IX Seminário Internacional sobre o Desenvolvimento Regional
Santa Cruz do Sul, 11 a 13 de setembro de 2019.
Tema: Desenvolvimento Regional: Processos, Políticas e Transformações
Territoriais.
Promoção: Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC

Primeira Circular: Novembro de 2018
APRESENTAÇÃO
O Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional é um evento bianual,
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR Mestrado e Doutorado, da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. O evento é uma
continuidade dos Seminários Nacionais de Desenvolvimento Regional, cuja primeira edição
foi realizada em 1996, com periodicidade anual. A partir de 2002, o evento adquiriu
abrangência internacional, com periodicidade bianual, e desde então vem se consolidando
no Brasil, como um dos principais eventos que possibilita a reflexão, a análise e o debate
interdisciplinar sobre a temática do desenvolvimento regional, entre pesquisadores,
docentes e estudantes brasileiros dos Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional e demais Programas de Pós-Graduação das áreas de Ciências Sociais e Humanas,
bem como de pesquisadores e estudantes estrangeiros que desenvolvem pesquisas sobre
essa temática.
Em 2019, a nona edição, terá como tema “Desenvolvimento Regional: Processos,
Políticas e Transformações Territoriais”.

A crescente complexidade e instabilidade do contexto econômico e politico que ora
vivemos em âmbito internacional, e notadamente na América Latina e no Brasil, que
condicionam e mesmo impactam os processos e as politicas de desenvolvimento econômico
promovendo diferentes e desiguais repercussões nos territórios em diferentes escalas
espaciais e em distintas formações socioespaciais, impõe à necessidade de se avançar a
reflexão, o debate e análise teórica e metodológica sobre como os processos e politicas de
desenvolvimento regional têm ocorrido nos territórios e nas regiões.
Quais são os atores, as instituições, as ações e estratégias, as relações de poder e as
contradições presentes nos processos econômicos e socioespaciais e na formulação e
implementação de politicas públicas de planejamento e desenvolvimento regional?
Quais são as particularidades, contingências e características dos territórios regionais
que influenciam, condicionam os processos e politicas de desenvolvimento regional? Quais
são as perspectivas e os desafios para avançarmos a pesquisa e a produção do
conhecimento sobre essa temática no campo dos estudos sobre o desenvolvimento
regional?
Quais são as contribuições dos pesquisadores, grupos de pesquisa e programas de pósgraduação da área de desenvolvimento regional e áreas afins para o debate e análise sobre a
dinâmica e os processos de desenvolvimento regional, bem como para melhor
fundamentação

e

operacionalização

das

políticas

públicas

de

planejamento

e

desenvolvimento regional?
Para oportunizar a discussão e a reflexão sobre essas e outras questões que o tema
central do IX SIDR suscita, o evento foi organizado em quatro eixos temáticos que orientarão
também a composição das mesas redondas e as sessões de apresentação de trabalhos, a
saber:
Eixo 1 - A multiescalaridade e a multidimensionalidade das políticas e processos de
Desenvolvimento Regional
Esse eixo reunirá trabalhos que abordem as distintas escalas espaciais de ação e as
diferentes dimensões setoriais que estão presentes e que condicionam à formulação e
implementação das políticas, e que influenciam os processos de desenvolvimento e
territorial regional. Nesse eixo serão aceitos trabalhos em relação à reflexão teórica e
metodológica relativa aos processos de desenvolvimento e planejamento territorial regional;
aos condicionantes, desafios e contradições geradas pela estrutura federativa brasileira na
promoção das políticas e processos de desenvolvimento e coesão territorial; o pacto
federativo e a guerra fiscal e seus reflexos no desenvolvimento regional e nas
transformações territoriais; a subsidiariedade na política regional; as múltiplas escalas dos

