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RESUMO: Neste artigo onde eu flerto com a linguagem acadêmica formal,
mostro um pouco sobre a história dos Shopping Centers no Estado do Rio
Grande do Sul (RS). Para isso, fiz uma longa pesquisa na internet para saber
mais sobre esse setor que demonstra mais preferência pela capital estadual
Porto Alegre e por sua região metropolitana composta por 34 cidades das 497
cidades que o estado possuí, visto que no interior do estado, os shopping centers
de médio e de grande porte e/ou que têm oferta de cinema e supermercado por
exemplo, estão mais localizados em cidades com no mínimo 100 mil habitantes,
sendo a cidade de Lajeado no vale do Taquari, a exceção. Dessa forma, após
explicar a evolução dos shopping centers no RS, trago a luz do olhar do público,
mas principalmente do olhar das pequenas, médias e grandes empresas do
varejo e da alimentação, o Shopping Érico Veríssimo que se localiza na maior
cidade da Região do Alto do Jacuí (RS) composta por 14 cidades, chamada de
Cruz Alta. O referido empreendimento é o maior Shopping Center dessa região
e provavelmente o único segundo minha pesquisa, que conta (região) com pouco
mais de 150 mil habitantes e infelizmente conta com pouquíssima oferta de lazer
e compras (no sentido de shopping center) para a população. O Shopping Érico
Veríssimo, possuí 6 pavimentos, sendo um de estacionamento e nesse ano de
2022 completou 20 anos de existência. O mesmo já recebeu inclusive a presença
do Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2003,
acompanhada da presença de professores da maior e mais importante
universidade da Região do Alto Jacuí, a Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ),
para um jantar em um restaurante do shopping.
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CAPÍTULO 01
UM SETOR EM EXPANSÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Neste artigo gostaria de sair um pouco de minha rotina de fala (Educação)
e falar sobre algo diferente, algo que gosto muito que são os Shopping Centers.
Contudo, não falarei de um único shopping em específico na primeira parte do
presente trabalho, mas citarei vários shopping centers existentes no Estado do
Rio Grande do Sul (RS), sendo esse o estado mais sulista do Brasil.
Sem mais delongas, para começar, vamos definir o termo “Shopping”.
Para a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), considera-se
Shopping Center, o empreendimento caracterizado das seguintes formas:
A Abrasce considera shopping center os empreendimentos com Área
Bruta Locável (ABL), normalmente, superior a 5 mil m², formados por
diversas unidades comerciais, com administração única e centralizada,
que pratica aluguel fixo e percentual. Na maioria das vezes, dispõe de
lojas âncoras e vagas de estacionamento compatível com a legislação
da região onde está instalado.
No Plano de Mix, publicado pela Abrasce, há as definições dos ramos
de varejo em Shopping Center, de acordo com os critérios adotados
pela Associação. Ela constitui uma atualização de classificações
anteriores, que a ABRASCE vem editando desde 1986.
A classificação atualizada foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da
associação em Dezembro de 2000, e sua aplicação é recomendada
aos shopping centers em geral, como instrumento de aferição
estatística e apoio gerencial (Fonte: ABRASCE. Disponível em:
https://abrasce.com.br/numeros/definicoes-e-convencoes/. Acesso em
04/06/2022).

Complementando o exposto acima, a mesma associação revela em números
mais detalhados (em Area Brutra Locável – ABL), não em area construída), os portes
que cada empreendimento que ela considera um shopping center, deva ter para ser
considerado como tal. A saber:
Classificação Abrasce por Tipo de
Empreendimento
Tipo
Tradicional

Especializado
Podem ser do tipo Outlet, Life Style ou Temáticos

Porte

ABL

Mega

Acima de 60.000 m²

Regional

De 30.000 a 59.999 m²

Médios

De 20.000 a 29.999 m²

Pequenos

Até 19.999 m²

Grandes

Acima de 20.000 m²

Médios

De 10.000 a 19.999 m²

Pequenos

Até 9.999 m

Fonte: ABRASCE. Disponível em: https://abrasce.com.br/numeros/definicoes-e-convencoes/.
Acesso em 04/06/2022
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Já para o Dicionário Online de Português, o termo Shopping Center
significa o seguinte:
Centro comercial; estabelecimento que possui, num mesmo local,
diversas
lojas,
serviços,
cinemas,
teatros
etc
(Fonte:
https://www.dicio.com.br/shopping-center/. Acesso em 08/06/2022).

