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1. COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL

CRIAÇÃO

O Decreto-Lei nº 8.181, de 19 de novembro de 1945, em seu artigo 7º, especificou

que o 5º Distrito Naval, com jurisdição sobre os Estados do Paraná, de Santa Catarina e do

Rio Grande do Sul, seria oportunamente instalado de acordo com as necessidades do país

e a juízo do Ministro da Marinha. Por Aviso Ministerial nº 1.578, de 8 de agosto de

1946, o Ministro da Marinha mandou instalar o Comando do 5º Distrito Naval com sede

na cidade de São Francisco do  Sul,  Santa  Catarina, posteriormente transferido para a

capital do  mesmo estado, de acordo com o Decreto –  Lei nº 9.586, de 16 de agosto de

1946.

Em 8 de fevereiro de 1983, sendo Comandante o Exmo. Sr. Vice-Almirante Fernando

Mendonça da Costa Freitas, foi transferido para a cidade de Rio Grande, no Estado do Rio

Grande do Sul, o Comando do 5º Distrito Naval.



PANTEÃO TAMANDARÉ

Desde 17/12/1994, a cidade de Rio Grande possui um Panteão, anexo ao Comando

do 5º Distrito Naval, que abriga os  restos mortais do  Patrono da  Marinha: o Almirante

Tamandaré.  Além do “Velho Marinheiro”, o espaço abriga outros heróis navais. Em 2018,

como parte das comemorações alusivas à Batalha Naval do Riachuelo, o Com5ºDN realizou o

translado dos restos mortais do Vice-Almirante Abreu e do Comandante Felinto Perry. Pulcena

Dias, mãe do Marinheiro Marcílio Dias, também foi homenageada da mesma maneira.

O Panteão é uma homenagem que a Marinha presta, não só a este riograndino, mas

também à cidade de Rio Grande que passou a ter um espaço para rememorar sua história.

Ao lado dos restos mortais do Patrono da Marinha, foi inaugurada em dezembro de 2000 a

Sala da Memória de Tamandaré,  um pequeno espaço que conta um pouco da história

deste herói nacional.

Ao lado do túmulo do Almirante Tamandaré, foi erguido também um monumento

aos outros três heróis de Rio Grande: o Almirante Abreu, o Comandante Felinto Perry e o

Imperial Marinheiro Marcílio Dias, heróis navais que participaram da  Batalha Naval  do

Riachuelo, em 11 de junho de 1865.



POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES (PDU)

O Com5ºDN dispõe de um PDU localizado no Centro de Intendência da Marinha

em Rio Grande,  localizado em frente ao Grupamento  de  Fuzileiros  Navais  de  Rio

Grande (GptFNRG) na 4° Sessão da Barra, sendo o atendimento realizado de segunda a

sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16 h.

ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO

A Policlínica Naval de Rio Grande (PNRG), localizada próximo ao prédio da sede

do Com5ºDN, possui médicos, dentistas e farmacêuticos para atendimento ambulatorial

aos militares e seus dependentes, diariamente das 8 às 22h. Conta ainda, para casos de

urgência, com plantão 24 horas.

O Comandante do 5º Distrito Naval alerta os militares, particularmente os recém-

apresentados,  que a PNRG não tem a estrutura de um hospital  e  que os recursos da

própria cidade são precários, especialmente para o tratamento de doenças complexas

preexistentes.



VIDA SOCIAL

O Departamento Abrigo do Marinheiro  é  destinado às  atividades sociais  dos

militares e seus dependentes, dividindo-se em ARES Galera, para oficiais,  situado no

Bairro Jardim do Sol, junto ao PNR deste ciclo, e o ARES CAMARIG, localizado em frente

ao Com5°DN, que conta com duas piscinas térmicas,  quadras  de esportes externas,

ginásio  coberto,  salão  nobre  para  eventos,  campos  de  futebol  e  society,  dez

churrasqueiras, dois galpões Crioulos, pista de corrida de 400 metros, parquinho para

crianças, biblioteca, sala de música e dojô.



