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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL

Rua XV de Novembro - n° 364 – Bairro Frota
CEP: 96.508-750 – Cachoeira do Sul - Fone: (51) 3724-60-01
Site: www.cachoeiradosul.rs.gov.br
CNPJ 87.530.978/0001-43
População: 85.600 (IBGE/2016)
Área territorial: 3.735,167 km²
Densidade: 23,21 hab./km²
Altitude: 26 m
Clima: Subtropical
Fuso horário: UTC 3
Gentílico: Cachoeirense

RESUMO DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL, quinto município criado no Rio Grande do Sul, um dos
quatorze municípios farroupilhas, é berço de personalidades ilustres da história, como
Ramiro Barcelos, João Neves da Fontoura, Aurélio Porto, Liberato Salzano Vieira da
Cunha, Nero Moura, Cabo Toco e Aparício Borges.
Localizada no centro do Rio Grande do Sul, à margem esquerda do rio Jacuí,
Cachoeira do Sul dista 196 km de Porto Alegre, capital do Estado. Com terras férteis e a
presença do rio, as principais atividades econômicas são a agricultura e a pecuária.
A população cachoeirense (cerca de 85.600 habitantes) é uma mescla de várias
etnias. A partir de 1750, esta região foi ocupada por soldados portugueses vindos de São
Paulo e que receberam sesmarias do governo de Portugal. A seguir, chegaram açorianos,
enviados para o Brasil devido à explosão demográfica e à escassez de terras aráveis no
Arquipélago dos Açores.
Em 1769, índios guaranis catequizados foram aldeados no local até hoje chamado
Aldeia. Estes índios vieram com o objetivo de fornecer mão-de-obra para a nova
povoação que surgia. É desta época o primeiro nome oficial: Capela de São Nicolau.
Durante este tempo e ainda depois, chegavam negros escravos, pois a escravidão
sustentava o modo de produção na época.
Em 10 de julho de 1779, a povoação foi elevada à freguesia com o nome de
Freguesia de São Nicolau da Cachoeira de San José (Bispado do Rio de Janeiro,
Comarca de Nossa Senhora do Rosário de Rio Pardo) e dois anos depois passou à
invocação de Nossa Senhora da Conceição.
A imigração alemã ocorreu a partir de 1857; a imigração italiana, próximo a 1880.
Além destes dois povos - alemães e italianos - vários outros chegaram ao município.
Árabes, no primeiro quartel deste século, japoneses, em meados da década de 1950,
judeus, que deixaram a cidade nos 1960, e os palestinos nos nossos dias.
A título de esclarecimento, informamos que o nome de Cachoeira surgiu no século
XVIII e deve-se à Cachoeira do Fandango, uma das corredeiras que existiam no rio Jacuí.
O Alvará de D. João VI, datado de 26 de abril de 1819, emancipou a então Freguesia
de Nossa Senhora da Conceição da Vila de Rio Pardo. A instalação do município e
eleição dos primeiros vereadores ocorreu em 5 de agosto de 1820, com a adoção do

nome de Vila Nova de São João da Cachoeira, sendo esta a data escolhida para
comemoração do seu aniversário.
Em 15 de dezembro de 1859 o município foi elevado à categoria de Cidade,
recebendo o nome de Cachoeira.
Em 1944 foi adotada a denominação definitiva de Cachoeira do Sul.
A Semana de Cachoeira ocorre, anualmente, entre 8 de dezembro, dia da padroeira
Nossa Senhora da Conceição e 15 de dezembro, data da elevação à cidade.

OS SÍMBOLOS MUNICIPAIS:
Brasão:
O brasão de Cachoeira do Sul é formado por um escudo talhado, com uma coroa de
torres na sua parte superior. A borda verde significa a principal atividade econômica do
município: a agricultura. As estrelas prateadas no alto do bordão significam os distritos
agrícolas. O escudo é dividido em duas partes por uma barra dourada. Na parte superior,
o fundo é azul, mostrando a formação católica e a tranqüilidade social do município,
aparecendo, ainda, desenhos da ponte e queda dágua, simbolizando o Passo do
Fandango. Na parte inferior, a cor vermelha significa as lutas pela fixação de fronteiras.
Sobre o fundo, aparecem: uma roda dentada, um arado e uma cabeça de boi, mostrando
a riqueza e o progresso da pecuária cachoeirense. Os cachos de arroz e de trigo
simbolizam as principais culturas do município. Ao pé do escudo, uma faixa branca com
dizer em azul, representa a data da fundação do município de Cachoeira do Sul: 05 de
agosto de 1820.