Já para mim, o autor do presente artigo, o termo Shopping Center significa
um prédio e/ou aglomerado de prédios interconectados por no mínimo, um
mesmo corredor, que ofereça ao menos, independente do tamanho, uma Sala
de Cinema; um Mercado; uma Livraria, podendo ser essa apenas um segmento
de uma das lojas dentro do shopping; uma Loja de Brinquedos, podendo os
brinquedos também ser um segmento de alguma loja do shopping; no mínimo
umas três vagas de estacionamento privativo; uma Farmácia; uma Loja de
Roupas; ao menos uma opção de alimentação (com Buffet de comida, lanches
e sobremesas); Banheiros para os clientes; Wi-fi grátis; ao menos um Caixa
Eletrônico; uma loja de presentes; uma loja de bazar/ferragem/cama, mesa e
banho; ao menos uma máquina de diversão (bichos de pelúcia, jogos,etc.); e por
fim, música em caixas de som e ar-condicionado, caso o shopping seja do
modelo fechado, não outlet (aberto).
Claro que se levarmos em consideração o meu entendimento sobre o que
é um Shopping Center, muitos locais tidos como “Shopping Center”, não seriam
shoppings, inclusive grandes centros comerciais da capital do Estado do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, como por exemplo, Shopping Iguatemi, Porto
Alegre Center Lar, Bourbon Shopping Assis Brasil, dentre outros, por não
possuírem Mercado e/ou Cinema e/ou outras operações que considero
importantes em um shopping para promover a comodidade, o lazer e a cultura
dos clientes. Contudo, todos esses e outros shopping centers de Porto Alegre e
do Estado do Rio Grande do Sul que não estão, inclusive, catalogados na
Associação Brasileira de Shopping Centers, são de fato, Shopping Centers por
possuírem suas características comerciais diversificadas com várias operações
comerciais em um mesmo local (normalmente em prédio único).
Para entendermos melhor o que pode-se considerar um Shopping Center,
ou seja, mais de uma sala comercial lado a lado, segue uma lista que fiz de
alguns centros comerciais existentes no Estado do Rio Grande do Sul. Fiz um
apanhado geral de quase todas as regiões do estado para exemplificar melhor o
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conceito “Shopping Center”, uma vez que o Shopping Center tradicional como
nós o conhecemos é focado apenas naquele centro comercial fechado, com
estacionamento, wi-fi, ar-condicionado e várias opções de lojas e lazer em um
só lugar.
Já adianto que para pesquisar o ano da fundação de cada um desses
estabelecimentos, procurei em reportagens disponíveis na internet e, em alguns
casos, nos seus respectivos sites e CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica). Procurei pela informação mais antiga da data de fundação de cada
empreendimento. Assim, se o CNPJ não informava a data mais antiga, mas sim,
algum outro meio de comunicação virtual informava, eu escolhia esse meio com
a data mais antiga, uma vez que é sabido que uma empresa, ainda mais que
teve seu início em outra época (mais antiga), nem sempre o seu registro (CNPJ),
era feito junto da data exata do início de suas atividades comerciais e/ou data de
inauguração, mas sim, tempos depois.
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CAPÍTULO 02
ALGUNS DOS “SHOPPING CENTERS” E/OU “GALERIAS”
INAUGURADOS(AS) NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
(BRASIL), ENTRE OS SÉCULOS XIX E XX
1849 – Mercado Público de Pelotas / Mercado Central (Pelotas). Fontes:
https://wp.ufpel.edu.br/artenosul/2021/06/16/mercado-municipal-esta-nocoracao-de-pelotas/ e http://marsou.com.br/portfolio/mercado-publico-depelotas-rs-2/. Acessos em 03/04/2022;
1863 – Mercado Público Municipal de Rio Grande (Rio Grande). Fonte:
https://biblioteca.ibge.gov.br/bibliotecacatalogo.html?id=447054&view=detalhes. Acesso em 03/04/2022;
10/1869 – Mercado Público (Porto Alegre). Fonte:
https://www.mercadopublico.com.br/. Acesso em 03/04/2022;
04/1930 – Galeria Chaves (Porto Alegre). Fonte:
https://www.ruadamargem.com/cultura/2018/6/20/galeria-chaves-a-primeiragaleria-da-cidade. Acesso em 03/04/2022;
1939 – Mercado Livre (Porto Alegre). Fonte:
https://jornaldomercado.com.br/mercado-vizinho/. Acesso em 03/04/2022 (Não
existe mais. Ficava em frente ao Mercado Público);
1961 – Galeria Malcon (Porto Alegre). Fonte:
https://www.malconimoveis.com.br/galeria-malcon. Acesso em 04/06/2022;
06/1970 – Rodoviária Central de Porto Alegre (Porto Alegre). Fonte:
https://www.jornalja.com.br/economics/rodoviaria-de-porto-alegre-com-futuroainda-indefinido/. Acesso em 11/06/2022;
12/1970 – Shopping João Pessoa / Galeria João Pessoa / Centro Comercial de
Porto Alegre (Porto Alegre). Fonte:
https://www.shoppingjoaopessoa.com.br/sobre. Acesso em 04/06/2022;
1974 – Ceasa/RS – Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Porto
Alegre) – Fonte: https://ceasa.rs.gov.br/historia/. Acesso em 03/04/2022;
04/1976 – Conjunto Comercial Canoas (Canoas). Fonte:
https://www.cccanoas.com.br/?page_id=729. Acesso 04/06/2022;
10/1976 – Hipo Fábricas (Porto Alegre). Fonte:
https://cadastroempresa.com.br/cnpj/89.008.122/0001-38-hipo-fabricas-hipopromotora-de-feiras-e-eventos-ltda. Acesso em04/06/2022;
1979 – Bourbon Shopping Canoas (Canoas) – (Primeiro apenas o mercado
abriu). Fonte: https://www.grupozaffari.com.br/grupo-zaffari/linha-do-tempo/.
Acesso em 04/06/2022;
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04/1983 – Iguatemi (Porto Alegre). Fonte:
https://www.iguatemiportoalegre.com.br/o-shopping/. Acesso em 04/06/2022;
1983 – 5ª Avenida Center. Fonte: https://detalhesmagicos.com.br/toques-depassado/. Acesso em 03/04/2022;
04/1984 – Galeria Luza (Porto Alegre). Fonte: http://cnpj.info/Galeria-Luza-Sa.
Acesso em 04/06/2022;
03/1986 – Centro Comercial Explanada Center (Porto Alegre). Fonte:
https://cnpj.biz/90579665000194. Acesso em 04/06/2022;
03/1988 – Centro Comercial Independência (Porto Alegre). Fonte:
https://consultas.plus/lista-de-empresas/rio-grande-dosul/farroupilha/91108803000110-condominio-centro-comercial-independencia/.
Acesso em 04/06/2022;
1990 – Rua da Praia Shopping (Porto Alegre). Fonte:
http://www.ruadapraiashopping.com.br/orua. Acesso em 04/06/2022;
04/1991 – Shopping das Águas (Capão da Canoa). Fonte:
https://borealdesign.wixsite.com/shopping-das-aguas. Acesso em 04/06/2022;
10/1991 – Praia de Belas Shopping (Porto Alegre). Fonte:
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/economia/praia-de-belasshopping-completa-30-anos-1.714953. Acesso em 04/06/2022;
05/12/1991 – Shopping Calçadão (Pelotas). Fonte:
https://www.descubraonline.com/guia/rs/pelotas/condominio-do-shoppingcenter-calcadao-93300515000198/. Acesso em 08/06/2022;
11/12/1991 – Bourbon Shopping Assis Brasil (Porto Alegre). Fontes:
https://www.bourbonshopping.com.br/o-shopping/assis-brasil (1991) e
https://wikimapia.org/97338/pt/Bourbon-Shopping-Assis-Brasil. Acessos em
04/06/2022;
