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INFORMATIVO DO
SÍTIO ÁGUA DA RAINHA
São Francisco de Paula – Serra Gaúcha
março de 2013

Pedalando em S Chico

O Sítio Água da Rainha é uma pousada rural a 5 km do centro da cidade.
Conheça nossos chalés para férias ou fins-de-semana: www.sitioaguadarainha.com.br
Tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879)
e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br ou clique aqui

Acontece no Sítio!
Concluímos as obras de recuperação dos banheiros dos chalés 1, 2,
3 e 4, trocando pisos e azulejos e removendo o aquecedor de água
a gás para o lado externo. Quando construímos esses chalés as
normas de instalação eram outras e apenas exigiam boa exaustão
de gases, o que fizemos então. Agora, com aquecedores mais
potentes, garante-se a segurança dos hóspedes instalando-os fora
do ambiente.
Trocamos também os misturadores dos chuveiros que agora são
monocomando, uma tecnologia mais recente que permite manter
constante a temperatura da água escolhida.

São Francisco de Paula
... é sossego junto à natureza

Vista da área urbana da cidade com a imensidão da paisagem ao fundo.
São Francisco de Paula fica a 115 km de Porto Alegre, a 907 m acima do nível do Mar.
(Foto: Secretaria de Turismo de São Francisco de Paula/Divulgação)
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FLORESTA NACIONAL- FLONA SFP
A Floresta Nacional de São Francisco de Paula - Unidade de Conservação de Uso Sustentável – é uma área
com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas. Fica no nordeste do Rio Grande do Sul,
caracterizado pelos Campos de Cima da Serra (Estepe) e pelas matas com araucária (Floresta Ombrófila
Mista ou Mata Atlântica - lato sensu).
É parte da área abrangida pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica como Área Núcleo, considerada
região de “alta” a “altíssima prioridade” para a conservação, estrategicamente inserida no Corredor
Ecológico do Rio dos Sinos.

Ocupa uma área de 1.606 ha, com altitudes superiores a 900 metros sendo que
a floresta nativa tem mais de 900 ha. com pequenos trechos de campo nativo e
banhado. Este mosaico de ambientes naturais resulta em uma considerável
riqueza de espécies.

Entre os elementos faunísticos, destaca-se a grande riqueza da avifauna, composta
por mais de 210 espécies, residentes ou migratórias, e a presença de mamíferos
ameaçados de extinção, como o leão-baio (Puma concolor) e o bugio-ruivo (Alouatta
guariba) e o lobo-guará.
Martim Pescador

Mais de 20% das espécies terrestres da fauna ameaçada de extinção do Estado já foram registradas na
FLONA-SFP ou em seu entorno próximo, bem como espécies de árvores e arbustos ameaçadas.

Jaguatirica

Gato Maracajá

Irara

Paca

Cutia

Puma

Mão Pelada

Juaguarundi
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A FLONA SFP recebe visitantes mediante agendamento prévio propiciando duas
trilhas ecológicas com o acompanhamento de um guia da FLONA que dão acesso a
araucárias centenárias, à cachoeira Bolo de Noiva e ao mirante, com vista para a
Cascata da Usina, Perau do Macaco Branco, floresta nativa e povoamento de
araucária de 1946.
Existem também cinco hospedarias para grupos de alunos e pesquisadores,
totalizando 50 leitos.
GPS: 29° 25’22,4’’S; 50° 23’11,2’’W
A partir da sede do município de São Francisco de Paula siga em
direção a Tainhas pela RS 020 por 15 km, até o trevo de acesso a Serra
do Umbu, dobrando a direita na RS 484, percorrendo 6 km até o
portão de acesso a FLONA SFP.
Chegando pela RS 453 (Rota do Sol), de Tainhas siga 15 km em direção
a sede de São Francisco de Paula, até o trevo de acesso a Serra do
Umbu, dobrando a esquerda na RS 484, percorrendo 6 km até o portão
de acesso a FLONA SFP.
Obs.: RS 484 estrada não pavimentada, mas o trecho de 6 km permite
trânsito com qualquer tempo
Contato
Damiane Boziki
Encarregada da Recepção - Tecnóloga em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Rural
Faça contato preferentemente por e-mail: flonasaofranciscodepaula.rs@icmbio.gov.br
Telefone: (54)3244 1347
INFORMAÇÕES E IMAGENS OBTIDAS NO SITE DA FLONA: http://www.florestanacional.com.br