Outros símbolos:
A bandeira de Cachoeira do Sul traz, como cores oficiais o branco e o amarelo, o brasão
estampado sobre as duas cores. O branco significa o progresso e a paz. O amarelo-ouro
representa as riquezas do município: o arroz e o trigo. O brasão representativo é aplicado
no círculo do branco.

O hino de Cachoeira do Sul é oficializado pela canção "Meu Pago”. A noz pecã é
considerada o fruto-símbolo do município, através de uma lei aceita na Câmara de
Vereadores porque a cidade é a maior produtora desse fruto nas Américas. Em 1999, um
concurso promovido por jornal local, o ingazeiro foi escolhido como árvore-símbolo da
cidade. O Arrozito, mascote da Fenarroz também é considerado símbolo do município,
sob a Lei Municipal nº 3672.

Noz Pecan

Ingazeiro

Arrozito – Mascote da FENARROZ

créditos: divulgação

PRINCIPAIS ACESSOS:
Cachoeira do Sul conta com uma grande malha de transportes, sendo o quarto maior
entroncamento de transportes do Rio Grande do Sul, unindo a BR 153 a estrada de ferro
e o Rio Jacuí.
A cidade está às margens da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), garantindo acesso à
RSC 287 ao norte, ligando-se a Santa Maria e Santa Cruz do Sul, e, ao sul, pela Ponte
do Fandango, à BR 290, com Porto Alegre, e possui um prolongamento da estrada na
cidade, a Volta da Charqueada. Também há a RS 470, que liga Cachoeira a Rio Pardo e
as VRSs 810 e 811, a Estrada do Ferreira, que se comunica com São Sepé e Restinga
Seca. Contudo, há outras vias de menor importância e que ligam Cachoeira aos seus
vizinhos ou até mesmo a suas localidades distantes da cidade.

Distâncias de Cachoeira do Sul a outras cidades
Cidade
Santa Cruz do Sul
Santa Maria
Porto Alegre
Florianópolis
Curitiba
São Paulo
Rio de Janeiro
Brasília
Montevidéu
Buenos Aires
Santiago

Distância (em Km)
92
125
196
635
910
1308
1752
2226
700
1000
2500

Crédito fotos: divulgação

Trevo de acesso a Cachoeira do Sul, na intersecção entre a BR 153 e a Avenida João Neves da Fontoura.

PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS:
PRAÇA BALTHAZAR DE BEM: considerada a praça mais antiga da cidade, concentra
em seus arredores a CATEDRAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, inaugurada em
1799, que é oficialmente monumento histórico tombado pelo COMPAHC – Conselho
Municipal do Patrimônio Histórico-Cultural, a PREFEITURA MUNICIPAL (sede do Museu
Municipal de Cachoeira do Sul - Patrono Edyr Lima), concluída em 1864 para sediar a
Câmara, o Júri e a Cadeia, também tombada pelo COMPAHC. Na parte central da praça
está o CHÂTEAU D’EAU, inaugurado em 1925. Integrante do sistema de distribuição de
água da segunda hidráulica construída na cidade, o Château d’Eau foi projetado pelos
engenheiros Walter Jobim e Antônio de Siqueira. Guarnecido por estátuas de ninfas e de
Netuno, o Château d’Eau é considerado o principal cartão-postal da cidade. Foi tombado
pelo COMPAHC em 2012 e pelo IPHAE - Instituto do Patrimônio Histórico e artístico do
Estado em 2017. Encontram-se também na Praça Balthazar de Bem monumentos
homenageando Antônio Vicente da Fontoura, importante vulto da Revolução Farroupilha,
e Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, Prefeito Municipal e Secretário da Educação do
Estado do RS, falecido em acidente aviatório no ano de 1957.