processos e políticas de desenvolvimento regional; os diferentes conteúdos e dimensões dos
processos e politicas territoriais rurais e urbanas; a articulação escalar e a integração setorial
de políticas de desenvolvimento regional, dentre outros temas correlatos.
Eixo 2 - Arranjos institucionais no contexto do Desenvolvimento regional
A proposta deste eixo temático é reunir trabalhos que possibilitem refletir sobre os
diversos arranjos institucionais constituídos no Brasil, a partir do processo de
redemocratização, tais como os consórcios intermunicipais, as conferências, os conselhos, os
OPs, as redes de governança, entre outros. Neste eixo serão contemplados estudos que
investiguem os diversos processos e dinâmicas envolvendo esses arranjos institucionais, sob
distintas abordagens teórico-metodológicas, abrangendo questões relacionadas a sua
efetividade deliberativa nas decisões de políticas públicas (formulação, implementação e
avaliação), seus desenhos e composições, suas relações com outras organizações e
instituições e seus efeitos para os processos de desenvolvimento.
Eixo 3 - Sustentabilidade socioambiental e Desenvolvimento
O modelo de desenvolvimento dominante, assentado na racionalidade do capital - a
qual influencia fortemente a configuração, a identidade e a funcionalidade das regiões - têm
se traduzido em importantes desafios socioambientais, refletindo diretamente na sociedade
e na capacidade de resiliência dos ecossistemas. Neste sentido, este eixo privilegia a
discussão acerca dos processos voltados à sustentabilidade socioambiental em sentido
amplo - sustentabilidade ambiental, equidade e justiça social, viabilidade econômica - e sua
contribuição à emergência de propostas alternativas de modelos de desenvolvimento. Esse
eixo reunirá estudos sobre as temáticas: Resiliência dos territórios; Transformações na
Matriz Energética; Mudanças Climáticas e seus Reflexos no Desenvolvimento; Justiça
Ambiental; Riscos Socioambientais; Gestão Socioambiental Empresarial; Economia
Socioambiental; Economia Ecológica; Economia Solidária; Tecnologias Sociais, entre outros
temas correlatos ao tema central desse eixo.
Eixo 4 - A dimensão cultural nos processos e políticas de Desenvolvimento Regional
O eixo irá tratar das discussões implicadas na relação entre cultura e território no
campo do Desenvolvimento Regional, afinadas com a proposta geral do Seminário. Portanto,
o eixo aceita trabalhos que apresentem relatos de pesquisa com análises empíricas e
reflexões teóricas ou metodológicas, que problematizem os processos sociais abordados sob
o viés cultural com vistas ao desenvolvimento regional. Do mesmo modo, recebe análises
das políticas públicas de cultura ou que interfiram na dinâmica cultural das regiões diante
das transformações territoriais. Assim, o eixo abriga temas como política de cultura;
dinâmicas culturais de povos tradicionais, das culturas urbanas ou rurais; questões culturais
relacionadas às migrações, aos processos de identidade territoriais, aos movimentos sociais,
a gênero, à produção cultural e à mídia.

OBJETIVOS DO IX SIDR:


Promover o intercâmbio entre pesquisadores de Instituições Brasileiras e destes com
pesquisadores de Instituições de outros países, além de aproximar recém-graduados,
alunos da pós-graduação e pesquisadores/profissionais de outras áreas do
conhecimento ao debate sobre temas relacionados ao Desenvolvimento Regional;



Proporcionar a reflexão, o debate e a análise sobre a dinâmica de desenvolvimento
regional, em diferentes formações socioespaciais, através de ações, processos e
políticas que se desenvolvem e se articulam em diferentes escalas espaciais;



Oportunizar a divulgação e difusão de novos conhecimentos produzidos na área do
Desenvolvimento Regional, através da apresentação de Comunicações de Pesquisa
pelos participantes do evento, e de sua publicação online em Anais;



Promover a interação e a troca de experiências entre pesquisadores e
alunos/pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional e áreas afins, das Universidades brasileiras e estrangeiras.

COMITÊ CIENTÍFICO:
Alcione Talaska – IFC - SC
Alex Pizzio da Silva - PPGDR-UFT- TO
Almir Arantes – UNEMAT - MT
Ana Flávia Marques – PPGDR – UNISC - RS
Anelise Graciele Rambo – PPGDTR – UFRGS - RS
Ângela Cristina T. Felippi – PPGDR – UNISC - RS
Ariel Garcia – CEUR - Argentina
Carlos Otávio Zamberlan – PPGDRSP – UEMS
Christian Luiz da Silva – PPGPGP – UTFPR – PR
Cidoval Moraes de Sousa – PPGDR-UEPB - PB
Cláudia Siebert – FURB - SC
Cláudia Tirelli – PGDR-UNISC - RS
Cláudio Machado Maia – PPGPSDR-UNOCHAPECÓ - SC
Cristiane Mansur Moraes Souza – PPGDR-FURB - SC
Dilson Trennepohl – PPGDR-UNIJUÍ - RS