03/1992 – Galeria Alegrete Center (Alegrete). Fonte: https://consultas.plus/listade-empresas/rio-grande-do-sul/alegrete/91551481000189-galeria-alegretecenter/. Acesso em 04/06/2022;
07/1993 – Pratavieira Shopping (Caxias do Sul). Fonte:
https://www.prataviera.com/sobre/. Acesso em 03/04/2022;
15/10/1993 – Galeria Dalé Center (Bagé). Fonte: https://consultas.plus/lista-deempresas/rio-grande-do-sul/bage/92921634000103-condominio-do-edificio-dale-center/. Acesso em 04/06/2022;
29/10/1993 – Shopping JB (Ijuí). Fonte:
https://empresasdobrasil.com/empresa/shopping-jb-94721966000161. Acesso
em 28/06/2022;
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1993 – Master Sonda Shopping (Erechim). Fonte:
http://grupomastersonda.com.br/quem-somos/. Acesso em 03/04/2022;
1993 – Shopping Nova Olaria (Porto Alegre). Fonte:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/01/tradicional-pontode-encontro-na-cidade-baixa-nova-olaria-tem-lojas-fechadas-e-baixomovimento-cjqpmpym10qaz01pilck4ht1o.html. Acesso em 03/04/2022;
03/1994 – Shopping Dunas Flat (Torres). Fonte:
https://www.informecadastral.com.br/cnpj/condominio-edificio-dunas-flatservice-02744631000140. Acesso em 10/06/2022;
04/1994 – Lindóia Shopping (Porto Alegre). Fonte:
https://www.lindoiashopping.com.br/o-shopping/. Acesso em 04/06/2022;
07/1994 – Assis Brasil Strip Center (Porto Alegre). Fonte:
https://consultas.plus/lista-de-empresas/rio-grande-do-sul/portoalegre/74703992000150-condominio-do-assis-brasil-strip-center/. Acesso
04/06/2022;
10/1994 – DC Shopping (Porto Alegre). Fontes:
https://www.dcshopping.com.br/#o-shopping e
https://cnpjs.rocks/cnpj/74874066000147/condominio-dc-navegantes.html.
Acesso em 04/06/2022; (Esse é um shopping especializado em decoração e
lembra um shopping temático por sua arquitetura icônica)
1994 – Shopping Lajeado (Lajeado). Fonte:
https://www.shoppinglajeadors.com.br/o-shopping/. Acesso em 04/06/2022;
04/1995 – Royal Plaza Shopping (Santa Maria). Fonte:
https://empresasdobrasil.com/empresa/condominio-royal-plaza-shoppingcenter-santa-maria-00724332000119. Acesso em 04/06/2022;
05/1995 – Shopping do Vale (Cachoeirinha). Fonte:
https://www.generalshopping.com.br/show.aspx?IdMateria=Si/hjPpCazGqf1+ho
KRjvg==. Acesso em 04/06/2022;
1995 – Capão da Canoa Shopping (Capão da Canoa). Fonte:
http://capaodacanoashopping.com.br/ (Na Logomarca “Desde 1995”). Acesso
em 04/06/2022;
11/1996 – Shopping Iguatemi / Villagio (Caxias do Sul). Fonte:
https://www.villagiocaxias.com.br/sobre. Acesso em 04/06/2022;
12/1996 – Aldeia Praia Shopping (Xangri-lá). Fonte:
https://aldeiashopping.wordpress.com/o-shopping/. Acesso em 04/06/2022;
03/1997 – Monet Plaza Shopping (Santa Maria). Fonte:
https://www.monetplazashopping.com.br/shopping.php. Acesso em 04/06/2022;
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04/1997 – Centro de Compras Farroupilha (Farroupilha). Fonte:
http://centrodecomprasfarroupilha.com.br/about (Nossa História). Acesso em
04/06/2022;
07/1997 – Jardim do Sol Strip Center (Porto Alegre). Fonte:
https://siteoficial.com.br/jardim-do-sol-strip-center-ipanema/shopping-center/riogrande-do-sul-116 e https://www.descubraonline.com/guia/rs/portoalegre/condominio-jardim-do-sol-strip-center-02156045000185/. Acesso em
03/04/2022;
10/1997 – Figueiras Shopping (Rio Grande). Fonte: https://consultas.plus/listade-empresas/rio-grande-do-sul/rio-grande/02208279000129-condominiofigueiras-shopping/. Acesso em 08/06/02022;
04/1998 – Canoas Shopping (Canoas). Fonte:
https://www.canoasshopping.com.br/Shopping. Acesso em 04/06/2022;
09/1998 – Shopping Santa Cruz / Shopping Marco do Imigrante (Santa Cruz do
Sul). Fonte:
http://www.shoppingsantacruz.com.br/2016/pagina_institucional.php?id=2.
Acesso em 03/04/2022;
05/11/1998 – Bella Città Shopping Center (Passo Fundo). Fonte:
https://bellacitta.com.br/novidades/ver/790/O+Pioneiro+da+regi%C3%A3o+nort
e+do+estado. Acesso em 04/06/2022
16/11/1998 – Bourbon Shopping Ipiranga (Porto Alegre). Fonte:
http://conselheirox.blogspot.com/2012/09/bourbon-ipiranga-foi-inaugurado-em1998.html (1998). Acesso em 04/06/2022;
26/11/1998 – Santa Maria Shopping (Santa Maria). Fonte:
http://santamariashopping.com.br/o-shopping/. Acesso em 04/06/2022;
06/1999 – Shopping Everest (Carazinho). Fonte: http://cnpj.info/CondominioEdificio-Shopping-Everest-Condominio-Edificio-Shopping-Everest. Acesso em
15/06/2022;
17/11/1999 – Vida Bella Shopping (Esteio). Fonte:
https://vidabellashopping.com.br/site/o-shopping/. Acesso em 04/06/2022;
1999 – Bourbon Shopping Passo Fundo (Passo Fundo). Fonte:
https://www.grupozaffari.com.br/grupo-zaffari/linha-do-tempo/ (1999). Acesso
em 04/06/2022;
2000 – Moinhos Shopping (Porto Alegre). Fontes:
https://www.guiadasemana.com.br/portoalegre/compras/estabelecimento/moinhos-shopping e
https://www.pontosbr.com/turismo-e-diversao/shoppings/moinhos-shoppingporto-alegre-rs/. Acessos em 03/04/2022.
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CAPÍTULO 03
ALGUNS SHOPPING CENTERS / GALERIAS QUE PELO SABER
POPULAR SABE-SE QUE SURGIRAM NO FINAL DO SÉCULO XX (ENTRE
AS DÉCADAS DE 1980 E 1990), CONTUDO QUE NÃO CONSEGUI
ENCONTRAR OS SEUS RESPECTIVOS ANOS DE FUNDAÇÃO NA
INTERNET
* Via Porcello Shopping (Canoas). Fonte: https://www.viaporcello.com.br/oshopping/, A HISTÓRIA DO VIA PORCELLO. Acesso em 04/06/2022;
* Novo Shopping / Bourbon (Novo Hamburgo) – Assumido por Bourbon
Shopping em 2001 segundo a fonte https://www.grupozaffari.com.br/grupozaffari/linha-do-tempo/, consultada em 04/06/2022 ou em 2005 segundo a fonte
https://www.bourbonshopping.com.br/o-shopping/novo-hamburgo, acessada
em 09/06/2022;
* Shopping de São Leopoldo / Bourbon (São Leopoldo) – Assumido por
Bourbon Shopping em 2004. Fonte: https://www.bourbonshopping.com.br/oshopping/sao-leopoldo. Acesso em 04/06/2022;
* Galeria Malcon (Pelotas): Provavelmente inaugurada antes da década de
1980;
* Centro Comercial Galeria do Imigrante (Nova Petrópolis): Provavelmente
inaugurada entre a década de 1990 e os primeiros anos dos anos 2000.
A seguir, segue a lista de Shopping Centers, da forma como os
conhecemos e consideramos Shopping Centers hoje, que já existiam até o ano
2000, sendo esse o último ano do Século XX, no Estado do Rio Grande do Sul.
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CAPÍTULO 04
SHOPPING CENTERS, COMO OS CONHECEMOS HOJE, ENCONTRADOS
NA INTERNET, NO RIO GRANDE DO SUL ATÉ O ANO 2000 (ÚLTIMO ANO
DO SÉCULO XX)
12/1970 – Shopping João Pessoa (Porto Alegre);
04/1976 – Conjunto Comercial Canoas (Canoas);
1979 – Bourbon Shopping Canoas (Canoas). Obs: primeiro apenas o mercado abriu;
04/1983 – Iguatemi (Porto Alegre);
Figura 01 - Minha mãe, Ângela Maria Benetti de Carli da Silva (1965) entre o final da
década de 1980 e o início da década de 1990, junto ao Relógio D’água do Shopping
Iguatemi em Porto Alegre, antes da primeira reforma e ampliação deste shopping
ocorrida no ano de 1993.