2. CIDADE DE RIO GRANDE

FUNDAÇÃO

A cidade mais antiga do Rio Grande do Sul (RS) foi fundada pelo Brigadeiro José

da  Silva Paes no  dia 19 de fevereiro de 1737, e foi, por muito tempo, a capital  do

Estado. Esta data também marca o início da colonização portuguesa na região Sul.

Rio Grande possui  uma área de 2.814 km² e, atualmente, uma população de

cerca de 200 mil habitantes. Está situada no extremo sul do Rio Grande do Sul, entre as

Lagoas Mirim e dos Patos e o Oceano Atlântico. Limita-se ao norte  com a cidade de

Pelotas e a Lagoa dos Patos, ao Sul com a cidade de Santa Vitória do Palmar, a leste com

o Oceano Atlântico e o canal do Rio Grande, e a oeste com a cidade de Arroio Grande

Mirim.

O porto foi o maior responsável pelo crescimento da cidade por sua  grande

movimentação de produtos industrializados, e, atualmente, é considerado o maior

porto do MERCOSUL.

CLIMA

O clima de Rio Grande é subtropical ou temperado, com forte influência vinda

do Oceano Atlântico e do continente Antártico, o que significa invernos relativamente

rigorosos, verões tépidos e precipitações  regularmente distribuídas durante o ano. A

temperatura média anual da cidade é de 17,3°C e a precipitação média anual é de

1050mm. O mês mais quente é o de janeiro, com temperatura média de 22,8°C, e o

mais frio é o mês de julho, com temperatura média de 10,8°C.

Devido à intensa incidência de ventos na cidade, a sensação térmica no inverno

em Rio Grande frequentemente chega abaixo de 0°C e a umidade relativa do ar beira

90%. Para melhor adaptação, é recomendável agasalhar-se da melhor maneira possível,

e aconselha-se o uso de acessórios como ceroulas e segundas peles, além de agasalhos

com  forro de soft,  que ajudam  a aquecer  o corpo.  No  comércio  local podem ser

adquiridas roupas apropriadas por preços razoáveis, especialmente antes da chegada

do inverno. Alimente-se bem e pratique exercícios físicos constantemente.



JORNAIS

Atualmente só existe um jornal  local de circulação diária, o Agora. Além deste,

existe o jornal Diário Popular, com tiragem local abordando notícias da cidade.

TURISMO

Sendo a mais antiga cidade do Rio Grande do Sul, Rio Grande possui  grande

beleza arquitetônica, com passeios públicos e  mosaicos português a cidade como um

todo é considerada  um patrimônio  histórico.  Os  principais  pontos turísticos a  serem

visitados são:

Catedral São Pedro:

Templo de grande valor  histórico  e  artístico,  foi  a  primeira  igreja  erguida no

estado,  datando de 1755 o início das  obras.  Sua construção foi  ordenada por  Gomes

Freire de Andrade, com projeto de José Fernandes Alpoim em estilo barroco tardio. Tem

uma  volumetria  sólida  que  lhe  dá  monumentalidade,  dissimulando  suas  proporções

relativamente  pequenas. Foi tombada  pelo  patrimônio histórico. Junto  a  Catedral,

localiza-se o Museu Coleção de Arte Sacra e a Capela São Francisco.

Horário de visitação: Das 9h às 12h e das14h às 19h.

Endereço: Rua Marechal Floriano, s/nº.

Telefone: (53) 3231-1457



Igreja de Nossa Senhora do Carmo:

Belíssima construção em estilo neogótico, ostentando  em  sua  fachada

diversos vitrais, abóbadas  góticas e  três portas ogivais. Foi lançada em 16 de  fevereiro

de1930. 

Endereço: Rua General Bacelar, no final do calçadão.

Igreja do Salvador:

É o único prédio religioso da cidade construído com pedra em estilo  neogótico

inglês. O prédio apresenta-se conservado, mantendo os detalhes da fachada.

Endereço: General Neto esquina General Vitorino.