crédito foto: Imprensa Prefeitura Municipal

BAIRRO ALDEIA: local do aldeamento de índios guaranis que deu origem ao
povoamento urbano de Cachoeira do Sul e onde se encontra a PRIMEIRA HIDRÁULICA,
inaugurada em 1921, o CEMITÉRIO DAS IRMANDADES, inaugurado em 1833, e o
PRIMEIRO HOSPITAL, inaugurado em 1910. Lá também se encontra a famosa Casa da
Aldeia, representante do tipo de arquitetura residencial portuguesa que caracterizava as
primeiras construções do local. O pedido de licença para construção da casa foi solicitado
no ano de 1849.
CHARQUEADA E ESTABELECIMENTO PAREDÃO: considerada a primeira indústria de
grande porte de Cachoeira do Sul, fundada em 1878, e também a primeira charqueada a
ser instalada na região central do Rio Grande do Sul, ela impulsionou a economia
cachoeirense, exportando seus produtos para o mercado interno e externo do Brasil.
Encerrou suas atividades no início da década de 1930, quando a indústria do charque
entrou em decadência.

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA FENARROZ: inaugurado em 1968, durante a realização
da II Feira Nacional do Arroz, possui pavilhão para exposições, o Ginásio de Esportes D.
Pedro I, inaugurado em 1972, o CTG José Bonifácio Gomes, inaugurado em 1957, pistas
para rodeios e remates de gado e para caminhadas. Abriga, de dois em dois anos, as
edições da FENARROZ, feira de negócios voltados ao setor orizícola. Localiza-se ainda
no Parque a sede do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul, antiga Escola de Agricultura e
Criação do Município.

créditos: Jornal do Povo

FONTE DAS ÁGUAS DANÇANTES ARTIBANO SAVI: inaugurada em 1968, durante a
realização da II FENARROZ, a fonte foi idealizada pelo eletricista - técnico Artibano Savi.
Primeira fonte do gênero na América Latina, é constituída por vários chafarizes que
projetam água ao som de diferentes músicas e diversas cores, produzindo um espetáculo
encantador. Junto à fonte está localizada a sede e o ponto de comercialização da
Associação dos Artesãos de Cachoeira do Sul.

créditos: divulgação

PALÁCIO LEGISLATIVO JOÃO NEVES DA FONTOURA (CÂMARA MUNICIPAL): prédio
inaugurado em 1927 para funcionamento da agência do Banco da Província, passou a
sediar, a partir de 1982, as reuniões e instalações da Câmara de Vereadores. Construído
em estilo neoclássico, segundo projeto arquitetônico de Domingo Francisco Rocco, o
prédio foi tombado pelo COMPAHC em 1985.

créditos: divulgação

CASA DE CULTURA PAULO SALZANO VIEIRA DA CUNHA: construída para residência
do Dr. Balthazar de Bem (entre 1915 e 1917), em estilo eclético com características
marcantes do neoclássico, sediou inúmeras entidades culturais, sociais e educacionais.
Abriga hoje o Núcleo Municipal da Cultura, a Biblioteca Pública Municipal “Dr. João
Minssen”, o Atelier Livre Municipal Professora Eluiza de Bem Vidal, a Associação
Cachoeirense de Amigos da Cultura – AMICUS e a Loja de Caridade do Hospital de
Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Integra o rol de prédios tombados do
Município.

créditos: Cristianno Caetano

PRAÇA BORGES DE MEDEIROS (CAIXA D’ÁGUA): abriga parte do sistema de
distribuição de água da segunda hidráulica, constituída por um reservatório de água,
denominado R2, inaugurado em 1925. Como praça, foi inaugurada em 1927. No passado,
abrigou um jardim suspenso de estilo europeu. Atualmente, serve de local para as
comemorações oficiais da Semana da Pátria e da Semana Farroupilha e desde 1974
abriga a Pira da Pátria. Em seu espaço existem quadras de esporte, praça de brinquedos
e a Casa das Trabalhadoras Rurais que comercializa produtos coloniais.

créditos: Acioly Netto

PONTE DE PEDRA: a primeira referência documental sobre a utilização da Ponte de
Pedra é de 1848. Localizada sobre o rio Botucaraí é, segundo o historiador Aurélio Porto,
a primeira ponte deste tipo construída no Rio Grande do Sul. Foi, durante muito tempo, o
principal acesso de Cachoeira para Porto Alegre e Rio Pardo. Dava passagem às tropas e
proporcionava o escoamento da produção e a sua comercialização com importantes
municípios. O povo costuma dizer que a ponte foi construída para D. Pedro II passar, o
que não é verídico. A Ponte de Pedra foi tombada pelo IPHAE em 2013.