Fonte: Acervo de minha família.
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Figura 02 - Minha mãe, Ângela Maria Benetti de Carli da Silva (1965) em 2021, junto ao
Relógio D’água do Shopping Iguatemi em Porto Alegre.

Foto: Acervo de minha família, Giácomo de Carli da Silva, 2021

1983 – 5ª Avenida Center (Porto Alegre);
1990 – Rua da Praia Shopping (Porto Alegre);
04/1991 – Shopping das Águas (Capão da Canoa);
10/1991 – Praia de Belas Shopping (Porto Alegre);
05/12/1991 – Shopping Calçadão (Pelotas);
11/12/1991 – Bourbon Shopping Assis Brasil (Porto Alegre);
07/1993 – Pratavieira Shopping (Caxias do Sul);
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10/1993 – Shopping JB (Ijuí);
1993 – Master Sonda Shopping (Erechim);
1993 – Shopping Nova Olaria (Porto Alegre);
03/1994 – Shopping Dunas Flat (Torres);
04/1994 – Lindóia Shopping (Porto Alegre);
07/1994 – Assis Brasil Strep Center (Porto Alegre);
10/1994 – DC Shopping (Porto Alegre);
1994 – Shopping Lajeado (Lajeado);
04/1995 – Royal Plaza Shopping (Santa Maria);
05/1995 – Shopping do Vale (Cachoeirinha);
1995 – Capão da Canoa Shopping (Capão da Canoa);
11/1996 – Shopping Iguatemi / Villagio (Caxias do Sul);
12/1996 – Aldeia Praia Shopping (Xangri-lá) – Shopping Sazonal (Abre apenas
na temporada de Verão);
03/1997 – Monet Plaza Shopping (Santa Maria)
04/1997 – Centro de Compras Farroupilha (Farroupilha);
07/1997 – Jardim do Sol Strip Center (Porto Alegre);
10/1997 – Figueiras Shopping (Rio Grande);
04/1998 – Canoas Shopping (Canoas);
09/1998 – Shopping Marco do Imigrante / Shopping Santa Cruz (Santa Cruz do Sul);
05/11/1998 – Bella Città Shopping Center (Passo Fundo);
16/11/1998 – Bourbon Shopping Ipiranga (Porto Alegre);
26/11/1998 – Santa Maria Shopping (Santa Maria);
06/1999 – Shopping Everest (Carazinho);
11/1999 – Vida Bella Shopping (Esteio);
1999 – Bourbon Shopping Passo Fundo (Passo Fundo);
2000 – Moinhos Shopping (Porto Alegre);
* Via Porcello Shopping (Canoas);
* Novo Shopping / Bourbon (Novo Hamburgo);
* Shopping de São Leopoldo / Bourbon (São Leopoldo);
* Centro Comercial Galeria do Imigrante (Nova Petrópolis);