Em São Francisco tem ...
CAVALGADA DA LUA CHEIA!
Toda a sexta-feira no início da lua cheia, o Renato e a Bia da RB Hospedaria organizam
grupos para cavalgar à noite e apreciar os campos pelos arredores da cidade.
Os cavalos muito mansos e bem domados obedecem até aos mais iniciantes com
segurança e quem traz seu próprio cavalo também é bem vindo, pois o Renato conhece
bem o terreno e orienta a todos.
É um ambiente de amizade. Os mais experientes orientam os iniciantes, e no retorno tem
um animado churrasco esperando, com calma para relembrar as aventuras da noite, ouvir
música e contar causos novos.
O telefone para contato é (54)9136-9053.
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Cozinhar é uma paixão!
Caldo verde

Caldo verde
Esta tradicional e muito citada sopa de origem em Portugal vai muito bem
nesta época de frio que se inicia na Serra Gaúcha. Embora parte de nossas
origens seja portuguesa, o caldo verde não é muito comum no Rio Grande do
Sul, por isso vai aqui uma receita prática e fácil.







500g de batatas;
1 lingüiça pequena de carne de porco defumada;
1 ou 2 dentes de alho;
4 colheres (de sopa) de azeite de oliva português extra-virgem.;
200g de couve, cortada bem fina em tirinhas;
sal e pimenta do reino branca que baste

Cozinhe as batatas descascadas em dois litros de água junto com a
linguiça e os dentes de alho.
Quando as batatas estiverem cozidas, retire, reduza a purê e retorne
ao fogo.
Lave a couve cortadinha até a água deixar de estar verde. Junte ao
purê de batata em fervura alta e mais metade da porção do azeite e
deixe cozinhar a couve.
Na hora de servir, acerte o tempero, adicione o restante do azeite e
sirva com a lingüiça cortada em rodelas.
Rendimento: 4 porções
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Conheça também!
Rota Romântica
Localizada entre a planície do Vale dos Sinos até
o planalto da Serra Gaucha, a Rota Romântica
percorre aproximadamente 184 quilometros de
São Leopoldo até São Francisco de Paula, onde
a cultura alemã e o clima europeu são
destaques.
São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha,
Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do
Herval, Presidente Lucena, Picada Café, Nova
Petrópolis, Gramado, Canela, Linha Nova e São
Francisco de Paula são as cidades que compõe
a Rota Romântica.

Produzimos
no Sítio

Conheça a revista da Rota Romântica, clique aqui

. Ravioles com recheios de:
Em Porto Alegre, peça-nos, que
- bacalhau e queijo gruyère,
providenciamos a entrega em:
- ricota com nozes,
 Higienópolis,
- carne com espinafre,
- abóbora (tortéi)
 Auxiliadora,
. Capelletti (e o caldo para a sopa)
 Moinhos,
. Spaghetti, Tagliarin e outras massas
 Três Figueiras,
. Queijo tipo serrano

Floresta
. Manteiga fresca ou com ervas
Ligue (51) 9243-1916
consulte por e-mail clicando aqui

Os ravioles podem ser o prato principal de sua festa, fáceis de preparar e servir
Consulte preços especiais para quantidades.

PRÉ-RESERVAS

PRÉ-RESERVAS podem ser feitas com bastante antecedência para
serem confirmadas numa data mais próxima dos eventos
desejados. Assim os amigos do Sítio garantem as datas que mais
desejam e facilitam nossa logística para os eventos mais
concorridos

Agradecemos sempre sua atenção e preferência
Jane, Fernando e toda a equipe do Sítio Água da Rainha
e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br - tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879
Caso não deseje receber novamente nossos informes, por favor responda a este colocando no assunto a palavra cancelar.
Fazemos assim para evitar a exposição de seu sistema a riscos de acessos indesejados por sites invasores

