO ARAGANO
41. MAQUINÉ SUPERMERCADO
42. CASA SBT IMBÉ
43. MINI MERCADO DANIEL IMBÉ
44. BOI NA BRASA REST. CHURRASCARIA IMBÉ BEIRA MAR
45. BOM RANCHO SUPER TRAMANDAÍ
46. CENTER PÃO TRAMANDAÍ
47. SUPER BOM IMBÉ
48. SCHEFFER SUPER IMBÉ
49. SIRI NA CASCA TRAMANDAÍ
50. PROJETO PEQUENO ECO CIDADÃO TRAMANDAÍ

Em qualquer
lugar, você
e a sua família
curtindo o verão
com muita
proteção.
BRINDE
ESPECIAL*

Na contratação de
planos familiares
com adesão na fatura
digital ou débito
em conta.

UNIMAX

UNIPART

UNIFÁCIL

Cuidado com
cobertura
completa.

Abrangência
nacional.

Qualidade
com economia.

Ligue 0800 510 4646 ou acesse unimedpoa.com.br

Além de planos que protegem toda
a sua família, você ainda conta com
uma central de relacionamento exclusiva
e toda a facilidade do App Unimed POA.

*Brinde especial para novas contratações de planos familiares com adesão na fatura digital ou débito em conta. Válido até 31/03/2019 ou enquanto durarem os estoques.

Unimed

Canais de
relacionamento

sicredi.com.br
SAC - 0800 724 7220
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525
Ouvidoria - 0800 646 2519

Cartões

Seguros

Câmbio

