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Fantasmagoria
EstrElas do mar

Cardoso

Em sua primeira crônica 
neste espaço, Cardoso 
conta suas aventuras 
de meninote em Imbé. 
Até o fim da temporada, 
profissionais da RBS e 
convidados escreverão 
sobre experiências na 
orla gaúcha.

czarnobai@gmail.com

O acesso à praia pela Alameda 
Rio do Mel, em Xangri-lá, está 
mal conservado. É praticamente 
impossível portadores de defici-

ência chegarem de cadeiras de rodas.

Banheiros químicos femininos 
ganharam cor rosa para se dife-
renciar dos masculinos, em Ca-
pão da Canoa.

A repórter Cristina Ramos traz 
as notícias do litoral no Jornal do 
Almoço, ao meio-dia.

Fique ligado

Direto do Litoral Norte, o 
repórter Cid Martins con-

ta como está o movimento de retorno nas 
estradas.

A partir das 20h, o Jornal 
TVCOM mostra a previsão do 
tempo para o litoral gaúcho.

           Notas

Bolsas de Fuxico

Amanhã, às 16h, tem Oficina de 
Customização de Bolsas de Fuxi-
co, em Capão da Canoa. O evento é 
uma realização do Sesc. Os interes-
sados devem chegar à casa do Es-
tação Verão, localizada na beira da 
praia. A entrada é franca.

Artesanato em Imbé
Composta por 18 bancas, a Fei-

ra de Verão do Artesão, em Imbé, é 
um ponto tradicional de visitação 
dos veranistas. Para quem quiser 
conhecer, o local fica aberto ao pú-
blico, diariamente, das 10h às 20h, 
no calçadão à beira-mar.

Previsão do temPo

O tempo estará chuvoso. 
Alguns períodos de 
melhorias ao longo do 
dia.

Fonte: Somar Meteorologia

Praias Vento
(km/h)

Ondas
(m)

Min/máx
(°C)

 IUV*

Torres

Tramandaí

Capão da
Canoa

Cidreira

Cassino
(Rio Grande)

19/25 33 (Sudeste) 3,4 13

20/24 39 (Sudeste) 3,5 13

20/25 35 (Sudeste) 3,2 13

20/26 45 (Sudeste) 3,5 13

22/27 45 (Leste) 2,6 12

*Índice Ultravioleta de exposição ao sol. A partir de 11,
o índice é considerado de alto risco (extremo)

A
o contrário de grande 
parte dos habitantes 
desta valorosa e BRA-
VIA terra que DORA-
VANTE me proponho 

a chamar de URUGUAY DO NORTE, 
nunca tive uma relação de muita 
proximidade com nossos gloriosos 
BALNEÁRIOS. Não dei BANDINHA 
de GURIZADA no CENTRINHO 
de Capão; jamais disputei as aten-
ções de uma gata QUENTUCHA na 
CONCHA ACÚSTICA de Cidreira; 
nem curti um BAGONAITE pega-
daço no (provavelmente) saudoso 
NUKANUA. 

Em vez disso passei longos verões 
ENCERRADO no concreto escal-

LITORAL NORTE – Zero Hora: Maicon Bock (repórter), Tadeu Vilani (fotógrafo) e Fernanda Pandolfi  (auxiliar de reportagem e atendimento) RBS TV: Tiago Guedes (repórter) e Darlam Gonçalves (cinegrafista), Rádio Gaúcha: Cid Martins (repórter)
Endereço: Av. Beira-Mar, 1.586, Capão da Canoa Contato: (51) 3665-2809 e 3625-3479 e estudiodeverao@gruporbs.com.br
LITORAL SUL – Nauro Júnior, Laranjal, (53) 3284-7103, nauro@zerohora.com.br, e Guilherme Mazui, Cassino, (53) 3231-3100, guilherme.mazui@zerohora.com.br
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A chuva forte que despencou ontem trouxe a lembrança do inverno pelas ruas vazias de Imbé

dante de Porto Alegre ou EXILADO 
em recantos refrescantes (porém 
obscuros) da COSTA catarinense. 