Dúnia Comerlatto – PPGPSDR – UNOCHAPECÓ – SC
Edson Aparecido A. Q. de Oliveira – PPGDR-UNITAU – SP
Eduardo Kunzel Teixeira – PPGDR – UNISC - RS
Erica Karnopp – PPGDR-UNISC - RS
Flávio Sacco dos Anjos – PPGDTSA-UFPEL – RS
Gilson Ditzel Santos – PPGDR-UTFPR - PR
Gleicy Vasques – UFMS - MS
Grazielle Betina Brandt – PPGDR-UNISC – RS
Gustavo Busso – PPGDT- Universidade Nacional de Rio Cuarto - Argentina
Héctor Martin Civitaresi – Universidad Nacional de Rio Negro - Argentina
Heleniza Ávila Campos – PROPUR-UFRGS - RS
Ivo Theis – PPGDR-FURB - SC
Jandir Ferreira Lima – PPGDRA-UNIOESTE - PR
João Aparecido Bazolli – PPGDR-UFT – TO
Jefferson Marçal da Rocha – UNIPAMPA - RS
Joaquín Farinós Dasí – Universidad de Valença – Espanha
Jorge Hernandez – Universidade Nacional de Rio Cuarto - Argentina
José António Cadima Ribeiro – Universidade do Minho - Portugal
Juçara Spinelli – PPGEO – UFFS - RS
Julio Jose Plaza Tabasco – Universidad Castilla-La Mancha - Espanha
Lucir Reinaldo Alves – PPGDR – UNIOESTE – PR
Marcel Theza Manriquez – Universidad de Los lagos - Chile
Marco Cadoná – PPGDR-UNISC - RS
Marcos Junior Marini – PPGDR-UTFPR - PR
Margarida Angélica Pires Pereira Esteves – Universidade Nova de Lisboa – Portugal
Markus Erwin Brose – PPGDR-UNISC - RS
Moacir José Santos – PPGDR – UNITAU – SP
Mônica Carniello – PPGPDR-UNITAU - SP
Mônica Pons – PPGPC-UFSM – RS
Olgário Paulo Vogt – PPGDR-UNISC - RS
Paula Cristina Almeida Cadima Remoaldo - Universidade do Minho - Portugal
Rógis Juarez Bernardy – PPGA-UNOESC - SC

Rosário Sánchez Vilela – PPGCom-UCU - Uruguai
Rosmari Cazarotto – PPGSA – UNIVATES - RS
Rui Fragoso – Universidade de Évora - Portugal
Sérgio Allebrandt – PPGDR-UNIJUÍ-RS
Silvia Virginia Areosa – PPGDR-UNISC - RS
Silvio Cezar Arend – PPGDR-UNISC - RS
Tiago Costa Martins - PPGCIC-UNIPAMPA – RS
Valdir Roque Dallabrida – PPGDR - UNC - SC
Virginia Elisabeta Etges – PPGDR-UNISC - RS
Zulene Muniz Barbosa – PPGDR-UEMA - MA
Weimar Freire da Rocha Jr – PPGDRA-UNIOESTE - PR

Programação provisória do: IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Desenvolvimento Regional: Processos, Políticas, e Transformações Territoriais
11 a 13 de setembro de 2019
Manhã
11/09
Quarta

8 às 9h – Credenciamento
9h – Abertura
Dr. Rogério Silveira – Coordenador
do Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento Regional Universidade de Santa Cruz do Sul
Drª Andreia Rosane de Moura
Valim – Pró- Reitora de
Pesquisa e Pós- Graduação –
Universidade de Santa Cruz do
Sul
Dr. Clovis Ultramari – Coordenador
da área PURD -CAPES
9h30 – Conferência de Abertura
Dr. Victor Ramiro Fernández –
Universidad Nacional del Litoral
- Argentina

Tarde

13h30 – Mesa Redonda 1 : A
multiescalaridade e a
multidimensionalidade das políticas e
processos de Desenvolvimento
Regional
Dr. Joaquin Farinós Dasi –
Universitat de València – Espanha
Dr. Arilson Favareto - Universidade
Federal do ABC – Brasil
Drª Mireya Valencia – Universidade
de Brasília e RETE
15h30 – Lançamento de Livros
16h -Intervalo - Café
16h30 às 18h30 – Comunicações de
Pesquisas