Museu Oceanográfico Prof. Eliezer de Carvalho Rios:

Possui um acervo de 150 mil exemplares, sendo o maior  e  mais completo Museu

Oceanográfico da América Latina. Junto ao Museu encontra-se o Centro de Recuperação de

Animais Marinhos, onde os animais machucados que são encontrados ao longo da costa

são tratados, e depois devolvidos ao seu habitat.

A Estação Antártica Comandante Ferraz, também anexo ao Museu Oceanográfico, é

uma reprodução  das primeiras  instalações existentes  na  Antártica .  O museu leva o seu

visitante a uma viagem ao continente  gelado, mostrando um pouco de como é a vida dos

pesquisadores e dos animais que vivem por lá.

Horário de visitação: De terça a domingo, das 9h às 11h e das 14h às 17h30.

Localização: Rua Capitão-Tenente Heitor Perdigão, nº 10.

Eco Museu da Ilha da Pólvora:

Antiga Ilha da Pólvora que abrigava o paiol do exército; trata-se de um espaço natural

preservado que possui rica vegetação e aves migratórias. O Eco Museu da Ilha da Pólvora está

instalado em uma casa em estilo neocolonial, construída em 1856.

Horário de visitação: De sexta-feira a domingo das 14h às 18hs.

Localização: Rua Capitão-Tenente Heitor Perdigão, n°10, ao lado do Rio Grande Yacht Club,

píer do Museu Oceanográfico.



Museu Náutico:

Inaugurado em 9 de abril de 2003 e  revitalizado em 13 de  junho de 2007.  Tem

como objetivo  resgatar, preservar e divulgar a cultura e o  conhecimento náutico local,

valorizando o  trabalho humano vinculado a esta cultura e com o objetivo de dignificar  a

atividade daqueles que vivem do mar. Seu acervo se constitui de embarcações, equipamentos

de navegação, pesca e sinalização náutica.

Localização: Rua Riachuelo, armazém 4 do Porto Velho.

Museu Naval:

Nele encontramos a história da instalação da Capitania dos Portos  e das diversas

Organizações Militares da Marinha: o Comando do 5º Distrito Naval e demais OM da área, e

suas atuações e envolvimentos na comunidade e região.

Localização: Rua Almirante Cerqueira e Souza, 179.

Horário de visitação:  Agendamento  através  do  telefone  (53) 984033876  /  999773912  /

32336333



Museu Corveta:

Construído em 1954, na Holanda, foi incorporado à Marinha do Brasil em 1955. Em 21

de  janeiro  de  2016,  foi  transformado  em  Navio-Museu.  Nela  encontramos  um  pouco  da

história da Marinha do Brasil e do dia a dia dos “homens do mar” que ali serviram.

Localização: Rua Riachuelo, armazém 4 do Porto Velho.

Horário de visitação: De terça a sexta-feira: das  14h às 18h.

Museu do Porto:

      É composto por vários aparelhos e instrumentos topográficos utilizados na construção

do Porto e dos Molhes da Barra, além de diversas fotografias da época, mapas e documentos

antigos.

Localização: Rua Riachuelo, armazém 1 do Porto Velho.

Horário  de  visitação: De  segunda a  sexta-feira  das 9h  às 11h30  e  sábados  pela

manhã.

Museu da Cidade do Rio Grande:

Mais de 7mil peças compõem o acervo. As peças existentes no Museu Histórico foram

doadas pela comunidade. 

Localização: Rua Riachuelo s/nº - Prédio da Alfândega.

Horário de visitação: De terça a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 18h.



Eco Museu da Picada:

Museu interativo no  meio  rural.   Lá os  visitantes  podem fazer uma volta ao

passado e ver como era a vida no meio rural do século XIX. Oferece passeios a cavalo,

caminhadas em trilhas de matas nativas, brincadeiras em figueiras bicentenárias, entre

outros atrativos. No local também são realizadas oficinas de sensibilização sobre o meio

ambiente.