Créditos: Renato Thomsem

BARRAGEM-PONTE DO FANDANGO: a Ponte do Fandango sobre o rio Jacuí foi a
primeira do gênero a ser construída na América do Sul. Sua inauguração oficial aconteceu
em 25 de janeiro de 1961. Dotada de eclusa, constitui-se em importante via de acesso
para a cidade e em interessante ponto turístico.

créditos: Cesar Roos

CENTRO MUNICIPAL AMBIENTAL - CMA: o local congrega, em uma área de 12.591
m2, o Jardim Botânico, Zoológico Municipal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Dispõe de espécimes de árvores nativas e de animais de pequeno e grande porte.

Créditos: divulgação

CAPELA SANTA JOSEFA (CAPELA DE NOSSA SENHORA DO BONFIM): a capela foi
construída a partir de 1912, por iniciativa de devotos nos milagres da escrava Josefa, cuja
existência nunca foi comprovada. Existem várias versões sobre a história de Josefa. Uma
delas diz que o seu suposto túmulo, localizado atrás da capela, foi construído onde ficava
a senzala da antiga fazenda que havia no local. A Santa Josefa, como é conhecida, já faz
parte do folclore do Rio Grande do Sul e atrai grande números de fiéis.

créditos: divulgação

IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTÔNIO: inaugurada em 1938, foi projetada por José
Lutzenberger em estilo barroco bávaro. Localiza-se no Bairro Santo Antônio, defronte à
Praça Floriano Neves da Fontoura.

Créditos: divulgação
créditos: Acioly Netto

FAZENDA SÃO JOSÉ: exemplar raro de arquitetura portuguesa rural, a Fazenda São
José, ou da Tafona, como é conhecida, reúne mobiliário, objetos e equipamentos de
fazenda que remontam ao início do século XIX, quando sua sede foi construída. Tem
registro de museu junto ao SEM/RS e foi tombada pelo COMPAHC em 2012 e pelo
IPHAE em 2016.

créditos: Renato Thomsen

PRINCIPAIS EVENTOS:
FENARROZ
O maior evento de Cachoeira do Sul foi criado, inicialmente, para assinalar com festa a
crescente produtividade das lavouras de arroz e as indústrias do setor instaladas no
município. Era a oportunidade de comemorar a abertura da colheita do cereal e o sucesso
da produção. Nas primeiras edições, a feira tinha características mais de festa do que de
feira de negócios. Com o passar dos anos, a evolução global da economia forçou uma
adequação do perfil da Fenarroz, que se adaptou aos novos momentos, se transformando
naturalmente em Feira Nacional do Arroz. Foi a época do arroz ser valorizado no mundo
dos negócios, transformando nosso evento na grandeza que detém atualmente.
Por consequência deste processo de industrialização do plantio, da colheita e do
beneficiamento do arroz, as grandes indústrias do setor fizeram o caminho inverso ao que
até então era visível: os fabricantes de novas tecnologias passaram a perseguir a feira de
Cachoeira do Sul. Hoje em dia, as maiores empresas do setor orizícola do Brasil e de
vários países do mundo guardam sob sete-chaves suas máquinas, equipamentos e
implementos para apresentarem aos clientes durante a Fenarroz. Indústrias do mundo
inteiro estão reconhecendo na nossa feira uma referência universal para o mercado
orizícola.

Vista aérea do Parque da FENARROZ
créditos: Jornal do Povo

Rainha e Princesas da 19ª FENARROZ
créditos: Sulfoto

VIGÍLIA DO CANTO GAÚCHO
A Vigília do Canto Gaúcho é um dos eventos culturais mais importantes da região
central do Rio Grande do Sul. Nasceu em Cachoeira do Sul, como um festival colegial,
ampliando seu espectro para todas as tendências da música gaúcha. Isso permitiu que o
festival fosse responsável pelo lançamento de vários grupos musicais e artistas, além de
garantir atenção permanente da comunidade cultural do Estado e do público em geral.
A I Vigília do Canto Gaúcho foi idealizada por integrantes do Grupo de Arte e
Cultura Reminiscência, com o objetivo de oportunizar uma integração maior entre os
intérpretes da arte riograndense e, ao mesmo tempo, despertar a comunidade para os
valores culturais e regionalistas. Durante 25 Edições o Festival vem se mantendo como
um dos mais importantes do estado, tendo a participação de grandes talentos que
passaram pelos palcos entre eles: César Oliveira e Rogério Melo, Joca Martins, Jairo
Lambari Fernandes, Luiz Marenco, Jean Kirchoff e Analise Severo, Elton Saldanha, Neto
Fagundes entre outros. Atualmente o evento vem sendo realizado nos CTGs locais, sendo
apoiado pelo meio nativista o formato de duas linhas musicais: a campeira e a de
manifestação riograndense.