No tópico seguinte, mostro o que eu consegui encontrar sobre Shopping
Centers no interior do Estado do Rio Grande do Sul. Defino aqui como interior,
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todas as regiões do estado fora da Região Metropolitana composta pelos
seguintes 34 municípios: Alvorada, Araricá, Arroio dos Ratos, Cachoeirinha,
Campo Bom, Canoas, Capela de Santana, Charqueadas, Dois Irmãos, Eldorado
do Sul, Estância Velha, Esteio, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Igrejinha, Ivoti,
Montenegro, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Parobé, Portão,
Porto Alegre, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo, São Leopoldo,
São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Triunfo e Viamão.
Explica-se isso, pois muitas pessoas que residem nesta região do estado e em
outras, não possuem o conhecimento de que a referida região é maior e
composta por mais municípios do que se pensa. Assim, levando em
consideração que o Estado do Rio Grande do Sul é composto por 497 municípios
e apenas 34 destes compõem a Região Metropolitana da capital Porto Alegre,
mostra-se à seguir os Shopping Centers como os conhecemos e consideramos
um Shopping Center, no interior do Estado do Rio Grande do Sul, existentes até
o último ano do Século XX, o ano 2000.
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CAPÍTULO 05
SHOPPING CENTERS COMO OS CONHECEMOS HOJE, ENCONTRADOS
NA INTERNET, NO RIO GRANDE DO SUL, FORA DA CAPITAL PORTO
ALEGRE E DE SUA REGIÃO METROPOLITANA ATÉ O ANO 2000 (ÚLTIMO
ANO DO SÉCULO XX)
04/1991 – Shopping das Águas (Capão da Canoa);
12/1991 – Shopping Calçadão (Pelotas);
07/1993 – Pratavieira Shopping (Caxias do Sul);
10/1993 – Shopping JB (Ijuí);
1993 – Master Sonda Shopping (Erechim);
03/1994 – Shopping Dunas Flat (Torres);
1994 – Shopping Lajeado (Lajeado);
04/1995 – Royal Plaza Shopping (Santa Maria);
1995 – Capão da Canoa Shopping (Capão da Canoa);
11/1996 – Shopping Iguatemi / Villagio (Caxias do Sul);
12/1996 – Aldeia Praia Shopping (Xangri-lá);
03/1997 – Monet Plaza Shopping (Santa Maria);
04/1997 – Centro de Compras Farroupilha (Farroupilha);
10/1997 – Figueiras Shopping (Rio Grande);
09/1998 – Shopping Marco do Imigrante / Shopping Santa Cruz (Santa Cruz do Sul);
05/11/1998 – Bella Città Shopping Center (Passo Fundo);
26/11/1998 – Santa Maria Shopping (Santa Maria);
06/1999 – Shopping Everest (Carazinho);
1999 – Bourbon Shopping Passo Fundo (Passo Fundo);
* Centro Comercial Galeria do Imigrante (Nova Petrópolis);

Nota-se que os Shopping Centers começaram a surgir fora da Região
Metropolitana de Porto Alegre apenas nos últimos 10 anos (Década de 1990: de
1991 a 2000) do Século XX, ou seja, a partir do ano de 1991 na cidade de Capão
da Canoa no Litoral Norte Gaúcho, seguida da cidade de Pelotas, na Região Sul
do estado, naquele mesmo ano. Se levarmos em consideração que os Shopping
Centers como nós os conhecemos começaram a surgir no RS apenas 21 anos
antes disso, em Porto Alegre, com o Shopping João Pessoa em 1970 (no último
ano da década de 1960), sendo esse, segundo essa pesquisa, recém e apenas
13

o terceiro Shopping Center da forma como os conhecemos e consideramos
como tal, no Brasil, atrás apenas do Shopping do Méier na cidade do Rio de
Janeiro/RJ

(Lançado

em

1963

e

inaugurado

em

1965.

Fonte:

https://www.shoppingdomeier.com.br/nossahistoria/. Acesso em 08/06/2022) e
do Shopping Iguatemi, na cidade de São Paulo/SP (Inaugurado em 1966. Fonte:
https://iguatemi.com.br/institucional/shopping-e-outles/iguatemi-sao-paulo.
Acesso 08/06/2022), não é um atraso.
Alguns dos Shopping Centers existentes hoje (2022) no Litoral Norte
Gaúcho são sazonais, ou seja, abrem apenas na temporada de verão, assim
como as duas únicas lanchonetes do Mc’Donalds existentes nessa mesma faixa
de litoral, em Capão da Canoa localizada no Shopping Lynemar (Shopping não
Sazonal inaugurado em 2004. Fonte: http://cnpj.info/Condominio-RiograndenseShopping-Lynemar. Acesso em 08/06/2022), e em Tramandaí, sendo nessa
última cidade, uma lanchonete de calçada. As únicas lanchonetes do
Mc’Donalds que não são sazonais em toda a extensão do litoral gaúcho, ficam
na cidade de Rio Grande, no Litoral Sul do Estado. Cidade essa contendo a
maior praia do mundo, a Praia do Cassino, o único porto marítimo do Estado do
Rio Grande do Sul e um dos únicos Shopping Centers Temáticos do estado,
chamado de Praça Rio Grande Shopping Center (Inaugurado em 2012. Fonte:
https://empresasdobrasil.com/empresa/praca-rio-grande-shopping-center-ltda13343829000210. Acesso em 08/06/2022), que contém toda a sua estética e
estrutura arquitetônica baseadas na vida náutica contando inclusive, com um
farol marítimo em tamanho real junto a sua fachada.
Outros oito shopping centers temáticos que podemos considerar aqui
neste artigo, ficam na capital Porto Alegre, chamado de Shopping Total
(Inaugurado em 2003. Fonte: https://shoppingtotal.com.br/shopping-total-2/.
Acesso em 04/06/2022). O shopping se apropriou de uma estrutura centenária
deixada pela Cervejaria Brahma que se mudou para a cidade de Viamão, na
Região Metropolitana de Porto Alegre a mais de 20 anos.
O Shopping Total manteve toda a estrutura externa da antiga cervejaria e
inclusive, a sua enorme torre de tijolos maciços (igual a da Usina do Gasômetro
também em Porto Alegre) que na época do natal é decorada lindamente. Esse
mesmo shopping é o shopping com o maior número de lojas do Rio Grande do
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Sul e um dos maiores do Brasil em número de lojas, com mais de 500 (a
pandemia de COVID-19 pode ter prejudicado esse fato).
O segundo outro shopping que podemos considerar temático fica na
região metropolitana de Porto Alegre, na cidade vizinha de Canoas e é chamado
de

ParkShopping

Canoas

(Inaugurado

em

2017.