Não estou EXATAMENTE recla-
mando, perceba. Com isso desejo 
apenas demonstrar que meu conhe-
cimento sobre o Litoral Norte Norte 
(Tramandaí pra cima) e Litoral Nor-
te Sul (Tramandaí pra baixo) é pra-
ticamente NULO. Ou seja: pra mim, 
aqui, (quase) TUDO é novidade. Aos 
meus olhos, a ORLA GUASCA se re-
vela como território (quase) virgem, 
uma paisagem INÓSPITA que clama 
pela descoberta, pela exploração. 

 Aproveito a mudança de pará-
grafo para ressaltar a função uti-
litária dos QUASE aplicados entre 
parênteses nas sentenças anteriores: 
não é correto afirmar que JAMAIS 
pisei este chão. É verdade que o pi-
sei POUCO, e só mesmo depois de 
MARMANJO, mas o fato é que já es-
tive aqui. Com os Porto Bratkowski, 
passei meu primeiro VERANEIO 
em OÁSIS em 1997, logo depois de 
ser aprovado no vestibular. Muito 
embora tenha sido uma temporada 
DEVERAS reveladora, só posso afir-
mar que realmente COMPREENDI 
o poder da conexão entre o gaúcho 
e o seu litoral depois de ter sido 

apresentado a uma de suas FACE-
TAS menos badaladas: a PRAINHA 
no inverno.

Era a família dum camarada da 
faculdade, o Zani, quem tinha uma 
casa de BANDA na praia do Imbé 
(nota: adoro falar “O Imbé”). Duran-
te o verão ficava cheio de PAREN-
TÊSCOLI (eram italianos), mas no 
grosso do inverno ninguém da VE-
LHA-GUARDA queria ir pra lá. Os 
mais novos, sim. Longe dos pais – e 
do PARENTÊSCOLI em geral – ha-
via muito mais espaço para exercer 
uma liberdade recém adquirida que, 
por algum motivo, sempre funciona 
muito melhor quando EXACERBA-
DA em grupo.

Foi por isso que, em um fim de 
semana qualquer de maio ou junho, 
enfiamos duas DÚZIAS de amigos 
em uns três ou quatro carros (a 
amizade supera a física) e partimos 
em COMBOIO em direção ao Imbé 
– muito embora eu então o cha-
masse de TRAMANDAÍ, porque: a) 
Imbé fica, mesmo, meio perto de 
Tramandaí, b) na beira da praia, às 
quatro da manhã, gritar TRAMAN-
DAÍ pras estrelas é  uma experiência 
muito mais inesquecível do que gri-
tar IMBÉ (não pergunte).

Além de palco pra muita ES-
TRIPULIA da pesada, no deserto 
promovido pelos meses de vento 
e frio, Imbé me apareceu pela pri-
meira vez envolta em cores SINIS-
TRAS, reservando pouquíssimos 
atrativos além do PITORESCO para 
uma horda de MENINOTES e RA-
PARIGAS na flor da idade. Por con-
ta disso experimentamos pizza de 
BATATA PALHA e MONSTRO num 
lugar chamado Eloá (houve breve 
discussão sobre o fato de Eloá ser 
ou não mulher do elefante, com 
derrota irreversível para todos os 
que defendiam esse ponto de vis-
ta) e CUNHAMOS o slogan mais 
subestimado da história para um 
estabelecimento batizado de Good 
Burger: “não tem dono”. 

De volta ao mesmo Imbé qua-
se 10 anos depois, não fui capaz de 
reconhecer nem Eloá nem Good 
Burger na SILHUETA urbana. Não 
encontrei, tampouco, a casa da Fa-
mília Zani. Porém a chuva forte que 
despencou a manhã toda conferiu à 
cidade aquela mesma FANTASMA-
GORIA macia de inverno, não me 
deixando outra opção que não gri-
tar TRAMANDAÍ a plenos pulmões 
– e em nome dos velhos tempos.