Créditos: divulgação

FEIRA DO LIVRO
Feira do Livro de Cachoeira do Sul é o dos maiores eventos culturais do município
e vem sendo realizada há 32 anos sob coordenação da Biblioteca Pública Municipal “Dr.
João Minssen”. O evento é um dos meios utilizados pela instituição para valorizar e
promover o incentivo a leitura , além de contribuir para a formação de leitores, dando-lhes
capacidades de atuar de forma consciente no meio do qual estão inseridos. São
oferecidas à comunidade diversas atividades que enfocam e destacam a leitura, visando
oportunizar discussões, estimular a criação literária, facilitar o acesso aos livros,
democratizar os conhecimentos e valores humanos, despertar o interesse pela literatura e
prática cultural, tais como: palestras, painéis e oficinas literárias, exposições,
apresentações artísticas, atrações musicais e horas do conto. Concomitantemente a
essas atividades, é colocado à disposição dos frequentadores, por meio de editoras e
livreiros participantes do evento, um grande números de títulos literários que podem ser
adquiridos a preço acessíveis.
A Praça José Bonifácio, local de realização da feira, situada no centro da cidade,
torna-se um espaço democrático da leitura, atendendo indivíduos de todas as faixas
etárias e classes sociais, do município e região, pois as atividades oferecidas são
transversais, como inclusão social para moradores em situação de rua, pessoas
portadoras de necessidades especiais, alunos das redes de ensinos municipais,
estaduais e particulares.

Créditos: divulgação

FESTIVAL ESTADUAL DE BANDAS MARCIAIS

O Festival Estadual de Bandas Marciais é um evento democrático de ampla
participação popular que incentiva a prática da arte da música, contribuindo para a difusão
cultural e desenvolvimento regional. Tem por objetivo mostrar a cultura da música nos
seus mais variados aspectos, arte, lazer, movimento social e educação do município e
das cidades que participam do evento com suas escolas. Visa valorizar o trabalho cultural
agregando benefícios junto à comunidade, proporcionando interação com os municípios
de diversas regiões do estado. As edições acontecem no mês de novembro e espera-se
a participação de aproximadamente 20 Bandas Marciais.

créditos: divulgação

CARNAVAL

O Carnaval de Cachoeira do Sul é uma tradição comunitária desde a década de 70.
Uma grande festa popular que produziu alegrias, divertimento, talentos, mas sobretudo,
produziu um direito fundamental de acesso a cultura e a livre manifestação das culturas
populares. Em 2009, a Prefeitura retomou o investimento público no Desfile das Escolas
de Samba. E nestes nove anos são notórias as evoluções estéticas, simbólicas e
econômicas do Carnaval, bem como, a receptividade da comunidade, que comparece
num volume de 30 mil espectadores por noite de desfile. O Carnaval de Rua e o
tradicional desfile do Bloco das Virgens, tem atraído turistas da região que vem ao
município no período de desfiles para prestigiar e participar deste evento que é
reconhecido como um dos melhores da região.

créditos: Sulftoto

SEMANA FARROUPILHA

A Semana Farroupilha é um evento festivo da Cultura Gaúcha, que se comemora
de 14 a 20 de setembro com desfiles em homenagem a líderes da Revolução Farroupilha.
O evento lembra o começo da Revolução Farroupilha, mais longa revolução do Brasil, que
durou quase dez anos e tinha como ideal liberdade, igualdade e humanidade. A semana
farroupilha é uma semana em que todos gaúchos vão pras ruas comemorar, tomando um
chimarrão e celebrando com desfiles, shows e se caracterizando de forma adequada. O
município tem tradição na realização de bailes nos CTGs locais e o desfile no dia 20 de
setembro.

