DICAS PARA REALIZAR O TRAJETO DE PORTO ALEGRA PARA RIO GRANDE



AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA RIO GRANDE

Prezado congressista, no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre é possível
comprar a passagem de ônibus do trecho Porto Alegre – Rio Grande já no aeroporto.
Ao sair do desembarque siga pela direita onde, no outro lado do saguão você
enxergará um guiché da VEPPO. O horário de funcionamento do guiché no aeroporto
é de 08hs às 21hs, diariamente.

Figura 1: Guiché da VEPPO no aeroporto salgado Filho em Porto Alegre.

Os preços variam entre R$ 80,00 (poltrona convencional) e R$ 110,00 (poltrona
executiva). As empresas responsáveis pelo transporte até Rio Grande são a Planalto e
a DATC. Os ônibus partem do Box Nº 08.
Obs: no ato da compra o atendente perguntará se o cliente quer a passagem com ou
sem seguro. Em geral, a maioria dos passageiros compra sem seguro (fica a opção
por parte de cada congressista).
Independente do meio de transporte que venha a escolher, caso sua chegada
a porto Alegre ocorra após as 21hs, à passagem só poderá ser adquirida na
rodoviária. Mesmo para passagens adquiridas junto à empresa Planalto na internet, a
empresa disponibiliza um voucher que deve ser trocado pelo bilhete de passagem na
rodoviária.



TRANSLADO PARA RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE

Para chegar a rodoviária de Porto Alegre existem basicamente 04 modos: taxi,
UBER, TRENSURB (como é conhecido o metro de Porto Alegre) e ônibus.
1) DE TAXI os valores variam entre R$ 25,00 a R$ 38,00 (depende do horário e
do transito);
2) DE UBER as tarifas são um pouco mais em conta.
3) DE TRENSURB é possível pegar um trem no próprio aeroporto. O acesso se
dá pelo 1º andar saindo do saguão. A estação se localiza ao lado do edifício
garagem. O preço do TRENSURB é de R$ 3,30.

Figura 2: vista da estação aeroporto e do aeromovel.

Figura 3: paradas do TRENSURB.

Figura 4: Vista do TRENSURB e da Estação rodoviária.
Obs: o tempo de viagem, do momento em que você embarcou no trem, é de 5min
a 8 min. Pegar o trem no SENTIDO MERCADO e SALTAR na ESTAÇÃO
RODOVIÁRIA. Caso você tenha muita bagagem, essa pode não ser uma boa
opção. Evite os horários de pico, pois o TRENSURB provavelmente estará lotado.
4) DE ONIBUS MUNICIPAL é a opção menos recomendada.



NA RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE (DICAS)

Na rodoviária existem várias opções de lanches e refeições!
Obs: Caso sua chegada seja após as 21hs, a Empresa Planalto disponibiliza uma sala
VIP na rodoviária. Esse ambiente está situado no piso superior (pegar rampa de
acesso próxima a entrada do BOX Nº 08) e dispõe de TV, banheiros privativos,
poltronas, acesso a internet, café e água. Para o acesso a esse espaço basta o cliente
apresentar a passagem.

Figura 5: sala VIP da empresa Planalto.

Não custa lembrar que os ônibus para Rio Grande, em 99,9% dos casos, partem do
Box Nº 08!
Caso ocorra um despacho de bagagem, no momento da entrega o funcionário
perguntará se seu destino será “o Bar do Beto” ou “Rodoviária” (isso para chegadas
em Rio Grande até às 22hs). O Bar do Beto é um ponto de parada que se localiza
entre Rio Grande (centro) e a praia do cassino. Contudo, é um lugar muito isolado a
noite! Pedimos que optem por descer na rodoviária, caso cheguem no horário da noite
e sua hospedagem seja na Praia do Cassino.



PARADAS DURANTE A VIAGEM

Independente da empresa (Planalto OU DATC) o trecho Porto Alegre – Rio Grande
possui uma parada de 20min a 30min na cidade de Cristal. Os locais de parada
oferecem uma variedade de lanches e também dispõem de refeições.

Figura 6: Paradouro Grill.



CHEGADA EM RIO GRANDE

Desembarques até às 22hs podem ocorrer no Bar do Beto ou na Rodoviária.
Valores de TAXI da rodoviária até a Praia do Cassino podem variar entre R$ 50,00 a
R$ 70,00. O UBER vai sair em média R$ 46,00 a R$ 50,00.

Figura 7: Pontos de para do ônibus intermunicipal em Rio Grande.

Outra opção é via MOTORISTA PARTICULAR. Foi acertado o valor de R$ 45,00 para
trechos entre Rodoviária de Rio Grande e Praia do Cassino. O motorista se chama
Malcon Osório e o contato de WhatsApp é (53) 99162-7724. É possível fazer
agendamento prévio!



OPÇÕES DE HOSPEDAGEM EM RIO GRANDE E/ OU NA PRAIA DO
CASSINO

O hotel oficial do evento é o Atlântico Praia do Cassino! A tarifa diária single foi
fechada em R$ 120,00, doble R$ 150,00. Para obter essa tarifa diferenciada é
necessário entrar em contato com a Central de atendimento pelo número (53) 32313833 ou 0800 643 3833 (e-mail: reservas@hoteisatlantico.com.br), e solicitar para falar
com Juceleia. Na ocasião pedimos para informar que a hospedagem é para o VIII
BRASPOR.

Figura 8: Vista do Hotel atlântico praia do Cassino e da avenida principal.

A praia do Cassino dispõe de uma rede hoteleira e de pousadas que variam de R$
120,00 a R$ 250,00 a diária. O mesmo se aplica para hotéis e pousadas situadas no
Centro de Rio Grande.



LOCAL DO EVENTO

O evento será realizado no CIDEC SUL, na Universidade Federal do Rio Grande –
FURG.

Figura 9: Vista do centro de eventos da FURG.

Um bom evento a todos!

