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Casal de jornalistas gaúchos 
lança site sobre viagem com criança

Para ajudar pais que via-
jam ou pretendem viajar com 
� lhos, um casal de jornalis-
tas gaúchos lançou, ontem, 
o site Tem Criança na Viagem 
(www.temcriancanaviagem.
com.br). A intenção dos ide-
alizadores, Josiane e Emilio 
Rotta, é oferecer informações 
que facilitem a escolha, pla-
nejamento e organização dos 
roteiros, compartilhando 
experiências que têm com a 
� lha Sara (5).

Além de relatos próprios 
do casal de jornalistas, o site 
também terá a participação 
de convidados, contando so-
bre destinos explorados em 
família. O primeiro será Mar-

cos Piangers, comunicador 
da Rede Atlântida e autor de 
O Papai é Pop. Ele e a mulher 
Ana vão falar sobre uma via-
gem que � zeram pela Tailân-
dia, em dezembro de 2015, 
com as � lhas Anita e Aurora.

“Criamos um canal para 
centralizar conteúdo de 
relevância às famílias via-
jantes. Então vamos tratar 
desde questões básicas, 
como as particularidades 
do passaporte infantil, até 
detalhes mais específicos 
dos destinos, para que os 
pais saibam o que vão en-
contrar e tenham condições 
de avaliar se devem ou não 
ir a determinada cidade ou 
ponto turístico com seus � -
lhos”, explica Josiane.

Alessandra Espíndola apresenta 
show no Teatro Univates

 A Alessandra Espíndola Escola de Dança 
apresenta, hoje, o espetáculo de fi m de ano 
no Teatro da Univates, às 20h. Participam bai-
larinos desde 3 anos de idade até adultos, 
das cidades de Lajeado, Encantado, Arroio do 
Meio, Teutônia, Relvado.  O espetáculo Ballet 
da Cinderela, com música de Prokoviev e repo-
sição coreográfi ca de Alessandra Espíndola, 
ainda conta com a participação especial do 

bailarino clássico Maurício Miranda, integran-
te da Cia Municipal de Porto Alegre. 

Os ingressos na plateia baixa custam de 
R$ 60, plateia alta, R$ 50, sendo que es-
tudante paga meia entrada e na compra de 
seis ingressos, um é de gratuito. Também 
há promoção especial para grupos. Outras 
informações pelos telefones 3714-1488 e 
99707-0757. 
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Secultur lança aplicativo
Ocorre, hoje, o lançamento do aplicativo de celular Lajeado 

App. O evento será às 16h, na Casa de Cultura. O aplicativo foi 
desenvolvido numa parceria entre Prefeitura de Lajeado, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur), e Pró-cultura RS, 
programa do Governo do Estado. O avanço faz parte do projeto Re-
decult - a rede de cultura e turismo, organizado pelo Pró-cultura RS.

Segundo o turismólogo do município, André Buosi, o aplicativo 
é uma importante e inovadora ferramenta para o desenvolvimento 
do turismo local, com muita informação sobre atrativos turísticos, 
hospedagem, eventos, cultura, gastronomia, notícias e geoloca-
lização. “O aplicativo é interativo, os usuários poderão cadastrar 
seus empreendimentos e eventos de uma forma colaborativa, além 
de avaliar e postar fotos e comentários” explica.

O aplicativo estará disponível para Android e iOS.
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Intenção é ajudar pais que vão curtir passeios com fi hos
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Saiba mais
O Tem Criança na Viagem 
também pode ser encontra-
do no Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube e Pinterest. 
Outras informações pelo 
e-mail contato@temcrianca-
naviagem.com.br
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