Noite

19h –
Coquetel de
Boas Vindas

12/09
Quinta

13/09
Sexta

9h – Mesa Redonda 2: Arranjos
institucionais no contexto do
Desenvolvimento regional

13h30 – Mesa Redonda 3:
Sustentabilidade socioambiental e
Desenvolvimento

Dr. Sérgio Schneider –
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul – Brasil
Dr. Rainer Randolph –
Universidade Comunitária
Regional de Chapecó e
Universidade Federal do Rio de
Janeiro-RJ - Brasil

Dr. Terry Marsden – Cardiff University
- País de Gales
Dr. Carlos Sampaio – Universidade
Regional de Blumenau – Brasil

9h – Mesa Redonda 4: A dimensão
cultural nos processos e políticas de
Desenvolvimento Regional

13h30 - Mesa 5: A construção do
campo do Desenvolvimento Regional:
Desafios, Estratégias e Possibilidades

Dr.
Rogério
Haesbaert
–
Universidade Federal Fluminense –
Brasil
Dr. Alex Pizzio da Silva –
Universidade Federal do Tocantins
– Brasil

Dr. Christian Luiz da Silva –
Universidade Tecnológica Federal
do Paraná e CAPES-PURD
Drª Luciana Butzke –
Universidade Regional de
Blumenau – Brasil
Dr. José Luciano Albino
Barbosa - Universidade
Estadual da Paraíba Brasil

19h – 20h
Encontro dos
Editores das
Revistas
Científicas de
DR

15h30 – Intervalo - Café
16h às 18h30 – Comunicações de
Pesquisas

15h30-Intervalo - Café
16h00h às 18h00– Comunicações de
Pesquisas
18h – Encerramento

Datas Importantes:
Submissão dos trabalhos completos: 09 de novembro de 2018 até 15 de março de 2019.
Avaliação dos trabalhos pelo Comitê Científico: 15 de abril a 15 de maio de 2019.
Divulgação dos trabalhos aceitos para apresentação: 03 de junho de 2019.
Inscrições:
De 03 de junho a 31 de agosto de 2019:
Professores, pesquisadores, profissionais, e público em geral: R$.250,00
Alunos dos Programas de Pós-Graduação e Graduação: R$.150,00
Atenção: Data limite para a inscrição de quem apresentará trabalho no evento: 16
de agosto de 2019.

De 02 de setembro até o dia 11 de setembro de 2019:
Professores, pesquisadores, profissionais e público em geral: R$.300,00
Alunos dos Programas de Pós-Graduação e Graduação: R$.200,00

O Pagamento das inscrições deverá ser realizado:
Para os brasileiros, através de boleto bancário, gerado na inscrição no site do Evento:
http://www.unisc.br/site/sidr/
Para os estrangeiros, o pagamento poderá ser realizado no local do evento.

Normas de Submissão e Apresentação dos Trabalhos Completos:
Os trabalhos deverão ser completos e poderão ser submetidos por professores,
pesquisadores e estudantes dos Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
e de programas afins à temática do desenvolvimento regional, brasileiros e estrangeiros, e
serão analisados por um Comitê Científico, composto por especialistas nos eixos temáticos
do evento. A apresentação do(s) trabalho(s) e sua inclusão nos Anais estão condicionadas à
inscrição e ao pagamento da taxa do evento por pelo menos um dos autores.
Submissão:
• Cada inscrito poderá submeter no máximo três trabalhos para o evento. Nessa
contagem serão computados os trabalhos submetidos pelo proponente como autor e como
coautor.
• Cada trabalho poderá ter no máximo quatro autores.
• Os trabalhos a serem submetidos para o evento poderão ser apresentados
oralmente. O Comitê Científico se reserva o direito de indicar trabalhos para a categoria
pôsteres. A apresentação oral não poderá exceder a 15 minutos. Após a apresentação de
todos os trabalhos previstos para sessão de apresentação, em cada sala, será destinado um
tempo para debates. A apresentação dos trabalhos na forma de pôster será realizada em
sessão especial, em sala específica para essa modalidade, a ser divulgada naprogramação.
• Os trabalhos deverão ser encaminhados através do sistema de submissão online,
disponível por meio da website do evento. Não serão aceitos trabalhos enviados por e-mail.
O link para submissão de trabalhos é:
http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/login

• Os trabalhos que não respeitarem as normas de submissão e de apresentação
estabelecidas, não serão aceitos.
Idiomas do IX SIDR
Serão aceitos trabalhos redigidos nos idiomas Português, Espanhol e Inglês. A língua
oficial do evento é o português, mas os trabalhos também poderão ser apresentados na
língua espanhola e inglesa.