Fonte:

https://www.multiplan.com.br/pt-br/a-empresa/noticias/multiplan-inaugura-seu19o-shopping-parkshopping-canoas. Acesso em 08/06/2022). O termo “Park” no
nome do shopping não é meramente um adorno e/ou status de glamour para
chamar a atenção para um possível requinte que o shopping possua. O shopping
de fato tem um parque – Parque Municipal Getúlio Vargas – (com anfiteatro, area
verde, calçadas para caminhada/corrida/andar de bicicleta, pistas de skates e
até um zoológico em seu interior interligados (shopping e o parque) por uma
passarela moderna (com elevadores em ambos os lados da Avenida
Farroupilha), e ligada (passarela) diretamente ao segundo andar do
ParkShopping Canoas (pertencente à empresa Multiplan, a mesma empresa do
Barra Shopping Sul em Porto Alegre

inaugurado em 2008. Fonte:

https://www.multiplan.com.br/pt-br/shopping-centers/rio-grande-dosul/barrashoppingsul [Ficha Técnica]. Acesso em 08/06/2022). Além disso, o
shopping conta com a única pista de gelo permanente (ao menos dentro de um
shopping), no Estado do Rio Grande do Sul. A pista de gelo também conta com
arquibancadas no seu nível (andar) e no andar superior ao dela, dentro, no
próprio shopping. O shopping, assim como seu irmão em Porto Alegre, o Barra
Shopping Sul, possuí um Centro Ecumênico e um Centro de Eventos.
O terceiro outro shopping que se pode considerar um Shopping Center
Temático existente no Estado do Rio Grande do Sul que consegui encontrar
nessa pesquisa, foi o primeiro shopping a ser inaugurado neste milênio (na
segunda

semana)

(Inaugurado

no

estado.
em

Chama-se

L’América

12/01/2001.

Shopping

Center
Fonte:

https://www.informecadastral.com.br/cnpj/condominio-l-america-shoppingcenter-04238277000108. Acesso em 04/06/2022), na cidade de Bento
Gonçalves, na Serra Gaúcha. O Shopping tem sua estética e arquitetura
baseadas na História da Arte. Ele possui três andares de lojas e cada um possuí
o nome de um artista visual de grande renome na História da Arte Mundial. Os
nomes de cada andar/pavimento/piso do L’América Shopping Center em Bento
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Gonçalves, são: térreo: Leonardo Da Vinci; 2º Piso: Portinari; 3º Piso:
Michelangelo.
Já o quarto outro shopping que podemos considerar temático, é o Centro
Comercial Galeria do Imigrante, o qual não se encontrou o seu ano e/ou data
completa de fundação e que fica localizado na cidade de Nova Petrópolis,
também na região da Serra Gaúcha. A Galeria do Imigrante tem uma estética e
arquitetura voltadas às casas/residências/prédios de origem alemã, cujo
estilo/gênero arquitetônico tem o nome de Enxaimel. Já no interior da Galeria,
que possuí banheiros, lojas, praça de alimentação e até espaço de cinema
distribuídos em dois andares, existe uma espécie de museu com exibição
permanente em algumas das paredes do segundo andar (na região do átrio da
Galeria) que conta a história da colonização alemã no Estado do Rio Grande
do Sul.
O quinto e o sexto Shopping Centers ficam lado a lado, em Porto Alegre.
Ambos os shopping têm o tema de aviação (Avião). São eles, o Aero Shopping,
que funciona no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho
(inaugurado em 2001), cujo tema é o próprio aeroporto, fazendo desse shopping
temático, o único dos shoppings temáticos do Rio Grande do Sul, que tem o seu
tema funcional, ou seja, o aeroporto mantém a sua função original desde 1923
quando foi inaugurado, em plena à atividade. Já o Boulevard Laçador inaugurado
em 2011 e que fica literalmente ao lado do Aero Shopping (Aeroporto), é focado
mais em alimentação, com exposições sobre a história da aviação, incluindo um
modelo antigo de avião da extinta VARIG (Viação Aérea do Rio Grande do Sul).
O sétimo shopping temático que podemos considerar como sendo
temático é o Bourbon Shopping Country em Porto Alegre, por ter sua estética
voltada ao Teatro e a vida na roça (no campo). O mesmo conta com uma Roda
D’Água gigante logo na entrada, estética externa que lembra-me algo
relacionado ao Chimarrão (bebida típica da região do Brasil) do shopping e a
estética interna que lembra uma galeria de arte com espaço próprio no último
piso para exposições. Esse shopping, também e de fato, conta com um dos mais
importantes e requisitados teatros da capital do Estado do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre chamado Teatro Bourbon Country.
O oitavo e último shopping que podemos considerar temático, é o recém
inaugurado Piazza Salton Compras e Lazer em Bento Gonçalves (Fonte:
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https://www.piazzasalton.com.br/), na serra do RS. Na mesma perspectiva do
Shopping Total em Porto Alegre que aproveitou e muito bem a antiga estrutura
da Cervejaria Brahma, o Piazza Salton aproveitou a estética dos antigos prédios
deixados pela tradicional Vinícula Salton mantendo um ar antigo e clássico,
porém moderno, assim como o Shopping Total em Porto Alegre em sua
estrutura. Em seu interior também há um espaço destinado a contar a história da
Vinícula Salton, uma espécie de museu permanente.
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CAPÍTULO 06
SHOPPING CENTERS UM EM FRENTE AO OUTRO OU LADO A
LADO
No Estado do Rio Grande do Sul, existem algumas zonas
comerciais e de grande fluxo de veículos e de pedestres, consequentemente, de
público consumidor de diferentes “classes sociais”, que possibilitam a abertura
de mais de um ponto comercial no estilo Shopping Center (independente do
tamanho), um em frente ao outro ou lado a lado. Já são quatro os locais que
esse fenômeno acontece e/ou que acontecerá no Estado do Rio Grande do Sul
e nem todos se localizam na capital do estado, Porto Alegre. Confira a seguir:
• Shopping Iguatemi (1983) e Shopping Bourbon Country (2001) – Porto
Alegre;
• Aero Shopping (Terminal 1 – Aeroporto Internacional Salgado Filho),
2001 (ano de inauguração deste terminal), e Boulevard Laçador, 2011 (Fonte:
https://empresasdobrasil.com/empresa/condominio-boulevard-lacador14544693000198), ambos os shopping são temáticos – Porto Alegre;
• Shopping Lynemar (2004) e Shopping SunSet (Shopping Sazonal
inaugurado em 2005. Fonte: http://cnpj.info/Condominio-Shopping-SunsetBoulevard. Acesso em 09/06/2022) – Capão da Canoa (cidade do primeiro
Shopping Center fora de Porto Alegre e da Região Metropolitana desta, no
Estado do Rio Grande do Sul, inaugurado em 1991 – Shopping das Águas);
• Barra Shopping Sul (2008) e Pontal Shopping (Ainda em construção. O
Shopping será temático ao mesmo tempo, pois estará literalmente à beira do Rio
Guaíba e interligado diretamente a um parque nas margens desse mesmo Rio)
– Porto Alegre.
É importante de levarmos em consideração que Capão da Canoa é uma
cidade com pouco mais de 50 mil habitantes, mas que tem um enorme potencial
econômico, uma vez que grandes redes varejistas se instalaram na cidade nos
últimos anos, como por exemplo, as Lojas Renner, Lojas Americanas, Havan,
Stok Center, dentre outras. Inclusive, na temporada de verão, Capão da Canoa
eleva e muito o seu fluxo de turistas, podendo chagar até ou mais de 500 mil
pessoas no município na temporada de verão igualmente à cidade de Tramandaí
que conta também, com pouco mais de 50 mil habitantes fixos e cuja população
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aumenta consideravelmente na temporada do verão. Capão da Canoa e
Tramandaí são as cidades mais populosas de todo o Litoral Norte do RS. Em
Tramandaí, as Lojas Renner e as Lojas Americanas, também já se instalaram.
Capão da Canoa, Tramandaí e Gramado são, por exemplo, as únicas
cidades gaúchas com menos de 100 mil habitantes fixos que possuem, cada
uma, uma das mais de 50 lanchonetes do Mc Donald’s no RS. Contudo, apenas
a cidade de Gramado possuí uma lanchonete aberta o ano todo, possivelmente
pelo fato de que essa cidade serrana gaúcha, segundo uma pesquisa publicada
pela