Localização: BR 392, km 32 – Arraial/Distrito Novo.

Horário de visitação: Agendamento através do telefone (53) 3503-2417/3233-5878. 

Funcionamento: De terça-feira a domingo, das 8 às 20h.

Outros Museus:

• Museu da Comunicação Rodolfo Martenses

Localização: Luis Lórea, 261 – 1º andar.

Horário de visitação: De segunda a sexta-feira das 14h às 17h.

• Memorial Sport Club Rio Grande Johannes Christian Moritz Minnemann

Localização: Rua General Bacelar, 197.

Horário de visitação: De segunda a quinta-feira das 13h30 às 17h30.

PRÉDIOS HISTÓRICOS:

Prédio da Alfândega:

Construído em 1875, por ordem do Imperador D. Pedro II. Hoje estão instaladas a

delegacia da Receita Federal e o Museu da Cidade.

Sobrado dos Azulejos:

Construído em 1862 por Antônio Benone Martins Viana, o sobrado caracteriza bem o

uso de azulejos na fachada, e é o único prédio urbano do século  XIX, em estilo neoclássico,

revestido de azulejos portugueses do Rio Grande do Sul.



Antigo Quartel General:

Prédio em estilo neoclássico, construído em 1894. Restaurado em 1992.

Localização: Largo Engenheiro João Fernandes Moreira.

Telefone: (53) 3231-2133

Horário de visitação: Das 13h30 às 17h.

Biblioteca Rio-grandense:

Prédio em estilo neoclássico. Acolhe a mais antiga biblioteca do Estado, fundada em

1846. Possui 280 mil títulos, dos quais 1.250 são obras raras.

Telefone: (53) 3231-2842

Horário: De segunda a sexta-feira das 9h às 17h.

Centro Municipal de Cultural:

Arquivo histórico, Núcleo de Arqueologia e Galeria Municipal de Artes. Inaugurado

em 1984.

Localização: Rua Marechal Floriano, 91.

Telefone: (53) 3231-6399

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13hs às 18hs.



Outros Prédios Históricos:

 Mercado Público de Rio Grande: Localiza-se ao lado da Biblioteca Rio-grandense.

 Loja Maçônica União Constante: Fundada em 13 de junho de 1840, é a mais antiga do

Estado. Destaca-se pela fachada em estilo gótico. Localização: Av. Silva Paes, 380.

 Biblioteca Viscondessa Maria Eufrásia Marques Lisboa da CAMARIG: Consultas locais

para comunidade em geral, empréstimo aos militares, funcionários civis e seus dependentes,

uso da Internet Comunitária. Visitação de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30 (sujeito a

alterações).

 Calçadão da Luiz Loréa: Centro  de  comprar  da  cidade.  Possui mural pintado em

azulejos em homenagem à Cidade de Águeda-Portugal.

PRAÇAS:

Praça Tamandaré:

Maior praça do interior do estado do Rio Grande do Sul,  onde se encontra o

monumento com os restos mortais do General Bento Gonçalves da Silva, herói da Revolução

Farroupilha.



Praça Xavier Ferreira:

Famosa por seus arbustos, oliveiras, bem como pelos  monumentos da Estátua da

Liberdade e ao Brigadeiro José da Silva Paes.

BELEZAS NATURAIS:

Estação Ecológica do Taim:

Também conhecida como banhado do Taim é uma estação ecológica,  que

abriga animais  c omo capivaras,  ratões do banhado, quatis, ariranhas, patos d’água,  quero-

queros e gaivotas. A reserva serve ainda de centro de estudos das aves migratórias. Além

das áreas lacustres e banhadas, encontram-se bosques de figueiras e corticeira.