Seleção dos Trabalhos:
O Comitê Científico do evento selecionará os trabalhos com base na sua adequação à
temática geral do evento, à adesão aos eixos temáticos, à originalidade da proposta, sua
relevância e contribuição científica e acadêmica no campo do desenvolvimento regional.
Trabalhos selecionados para apresentação no IX SIDR:
Os trabalhos selecionados serão disponibilizados para leitura no site do evento a partir
de 30 de junho de 2019, para consulta.
Somente poderão ser apresentados trabalhos originais, de autores inscritos no evento
e com inscrição paga.
Os anais serão publicados no mês de outubro de 2019, posteriormente ao evento,
online e somente com os trabalhos, efetivamente apresentados no evento.
Certificados:
• Os certificados serão disponibilizados em formato online após o evento, no mês de
outubro de 2019.
• Os certificados de apresentação de trabalhos serão emitidos somente para os
trabalhos efetivamente apresentados.

NORMAS DE REDAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS:
O texto deve ser redigido usando o software Microsoft Word (versão 97-2003 e
seguintes). Configuração das páginas (incluindo o resumo):
• Tamanho do papel: A4 (29,7cm x 21 cm)
• Margem superior: 3 cm
• Margem inferior: 2 cm
• Margem esquerda: 3 cm

• Margem direita: 2 cm
Os títulos e subtítulos deverão ser ordenados segundo os seguintes critérios:
• Título do artigo: Arial, tamanho 14, normal, negrito.
• Subtítulo: Arial, tamanho 12, normal, negrito.
• Sub-Subtítulo: Arial, tamanho 12, itálico, negrito.
Configuração do texto do trabalho completo:
• Fonte Arial, tamanho 11, parágrafo justificado.
• Espaçamento entre caracteres e palavras: simples.
• Espaçamento entre linhas: 1,5 cm.
• Número de páginas: mínimo de 10 (dez) e máximo de 20 (vinte), incluindo
ilustrações, bibliografia e notas de final de texto.
• Numeração de páginas: margem inferior à direita.
Conteúdo da primeira página:
• Título do trabalho: centralizado, em caixa alta.
• Resumo do trabalho: Tamanho máximo de 250 palavras, em um único parágrafo, no
mesmo idioma do trabalho.
• Palavras-chave: três a cinco, separadas por ponto.
• Identificação do(s) autor(es): não poderá ser feita nenhuma forma de identificação
dos autores no artigo, para garantir o anonimato da autoria. O sistema eletrônico de
submissão irá atribuir um código de identificação para os artigos que serão avaliados.
Trabalhos identificados serão desclassificados.

Regras para as referências bibliográficas:
• As referências bibliográficas devem seguir obrigatoriamente as normas estabelecidas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
• Para citações no corpo de texto, deverá ser utilizado o sistema autor-data. Ex:
(SANTOS, 1996, p.58).
Observações:
• As ilustrações, notas de rodapé, tabelas e gráficos vinculados ao Word, deverão ter
fonte Arial tamanho 10.

• As ilustrações deverão ser incorporadas no texto, em formato JPEG. O número
máximo de ilustrações que o texto deverá apresentar é de 05 (cinco).
• O arquivo não deverá exceder a 3MB.

Comissão de Organização do IX SIDR
- Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira (Coordenador) rlls@unisc.br
- Drª Cidonea Machado Deponti (Subcoordenadora) cidonea@unisc.br
- Drª Ângela Cristina Trevisan Felippi
- Drª Grazielle Betina Brandt
- Drª Tanise Freitas
- Dr. Silvio Cezar Arend

Secretaria do Evento:
- Grasiela da Conceição
- Carolina de Oliveira
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
Sala 1023 – Bloco 10 - Campus da UNISC, Santa Cruz do Sul – RS.
Telefones: 0 55 (51) 3717 7392 ou 0 55 (51) 37177395
E-mail: sidr@unisc.br