Créditos: divulgação

Créditos: Cacau Moraes

FEGAES
O Fegaes é um Festival Gaúcho Estadual Estudantil, organizado e promovido em prol
dos estudantes e universitários gaúchos, devidamente matriculados em uma escola
municipal, estadual, federal, técnica, de supletivo e ou qualquer universidade, tanto
pública quanto privada. Tem uma vasta abrangência em favor do desenvolvimento cultural
no contexto estadual, pois, como já dito, é um evento que visa exclusivamente a
participação do meio estudantil e universitário, pertencentes a todas escolas e
universidades existentes no Estado nos mais diversos municípios.
Este evento tem tido como propósito o fortalecimento cultural da classe estudantil e
universitária gaúcha e a interação entre os estudantes. Destaca-se alguns aspectos: o de
resgatar as verdadeiras tradições que simbolizam e caracterizam a cultura de nosso
Estado; o de incentivar e apoiar a comunidade estudantil e universitária estadual a
participar e cultuar o nosso Folclore Gaúcho; e principalmente, de dar espaço e
oportunidade aos jovens de poder participar, competir e aprender mais sobre a verdadeira
cultura tradicionalista Rio-Grandense. O evento propicia um grande espetáculo artístico
atraindo um público visitante de mais de 25 mil pessoas e mais de 2.800 concorrentes,
que tem a sua disposição, o lazer, o entretenimento e a oportunidade de conhecer mais
sobre o Folclore e Cultura do gaúcho.

créditos: divulgação

ROMARIA DIOCESANA

A Romaria Maria, Mãe do Redentor realizada anualmente no município, é marcada
pela emoção e fé de um público estimado em cerca de 60 mil pessoas. Os católicos
percorrem durante 1h15min o trecho desde a Catedral Nossa Senhora da Conceição até
o Santuário, localizado na Volta da Charqueada. A chegada da imagem ao Santuário é um
momento especial. O ato se constituiu na maior demonstração de fé de católicos de uma
área de abrangência de 13 municípios da Diocese. O evento religioso ocorre no mês de
outubro.

créditos: divulgação

PRAIA NOVA

A 3 km do centro, na margem direita do Rio Jacuí, encontra-se a Praia Nova, um
dos principais pontos turísticos da cidade. Frequentado por inúmeros visitantes durante a
temporada de verão, o local dispõe de bares, espaço para shows musicais, área de
camping e quadras de esportes de areia, além de uma faixa de areia com guarita de
salva-vidas. O local para banho é delimitado por bóias. A Praia Nova recebe excursões de
cidades da região todas as temporadas.
Escolha da Musa do Verão da Praia Nova 2017

créditos: Prefeitura Municipal

créditos: divulgação

PRINCIPAIS HOTÉIS:
Hotel Guarany
Av Júlio de Castilhos 118 - Centro
fone: (51) 3722-2012
Não tem email.

Hotel Everson Palace
Avenida Júlio de Castilhos, 291
fone: (51) 3722-4299
eversonhotel@gmail.com

Hotel Jacuí
Rua Sete de Setembro, 1485 - Centro
(51) 3722-3522
reservas@hoteljacui.com.br

Hamburgo Hotel
R. Saldanha Marinho
(51) 3722-4176
recepcao@hamburgohotel.com.br

Hotel Tropical Confort
R. Bento Gonçalves, 339
(51) 3723-3388
hoteistropical@uol.com.br

Hotel União
Av. Brasil – 1794
(51)3723-4287

PRINCIPAIS RESTAURANTES:
Restaurante e Lancheria Santa Maria
Endereço: Avenida Júlio de Castilhos, 160 - Centro, Cachoeira do Sul - RS, 96501-001
Telefone: (51) 3722-3746

Churrascaria Querência
Endereço: R. Júlio de Castilhos, 217 - Centro, Cachoeira do Sul - RS, 96501-000
Telefone: (51) 3722-2503

Pertutti Restaurante
Endereço: R. Bento Gonçalves, 813 - Centro, Cachoeira do Sul - RS, 96501-090
Telefone: (51) 3722-4591
Churrascaria Bom Gosto
Endereço: Av. Júlio de Castilhos, 119 - Centro, Cachoeira do Sul - RS, 96501-001
Telefone: (51) 3724-0046