Informações: Fone (53) 3503.3151 ou e-mail: esec-taim.rs@ibama.gov.br

Ilha dos Marinheiros:

É a  maior do Estado do Rio Grande do Sul,  e está localizada junto ao estuário da

Lagoa dos Patos. Ao contornar a ilha, o visitante poderá conhecer construções e  ruínas da

arquitetura  colonial  portuguesa, as capelas São  João  Batista, da  Santa  Cruz  e  de Nossa

Senhora da Saúde. A ilha oferece gastronomia e artesanato inspirado na cultura portuguesa



que vai desde o vime, madeira e tapeçaria até a “Jurupiga”, sua bebida artesanal  mais

famosa.
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Lagoa Mirim:

A Lagoa Mirim tem aproximadamente 180 km de extensão, largura média de 22 km

e largura  máxima de 37 km. Possui uma área total de 3.750  km², dos quais parte está em

território da República Oriental do Uruguai. Tem como atrativo principal a Praia da Capilha.

Lagoa dos Patos:

A Lagoa dos Patos é a maior laguna costeira do Atlântico Sul Ocidental, com 10.360

km². Com seu conjunto de lagoas adjacentes,  forma um sistema lagunar costeiro único,

constituindo-se na  mais importante área de criação, reprodução e alimentação para  grande

parte de peixes do litoral sul do Brasil. Suas águas, ora doces, ora salobras, formam praias

belíssimas, de águas rasas  e  calmas. Sua orla  é enfeitada  com coqueiros e figueiras

centenárias que proporcionam uma sombra agradável. A Lagoa dos Patos é conhecida pela

população local como Mar de Dentro.

Lagoa Verde:

Em conjunto com os Arroios  Bolaxa e  Senandes representa a última área  de

banhados e arroios preservados na zona urbana de Rio Grande. São locais importantes para

a manutenção da qualidade de vida do município. Esta lagoa, também conhecida como

Lagoa  do  Bolaxa,  tem  comunicação  direta com o Saco da  Mangueira, recebendo  assim

influência de água marinha. Constitui um criadouro natural de várias espécies de aves, peixes

e crustáceos, principalmente do camarão  rosa. A Lagoa é circundada por antigas dunas,

banhados e matas de restinga. Estes  ambientes  abrigam em seu  conjunto  uma

comunidade silvestre bastante variada, incluindo espécies em perigo de extinção, como a

lontra, o jacaré de papo amarelo e o cisne de pescoço preto.



Saco da Mangueira:

É  uma  lagoa  rasa  situada praticamente no  centro da Cidade de Rio  Grande,

possuindo 32  km².  Em suas  margens encontram-se banhados salgados, campos litorâneos,

dunas e arroios de sua micro-bacia. Essas áreas rasas são consideradas vitais para o estuário

da Lagoa dos Patos, tendo em vista a alta produtividade que exibem e sua importância

como abrigo e alimentação para a  fauna local,  que as utilizam como criadouros. O saco da

Mangueira possui intensas potencialidades. É de extrema importância para o setor pesqueiro

da cidade e é considerado um viveiro de espécies, principalmente o camarão. Em seu entorno,

habita uma considerável população que se dedica à atividade pesqueira como profissão ou

complemento a outras atividades.

Praia do Cassino:

Foi inaugurada em 1890 com o nome de Vila Sequeira. Contam os mais velhos que o

nome Cassino se deu devido a uma grande e completa sala de jogos instalada naquele bairro.

Esse impecável cassino ficou conhecido e admirado Brasil afora, e com isso veio à

fama, e por consequência, o apelido. Atualmente a Praia do Cassino é considerada a  maior

praia em extensão do mundo (segundo o Guiness Book), com aproximadamente 240 km, que

se estendem desde a Barra de Rio Grande até o Chuí.



PRINCIPAIS EVENTOS QUE OCORREM DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO (DEZ a MAR):

 Ondas  de  Natal: ocorre  no  mês  de  dezembro  e  conta  com várias atividades

envolvendo músicas e apresentações teatrais.

 Festa de Iemanjá: comemoração que acontece no dia 2 de fevereiro, celebrando o dia

da santa.

 Carnaval: é  festejado  tanto na  rua com blocos  (alguns pertencentes ao balneário e

outros vindos de outras cidades) como também em salão como o do clube Sociedade

Amigos do

Cassino (SAC), que é muito frequentado por sócios, turistas e visitantes.