Horário de Atendimento:
Segunda à sexta-feira. Manhã: 7h30 – 11h30 e Tarde: 13h – 17h
Local do Evento: Campus Santa Cruz do Sul, da Universidade de Santa Cruz do Sul.
Av. Independência, 2293 – Bloco 18, Santa Cruz do Sul-RS-Brasil
Contato:
Site do Evento: http://www.unisc.br/site/sidr/
Redes Sociais: https://www.facebook.com/Desenvolvimento-Regional-Mestrado-eDoutoradoUNISC-1172053142815593
Observatório doDesenvolvimento Regional: http://observadr.org.br/portal/
PPGDR-UNISC:
http://www.unisc.br/pt/cursos/todos-os-cursos/mestradodoutorado/mestrado/mestrado-e-doutorado-em-desenvolvimento-regional

Hotéis e Pousadas em Santa Cruz do Sul-RS:
Nome

Contato para reservas

contato@americanhotel-rs.com.br
(51) 3711-1345
hotelantonios@hotelantonios.com.br
Antonio’s Hotel
(51) 3713-1909
aquarius@viavale.com.br
Aquarius Hotel
(51) 2106-9933
Águas Claras Higienópolis santacruz@hotelaguasclaras.com.br
(51) 3713-3144
Aquarius Flat Residence aquarius@viavale.com.br
(51) 2106-9933
reservas@charruahotel.com.br
Charrua Hotel
(51) 3715-6533
American Hotel

Cithos Hotel
Feldmann Hotel
Hotel do Comércio

cithoshotel@cithoshotel.com.br
(51) 3713-1044
ht-feldmann@yahoo.com.br
(51) 3719-1040

Site
www.americanhotel-rs.com.br

Rua Carlos Trein Filho, 1506

www.hotelantonios.com.br

Rua Senador Pinheiro Machado, 998

www.aquariusflat.com.br

Av. João Pessoa, 144 - Centro

www.hotelaguasclaras.com.br

Rua Capitão Pedro Werlang, 420

www.aquariusflat.com

Avenida João Pessoa, 144 - Centro

www.charruahotel.com.br

Rua Marechal Floriano, 203 - Centro

www.cithoshotel.com.br

Rua Fernando Abott, 77 - Centro
BR-471, Km 49

(51) 3713-3277

julianatiecher@hotmail.com
(51) 3717-2842
HotelFazendaPinusParque hotelfazenda@pinusparque.com.br
(51) 3717-6085
hotelsantacruz@viavale.com.br
Hotel Santa Cruz
(51) 3056-3134

Rua Marechal Floriano, 304 - Centro
Av. Pres. Castelo Branco, 800 -Dist.
Industrial

Hotel do Gringo

Hotel Schulz
Pousada Camponesa
Sítio 7 Águas
Soder Hotel
Tobaccos Palace Hotel
Turis Hotel
Vila Flor Hotel
Village Hotel
Cazco Hostel

Endereço

www.pinusparque.com.br

Rodovia RST-287 – Km 103

www.hotelsantacruz.com.br

Rua Ramiro Barcelos, 1122

caschulz@ibest.com.br
(51) 3711-2886
pousadacamponesaboavista@gmail.com
(51) 3717-9555

www.hotelschulz.com.br

RuaTenenteCoronelBrito,398-Centro

www.pousadacamponesaboavista.com.b
r

Distrito de Boa Vista

carlasabrine@hotmail.com
(51) 3717-9540
soderhotel@soderhotel.com.br
(51) 2107-1800

http://www.sitio7aguas.com.br/

Distrito de Boa Vista

www.soderhotel.com.br

Rua Marechal Floriano, 1021 - Centro

www.tobaccoshotel.com.br

Travessa Érico Veríssimo, 430

www.turishotelscs.com.br

RSC-287, Km 100

www.vilaflorhotel.com.br

Rua Felipe Jacobus, 4 - Centro

tobaccos@tobaccoshotel.com.br
(51) 3056-3181
turis@turishotelscs.com.br
(51) 3715-6530
vilaflor@vilaflorhotel.com.br
(51) 3711-9111
villagehotel@pop.com.br
(51) 3713-1025
(51) 99958-3053

Rua Venâncio Aires, 891 - Centro
https://www.facebook.com/cazcoh
ostel/

R. Venâncio Aires, 346 - Centro

Rodoviária de Santa Cruz do Sul: http://rodoviariasantacruz.com.br/rodoviaria/
Rodoviária de Porto Alegre: http://www.rodoviaria-poa.com.br/inicio.php
Aeroporto de Porto Alegre: http://www.aeroportoportoalegre.net/