Ponto de Cinema Pizza e PUB
Endereço: R. Francisco Gama, 79 - Centro, Cachoeira do Sul - RS, 96506-720
Telefone: (51) 3724-2222

Chef Edson Restaurante
Endereço: R. David Barcelos, 231 - Centro, Cachoeira do Sul - RS, 96508-010
Telefone: (51) 3724-1238

Nº1 Pizzaria e Restaurante
Endereço: R. Maj. Ouríques, 10 - Cachoeira do Sul - RS, 96506-560
Telefone: (51) 3723-1626

Mano Pizzaria e Restaurante
Endereço: Av. Brasil, 1794 - Centro, Cachoeira do Sul - RS, 96503-070
Telefone: (51) 3722-5923

Restaurante, cafeteria e confeitaria Amor a primeira mordida
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 762 - Augusta, Cachoeira do Sul - RS, 96506-750
Telefone: (51) 3723-1423

Subway
Endereço: R. Mal. Floriano, 273 - Centro, Cachoeira do Sul - RS, 96506-750
Telefone: (51) 3723-3392

PerTutti Restaurante - Orlando Plaza Shopping
Endereço: R. Moron, 1285 - Centro, Cachoeira do Sul - RS, 96508-010
Telefone: (51) 3723-1825

Restaurante Casarão e Bonna Pizzaria
Endereço: R. Júlio de Castilhos, 188 - Centro, Cachoeira do Sul - RS, 96501-001
Telefone: (51) 3723-9575

Villa Floriano
Endereço: R. Mal. Floriano, 35 - Centro, Cachoeira do Sul – RS

El Fogón
Endereço: R. Sen. Pinheiro Machado, 1912 - Marques Ribeiro, Cachoeira do Sul - RS,
96506-611
Telefone: (51) 3723-1121

Yakusoku Sushi Bar
Endereço: Rua Anibal Loureiro 100/Sala 02
Cachoeira do Sul
Telefone:(51) 3723-8065

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO:
Jornal do Povo:
Endereço: Rua Sete de Setembro – nº 1015
Cachoeira do Sul
Telefone:(51) 3722-96-00

Jornal O Correio:
Endereço: Rua XV de Novembro- nº 884
Cachoeira do Sul
Telefone:(51) 3724-03-00

Jornal A Notícia:
Endereço: Rua XV de Novembro- nº 627
Cachoeira do Sul
Telefone:(51) 3724-43-68

Rádio GVC FM 106.1
Endereço: Rua Sete de Setembro – nº 1015
Cachoeira do Sul
Telefone:(51) 3723-33-44

Grupo Fandango
Rádio Cachoeira AM 1090/ Rádio FANDANGO AM 1260, Rádio FANDANGO FM 102.5/
Rádio Vale FM / Rádio Fan FM 96.5
Endereço: Rua XV de Novembro- nº 884 - Cachoeira do Sul
Telefone:(51) 3722-56-88

SISTEMAS DE SEGURANÇA:
35º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
Endereço: Rua Leopoldo Souza, 1448 - Ponche Verde - Cachoeira do Sul - RS 96503-470
Telefone: (51) 3722-1530

DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
Endereço: Rua Isidoro Neves da Fontoura, 550 - Rio Branco, Cachoeira do Sul - RS
96501-530
Telefone: (51) 3722-1086

CORPO DE BOMBEIROS
Endereço: Rua Gabriel Leon, 870 - Frota, Cachoeira do Sul - RS, 96508-240
Telefone: (51) 3722-2000

SISTEMAS DE SAÚDE:

HCB – Hospital de Caridade e Beneficência
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 48 - Centro, Cachoeira do Sul - RS, 96508-000
Telefone: (51)3722-0800

HOSPITAL UNIMED
Endereço: R. Duque de Caxias - Ponche Verde, Cachoeira do Sul - RS, 96501-380
Telefone: (51) 3722-4305

UPA
Endereço: Avenida Brasil - Cachoeira do Sul - RS, 96501-380
Telefone: (51) 3722-0800

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: Rua Milan Krás s/nº - Cachoeira do Sul - RS, 96501-380
Telefone: (51) 3724-6004

SISTEMAS DE TRANSPORTE:

Estação Rodoviaria
Endereço: R. Bento Gonçalves, 813 - Cachoeira do Sul - RS, 96508-044
Telefone: (51) 3722-2250

