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Conheça os
Exames

Genéticos para
prevenção.

Saiba mais

Já é possível prever
os riscos de doenças
hereditárias, mesmo
sem sintomas.

Prevenção!

 ⁄ TURISMO

Projeto quer estimular 
turismo no Litoral Norte 
‘Litoral Norte nas 4 Estações’ tem parceria de municípios e entidades

A Secretaria de Turismo do 
Rio Grande do Sul lança hoje um 
projeto para estimular a econo-
mia do Litoral Norte do Estado 
o ano todo. Raphael Ayub, titu-
lar da pasta, diz que a intenção 
é desenvolver um calendário que 
mostre que a região não é atrativa 
apenas nos meses de calor. 

Intitulada Litoral Norte nas 4 
Estações, a iniciativa tem parce-
ria de 21 municípios e de entida-
des da região. O secretário infor-

ma que haverá ações digitais e 
pelas ruas. 

“O site turismo.rs.gov.br terá 
uma aba específica para o proje-
to, incluiremos a proposta na feira 
virtual Viva o RS, faremos ativa-
ções em eventos institucionais, te-
remos banners, outdoors e traba-
lharemos com influenciadores de 
redes sociais”, detalha Ayub. Nos 
pedágios da CCR Via Sul também 
ocorrerá distribuição dos calen-
dários das atrações entre outubro 
de 2022 e junho de 2023.

Os Caminhos dos Vales e das 
Águas — que envolve nove mu-
nicípios da região, a exemplo de 
Arroio do Sal, Torres e Três Ca-

choeiras — fazem parte do crono-
grama. Essa regionalização do tu-
rismo servirá como projeto piloto 
para a implementação da mes-
ma política pública nas demais 
regiões do Estado, resguardada 
a particularidade de cada local, 
bem como, estratégia de acordo 
com o que aponta o mapa de com-
portamento do turista, outra ativi-
dade recentemente lançada pela 
Secretaria de Turismo.

A regionalização pretende es-
truturar e qualificar as localida-
des para que elas possam assu-
mir a responsabilidade pelo seu 
próprio desenvolvimento, promo-
vendo a inclusão de municípios 
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Meta é criar um calendário permanente fora da alta temporada 
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com menor potencial turísticos 
nas rotas. Espera-se ainda a pos-
sibilidade de consolidação de no-
vos roteiros como produtos turís-
ticos rentáveis, em parceria com a 
iniciativa privada, nos mercados 
nacional e internacional.

Na quarta, no Palácio do Pi-
ratini, acontece um almoço onde 

serão divulgadas outras informa-
ções sobre o projeto. Participam 
da reunião o governador do Rio 
Grande do Sul, Ranolfo Vieira 
Júnior, o secretário do Turismo, 
Raphael Ayub, e o presidente da 
Associação dos Municípios do Li-
toral Norte e prefeito de Arroio do 
Sal, Afonso Flávio Angst.

Free shop de vinhos brasileiros é autorizado 

O Ministério da Economia 
autorizou ontem o funciona-
mento do primeiro ‘free shop’ 
de vinhos do Brasil. A loja fica 
em Santana do Livramento, na 
região da campanha gaúcha, 
na vinícola Almadén, do gru-
po Miolo. 

O ‘free shop’ é um mo-

delo já bem consolidado na 
fronteira com o Uruguai, em 
Rivera, onde produtos de di-
versas origens e marcas são 
comercializados sem cobran-
ça de impostos. No Brasil, no 
entanto, ainda não existia 
uma loja deste tipo. A viníco-
la Almadén fica na região ru-
ral do município. Ao total, es-
tarão disponíveis 120 rótulos 
das marcas Miolo, Terra Nova, 

Seival e Almadén por valores 
30% menor. 

A loja faz parte do novo 
roteiro enoturístico da região, 
inaugurado no último sábado 
(10), que também fica na viní-
cola Almadén. Além do pas-
seio pelos vinhedos, os turis-
tas podem degustar os vinhos 
e conhecer o museu que conta 
história inicial da plantação de 
vinhos na região. 
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Loja em Santana do Livramento conta com 120 rótulos nacionais
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Cai exigência de vacina da Covid-19 para turistas 
Foi publicada ontem Porta-

ria Interministerial 678/22 que 
altera as regras para entrada de 
viajantes no Brasil devido à pan-
demia de Covid-19. As novas re-
gras já estão em vigor e devem 
ser observadas por viajantes 
e operadores de transporte aé-
reo, aquaviário e terrestre. Com 
a mudança, os viajantes podem 

optar por apresentar o compro-
vante de vacinação ou o teste 
negativo para entrada no Brasil. 
Até então, o País exigia ambos. 

A medida simplifica os con-
troles hoje existentes, pois possi-
bilita que qualquer viajante pos-
sa cumprir algum dos requisitos 
necessários. As informações es-
tão publicadas no site da Agên-

cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). 

A recomendação é reiterada 
por posicionamento da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), que 
ressalta que as políticas para tes-
tes e quarentena devem ser revi-
sadas regularmente para garan-
tir que sejam suspensas quando 
não forem mais necessárias. Medida simplifica os controles hoje existentes nos diversos modais
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