revista

Trivago

Magazine

em

2019

https://magazine.trivago.com.br/melhores-destinos-ferias-brasil/.

(Fonte:
Acesso

em

30/06/2022), é a terceira cidade mais procurada por turistas no Brasil, ficando
atrás apenas das duas maiores cidades em população do país, que são em 1º
lugar, a cidade mais procurada por turistas que é a cidade do Rio de Janeiro/RJ
(2ª cidade brasileira mais populosa com mais de 6,7 milhões de habitantes –
IBGE,

2021–

Fonte:

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/rio-de-

janeiro.html. Acesso em 30/06/2022), onde inclusive o primeiro Shopping Center
do Brasil abriu suas portas, o Shopping do Méier, em 1965 e, em 2º lugar das
cidades mais procuradas por turistas no Brasil, a cidade de São Paulo/SP
(Cidade mais populosa do Brasil, com mais de 12,3 milhões de habitantes –
IBGE, 2021 – Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama.
Acesso em 30/06/2022), onde o segundo Shopping Center do Brasil abriu, o
Shopping Iguatemi São Paulo, em 1966. Uma curiosidade é que somente a
cidade de São Paulo supera toda a população das 497 cidades gaúchas
somadas que é de pouco mais de 11,4 milhões de habitantes – IBGE, 2021 –
Fonte:

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs.html.