 Feira do Livro: feira que acontece no mês de janeiro, e conta com bancas de

livrarias de diversas cidades do Rio Grande do Sul e de estados ao redor.

 Esportes: a Praia do Cassino contempla uma gama muito variada de atividades desportivas,

entre elas:

Vôlei: Há quadras especiais para a prática desse esporte, como as da Avenida Atlântica;

Bas  q      ue  t      e de Dupla e         F  r      escobol:   contam com uma estrutura à beira-mar;

Fu  t      ebol:    O esporte nacional também tem seu espaço  garantido  e  vários campeonatos

são disputados no Cassino durante o verão;

Pádel: mania que os turistas argentinos e uruguaios implantaram e que se difundiu

por toda a região. Também pode ser praticado no balneário;

Jets  k      i,         W      indsur  f      ,         Ki  t      esurf         e         Sur  f      :   são os esportes aquáticos que mais fazem sucesso

entre a gurizada cassinense, riograndina e os turistas.

Molhes da Barra:

Considera-se a terceira maior obra de engenharia naval do  planeta. Os

molhes são constituídos por dois braços de pedras  que se estendem por 4 km oceano

adentro. Têm como função principal manter constante a profundidade do canal para

navegação de acesso ao porto. No braço oeste, vagonetas impulsionadas pelo vento

deslizam sobre trilhos. O local também é conhecido por ser um ótimo local para a prática

de pescaria.



Navio Encalhado:

Na Praia do Cassino, a 12 km do monumento a Iemanjá, em direção ao Chuí,

encontra-se um navio encalhado na beira da praia. Em 1975, após enfrentar uma forte

tempestade, o navio Altair, não conseguindo manter-se no curso, terminou sendo arrastado

para a praia. O local, além de ser um excelente ponto para pesca, favorece também a prática

de surf.

São José do Norte:

Município localizado no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, banhado pelo

Oceano Atlântico e pela Lagoa dos Patos. Tem sua economia baseada na agricultura, pecuária,

pesca, e extrativismo vegetal. São José do Norte é uma cidade litorânea, com mais de 100km

de praias na costa do Oceano Atlântico. Toda a sua área municipal se situa em baixa altitude

com, no máximo, 5 metros acima do nível do mar. A maior parte do município é composta por

campos, com vegetação rasteira e herbácea (pampas). Também há pequenos bosques com

árvores plantadas (eucaliptos e pinhos). Dunas de areia relativamente altas são encontradas

em toda a área municipal. O clima de São José do Norte é temperado oceânico, com invernos

relativamente frios, verões amenos e precipitações regularmente distribuídas durante o ano.

Uma característica climática da cidade é a ocorrência de ventos fortes durante todo o ano.

A matriz econômica do Município ainda se baseia no setor primário, com destaque

para as cadeias  produtivas vinculadas à pesca e ao agronegócio,  focado na pecuária  e na

produção agrícola. São José do Norte é reconhecida pelo cultivo de arroz e, principalmente,



pela cebolicultura. O Município recebeu o título de Capital Nacional da Cebola por ter sido

considerado o maior produtor do bulbo no País. 

Nas últimas décadas, anteriormente ao surgimento do polo naval,  a instalação de

empresas especializadas na extração de resina, corte e beneficiamento da madeira oriunda

das extensas áreas de florestas de Pinus potencializou o mercado de trabalho e a economia

nortense. 

ACESSO

O acesso a Rio Grande se dá através de Porto Alegre, pela BR-116, no sentido 

sul, percorrendo 262 km até a cidade de Pelotas, quando se acessa a BR-392, percorrendo

58 km até Rio Grande.

TRANSPORTE

Urbano:

A cidade de Rio Grande é beneficiada com uma empresa de ônibus: a Viação Noiva

do Mar, que atende a maior parte dos bairros.

http://www.noivadomar.com.br

Aéreo:

A  cidade  de  Pelotas,  que  fica  a  cerca  de  50min  de  Rio  Grande  possui  um

aeroporto com linha diária para Porto Alegre, e de lá para todo o Território Nacional.