Aeroporto de Cachoeira do Sul
Endereço: VRS-810, Estrada da Ferreira, à 10 km do centro da cidade.
Telefone: (51) 3724-6012

TRANSPORTE URBANO:

Empresa de Transportes Nossa Sra das Graças
Endereço: Av. dos Imigrantes, 1798 - Otaviano, Cachoeira do Sul - RS, 96505-140
Telefone: (51) 3723-7534

AGENCIAS BANCÁRIAS:
Banco do Brasil S/A
Rua Sete de Setembro - 1279
(51) 3722-6800

Banco do Brasil S/A
Av. Brasil, 1650
(51) 3722-2511
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Rua Sete de Setembro, 1560
(51) 3722-9400

Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Avenida Brasil - 1545
(51) 3722-5560

Caixa Econômica Federal S/A
Rua Sete de Setembro, 1231
(51) 3722-3577

Sicredi
Rua David Barcelos, 110
(51) 3722-4127

Sicredi
Rua Av. Brasil - 1637
(51) 3723-2850

Bradesco
Rua Sete de Setembro, 1411
(51) 3722-4127

Banco Santander
Rua Sete de Setembro, 1665
(51) 3722-6500

Banco Itaú
Rua Sete de Setembro, 1543
(51) 3722-3277

CASAS NOTURNAS E PRINCIPAIS CLUBES:

HYPE CLUB
Rua Marechal Floriano, 320
(51) 3723-1410

CASANOVA
Rua Pinheiro Machado, 1710
(51)

ARENA SHOW CLUBE
Rua Bento Gonçalves, 587
(51)

SOCIEDADE RIO BRANCO
Rua Ernesto Alves, 514
(51) 3722-29-24

SOCIEDADE UNIÃO CACHOEIRENSE
Rua Ivo Becker, 261
(51) 3722-29-22

CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS
Rua Olímpio Leal, 100
(51) 3722-36-38

ENSINO SUPERIOR:

* UFSM Campus Cachoeira do Sul
Rua Ernesto Barros – 1345
(51) 3724-84-00
e-mail: cs.cursos@ufsm.br

Principais cursos: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agrícola, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica e Engenharia de Transportes e Logística

* UERGS
Rua Sete de Setembro - 1060
(51) 3724-04-53
e-mail:unidade-cachoeira@uergs.edu.br

Principais cursos: Administração e Agronomia

* Universidade Luterana do Brasil - ULBRA Cachoeira do Sul
Rua Martinho Lutero, 301
(51) 3722-0411
e-mail:cacds@ulbra.br

Principais cursos: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física,
Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação.

* UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB – REDE E-Tec
Rua Júlio de Castilhos - 342
(51) 3724-60-07
e-mail: uabcachoeira@gmail.com
Principais cursos:

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARIANA – IFSC
http://www.ifsc.edu.br/ead-cfead




Curso Superior de Tecnológico em Gestão Pública / CSTGP (2017)
Especialização em Gestão Pública (2017)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL
http://wp.ufpel.edu.br/ead/





Licenciatura em Matemática/CLMD
Licenciatura em Filosofia
Licenciatura em Letras Espanhol /FPELE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
http://nte.ufsm.br/moodle2_UAB/







Licenciatura em Letras Português
Licenciatura em Física
Especialização em Mídias na Educação
Especialização em Gestão Pública Municipal
Especialização em Gestão em Saúde

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE – FURG
http://www.sead.furg.br/




Licenciatura em Ciências
Licenciatura em História

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
http://www.ufrgs.br/sead



Planejamento e Gestão Para o Desenvolvimento Rural - PLAGEDER

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR
http://www.ead.utfpr.edu.br/




Especialização em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura
Especialização em Práticas Educacionais em Ciências e Pluralidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
UNIPAMPA
http://www.sead.furg.br/



Especialização em Gestão Pública Municipal

REDE ETEC BRASIL

INSTITUTO FEDERAL SULRIOGRANDENSE / CAMPUS CAVG
http://www.cavg.ifsul.edu.br/




Técnico em Administração
Técnico em Agroindústria

UNINTER
Rua 15 de Novembro, 288 - Centro
Telefone:(51) 3723-6039
e-mail: polocachoeira@uninter.com