Rodoviário:

A cidade possui  uma estação rodoviária com ônibus para Porto Alegre, interior  do

Estado e linhas diretas para várias cidades do Brasil, inclusive para o Rio de Janeiro.
http://www.rodoviariariogrande.com.br



3. CONTATOS ÚTEIS:

Comando do 5° Distrito Naval:

 Av. Almirante Cerqueira e Souza, 70 (53) 3233.6118

PNRG  - Policlínica Naval do Rio Grande:

 Rua Almirante Garnier, 84 (53) 3233.6370

NAS – Núcleo de Assistência Social:

 Av. Almirante Cerqueira e Souza, 70 (53) 3233.6112

Abrigo do Marinheiro:

 Ares Galera – Dr. Armando Gatti, 215 (53) 2125.3029

 Ares CAMARIG (Casa do Marinheiro de RG) – R. Amphilóquio Reis s/nº (53) 2125.3015

Hotel de Trânsito:

 Oficiais: Av. Almirante Cerqueira e Souza, 70  (53) 3233.6116

 Praças: Av. Almirante Cerqueira e Souza, 70 (53) 3233.4588

Hotéis Particulares:

          https://www.booking.com  

Hospitais:

 Hospital Universitário da FURG – R. Visconde de Paranaguá, 112 (53) 3233.8800

 Hospital Santa Casa (Pronto Socorro) – R. Visconde de Paranaguá, s/nº (53)3233.7100

 Centro Clínico (Pronto Socorro) – R. Dr. Érico Peixoto, 65 (53) 3231.2266

 Hospital de Cardiologia – Av. Presidente Vargas, 334 (53) 3232.0527

 UNIMED Litoral Sul – R. Aquidaban, 692 (53) 3231.3766

Bancos:

 Caixa Econômica Federal / PABS – R. Marechal Floriano Peixoto, 549 (53) 2125.5300



 Banco do Brasil – R. Benjamin Constant, 72 (53) 3233.7500 / 3232.9871

 Banrisul – R. Marechal Floriano Peixoto, 296 (53) 3035.8100

 Banco Santander – R. Marechal Floriano Peixoto, 132 (53) 3293.7700

 Banco HSBC – R. Marechal Floriano Peixoto, 287 (53) 2125.6300 / 21.256301

 Banco Itaú – R. Marechal Floriano Peixoto, 137 (53) 3231.1211 / 3231.1258

 Itaú Unibanco – R. Benjamin Constant, 51 (53) 2125.1150

 Banco Bradesco – R. Marechal Floriano Peixoto, 196 (53) 3231.1844

Telefones Úteis:

 Posto CCCPM - (53) 3233.6196

 Polícia Civil - (53) 3231.3522/3235.7364/3235.2616

 Polícia Rodoviária Federal - (53) 3272.6756

 Prefeitura Municipal – (53)3233.8400

 Auxílio À Lista – 102

 Procon - (53) 3233.8499

 CEEE (Energia Elétrica) – 0800.7212333 / (053) 3233.7800

 CEEE – Plantão De Emergência – 196

 Corsan (Água E Esgoto) - 195 /0800.6466444/ (053)3231.2044

 Bombeiros – 193 / (053) 3231.3355/3231.2984

 Brigada Militar – 190

 Pronto Socorro – 192

 Hospital Universitário - (53) 3233.8800

 Delegacia De Polícia – 194

 Correios – 135/(053) 3233.3417

 Conselho Tutelar  - (53) 3231.1811

 Aeroporto - (53) 3230.1365

 Rodoviária - (53) 3232.6821

 Ecosul – 0800.7241066

 18º Coordenadoria Regional De Educação (18º CRE) - (53) 3231.3944

 Secretaria Municipal De Educação E Cultura (SMEC) – (53)3233.1088



SITES ÚTEIS:

Atualmente Rio Grande  vem recebendo muitos investimentos e crescendo em

função disso. A cada ano, maiores comodidades vão sendo acrescentadas às já existentes,

entre infraestrutura, lazer e cultura. Abaixo seguem alguns sites onde é possível encontrar

dicas sobre a cidade, seus  atrativos e opções de lazer, tais como  indicações  de

restaurantes e festas:

 www  .r      i  o  g      r      a  n  d  e.  r      s  .  g      o  v  .      br  

 www  .      f      u  r  g      .      b  r   

 www  .r      i  o  g      r      a  n  d  e  e  m  f      oto  s  .      c  om  .      b  r   

 www  .      atl  a  ntic  o  su  l  .      e  d  u.br   

 ht  t      p  :      /  /      p  t  .      wi  k      i  p  e  d  i  a.o  r  g      /      wi  k      i/  r      i  o  _  grande  

 http://www.turismo.rs.gov.br/cidade/261/rio-grande  

 http://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/RS/718/rio-grande  

 https://www.feriasbrasil.com.br/rs/riogrande/  

 http://blogdoturismo.com.br/o-que-fazer-em-rio-grande-rio-grande-do-sul/  

 http://      www.apo  nt      a  d      or  .c      o  m.  b      r      /      l      o  ca  l      /      r  s/  r  i      o  _  g      r  a  n      d      e  /r      e  sta  u      r  a  n      t      e  s  .  ht      ml  

 http://      www.  fer  i      as  .  tu      r  .  b      r/      c  i      d      a  d      e  /      8  0      4  1/      r  i      o      -g      r  a  n      de  -      r  s      .h  t      ml  

 https://www.youtube.com/watch?v=9IARPcoqc5g  

 https://www.youtube.com/watch?v=pVWo6LxLXwM  

 http://www.saojosedonorte.rs.gov.br  

 www  .      ha  g      ah  .      com  .      br         (acessando Litoral RS é possível encontrar informações e um

guia local sobre a cidade de RG).

RESTAURANTES:

FORNALHA

Endereço: Dr. Nascimento, 183 - Centro

Contato: 3035-7070

MARCO’S

R. Gen. Portinho, 208 - Centro, Rio Grande - RS, 96200-210 



GARDEM GRILL

Partage Shopping

Endereço: Av. Eng. Lúcia Maria Balbela Chiesa, 2842, Parque São Pedro – RG

Contato: 3036-6770

OPEN GARAGE PUB 

Endereço: Avenida Rio Grande, 517 A – Cassino

Contato: 98132-9019

BAUHAUS

Endereço: Dr. José Dias Júnio, 218 – Cassino

Contato: 8114-1111 

LA INVERNADA 

Endereço: Rua Jaguarão, 569 – Cassino

Contato: 3236-5700

PÁTIO (HAMBURGUERIA)

Endereço: Avenida Rio Grande, 312 – Cassino

Contato: 32356213

ENTRETENIMENTO:

Shopping Partage Rio Grande

Endereço: Av. Eng. Lúcia Maria Balbela Chiesa, 2842, Parque São Pedro – RG

Contato: www.partageshoppingrg.com.br 

(53) 3036-2200

Praça Rio Grande Shopping Center

Endereço: Rua Jockey Club, 155 – Vila Prado – RG

Contato: www.pracariograndeshopping.com.br 

(53) 3036-2000



República Brew Pub

Endereço: Av. Dr. José Dias Jr., 218 – Cassino

Contato: (53) 3204-4023

Bauhaus  Casa de Shows
Endereço:  Dr. José Dias  Júnior, 218 – Cassino

Contato: (53) 9 9959-6677

Nyx Boate
Endereço: Rua General Osório, 472 – Centro – RG

Contato: (53) 9 9154-4969

Eventual Cassino Casa noturna
Endereço: Av. Rio Grande, 631 – Cassino

Sociedade Amigos do Cassino – SAC
Endereço: Av. Rio Grande, 98 – Cassino

Contato: www.sacrg.com.br 

(53) 3236-1322