Acesso

em

30/06/2022).
Da mesma forma, o concorrente direto do Mc Donald’s, o Burger King,
segundo essa pesquisa não possuí lanchonetes sazonais no RS. Mas, possuí
em apenas uma cidade com menos de 100 mil, uma de suas lanchonetes que
se localiza na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari e que possuí o maior
shopping center da região, contando inclusive com grandes marcas do varejo,
alimentação e do entretenimento.
Em contrapartida, a provável maior rede de Fast Food do Brasil que é
concorrente direta do Mc Donald’s e do Burger King, o Bob’s, não se encontra
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em nenhuma cidade do RS com menos de 100 mil habitantes. Já outro Fast
Food, o Subway que é a rede de Fast Food com o maior número de restaurantes
no mundo todo (São mais de 42 mil unidades em 110 países. Fonte:
https://encontresuafranquia.com.br/maiores-franquias-do-mundo/. Acesso em
30/06/2022), encontra-se em algumas cidades com menos de 100 mil habitantes
no RS, não operando de forma sazonal em nenhuma delas. Ao todo, são 27
restaurantes Subway distribuídos em 24 cidades do RS com menos de 100 mil
habitantes. São as cidades: Alegrete, Cachoeira do Sul, Camaquã, Campo Bom,
Canela, Capão da Canoa, Cruz Alta, Estância Velha, Esteio, Farroupilha,
Frederico Westphalen, Gramado, Guaíba, Ijuí, Lajeado (única dessas cidades
com mais de 1 restaurante Sub Way. São 4 no total), Osório, Santa Cruz do Sul,
Santa Rosa, Santo Ângelo, Sapiraga, Taquara, Torres, Tramandaí e Vacaria
(Fonte: https://restaurantes.subway.com/brasil. Acesso em 30/06/2022).
Apenas a título de curiosidade, a Subway, além de ser a rede de Fast
Food mais presente no mundo em número de restaurantes, ela também é a rede
de Fast Food mais presente no Estado do Rio Grande do Sul. Ela está presente
em 40 cidades do RS totalizando um total de 86 restaurantes em operação até
o dia 30 de junho de 2022, somando as cidades com menos de 100 mil
habitantes às cidades com uma população superior a essa que são 16 cidades
encontradas que possuem ao menos uma unidade do Subway. A rede de Fast
Food pode ser encontrada em todas as regiões do Estado do Rio Grande do Sul
e pode ser localizada nas cidades de Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves,
Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Campo Bom, Canela, Canoas,
Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Estância Velha, Esteio, Erechim,
Farroupilha, Frederico Westphalen, Guaíba, Gramado, Gravataí, Ijuí, Lajeado,
Novo Hamburgo, Osório, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa
Crus do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Leopoldo, Sapiranga,
Sapucaia do Sul, Taquara, Torres, Tramandaí, Uruguaiana e Vacaria (Fonte:
https://restaurantes.subway.com/brasil. Acesso em 30/06/2022).
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CAPÍTULO 07
SHOPPING CENTERS NA BEIRA DO MAR/RIO/LAGOA NO RS
Também no estado do Rio Grande do Sul, assim como em outros estados
do Brasil, existem no RS alguns Shopping Centers que têm como paisagem a
sua frente, o Oceano Atlântico Sul (Único Oceano em toda a costa brasileira),
um Rio, um Lago, uma Lagoa, etc.. Dessa forma, para considerar um Shopping
a beira de um desses cenários, considerei aqui os shoppings distantes até duas
quadras/quarteirões de cada um desses cenários, ou seja, considerei os
empreendimentos localizados no máximo na segunda quadra/quarteirão de
distância da água, a contar da faixa de areia/rochas/pedras/asfalto. Assim, são
os shoppings a beira de um desses cenários, os seguintes:
* Shopping Dunas Flat, 1994 (Torres) – Oceano Atlântico Sul
* Záffari Ipanema (Estilo Shopping, com o mercado Zaffari e um mix
variado

de

lojas),

2001

(Porto

Alegre)

–

Rio

Guaíba

https://www.grupozaffari.com.br/grupo-zaffari/linha-do-tempo/

–

(Fontes:

(2001)

e

https://casadosdados.com.br/solucao/cnpj/companhia-zaffari-comercio-eindustria-93015006003805. Acesso em 09/06/2022);
* Shopping/Centro Comercial Mar de Dentro (Pelotas), inaugurado em
07/05/2003, na beira da Lagoa dos Patos – Fonte: https://consultas.plus/listade-empresas/rio-grande-do-sul/pelotas/05693340000169-centro-comercial-marde-dentro/. Acesso em 09/06/2022 (Observação: Não o consideramos,
normalmente um shopping center. Contudo, pesquisando na internet, descobri
que este empreendimento tem uma variedade considerável de serviços e
diferentes segmentos de lojas para oferecer ao público)
* Barra Shopping Sul, 2008 (Porto Alegre) – Rio Guaíba;
* POP Center, 2009 (Porto Alegre) – Rio Guaíba – Fonte:
https://www.osul.com.br/pop-center-completa-10-anos/. Acesso em 10/06/2022;
* Praça Shopping Rio Grande Center, 2013 (Rio Grande) – Lagoa dos
Patos.
* Pontal Shopping, em construção, ainda (Porto Alegre) – Rio Guaíba.
Não levei em consideração aqui Shopping Centers a beira do tipo de curso
d’água chamado de arroio, por exemplo. Mas posso citar aqui três exemplos que
temos em nossa capital e que se localizam ao redor do provavelmente mais
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famoso arroio de Porto Alegre, chamado de Arroio Ipiranga, popularmente
conhecido como Arroio Dilúvio e que teve o seu curso natural desviado
artificialmente décadas atrás (ainda no século XX) para o atual curso que o
mesmo possuí hoje, até desembocar no Rio Guaíba. Esses shoppings ficam
literalmente na quadra/quarteiram em frente ao arroio, porém um deles, no lado
oposto da quadra em frente ao arroio. São eles:
* Shopping João Pessoa (1970) – Lado oposto a uma das quadras em
frente ao Arroio Ipiranga, no Bairro Farroupilha;
* Praia de Belas Shopping (1991) – Em frente ao Arroio Ipiranga e a
pouquíssimas quadras do Rio Guaiba, no Bairro Praia de Belas;
* Bourbon Shopping Ipiranga (1998) – Em frente ao Arroio Ipiranga, no
Bairro Jardim Botânico. Sua arquitetura externa (onde fica o cinema na parte
interna) tem um formato, ao menos para mim, de um chapéu mexicano e/ou de
um bolo (doce).
Já na cidade de Uruguaiana, próximo a divisa com a Argentina, também
temos alguns empreendimentos comerciais que ficam próximos ao Rio Uruguai.
Dentre eles, o Camelódromo de Uruguaiana. Essa mesma cidade também é
conhecida por seus Free Shops que são lojas que vendem produtos sem
impostos.
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CAPÍTULO 08
SHOPPING CENTERS NO LITORAL GAÚCHO COM GRANDES LOJAS
DE DEPARTAMENTO FAMOSAS, MERCADO, LOJAS ÂNCORAS E/OU
SEMI-ÂNCORAS, E/OU COM CINEMA
* Shopping Dunas Flat em Torres (Cine Torres);
* Capão da Canoa Shopping (Lojas Lebes e Cine Mais Arte);
* Shopping Lynemar em Capão da Canoa (Já teve as Lojas Americanas
e tem a Cine Mais Arte);
* Vésta Shopping em Torres (Lojas Renner);
* Portage Shopping em Rio Grande (C&A, Centauro, Lojas Americanas,
Lojas Renner, Riachuelo, Magalu, Casas Bahia, Kalunga, Livraria Vanguarda,
Super Legal Brinquedos, Parque da Bola, Galeria de Arte e a Cineflix) (Fonte:
http://www.partageshoppingrg.com.br/

[Lojas].

Acesso

em

09/06/2022).

Shopping inaugurado em 2015. Fonte: https://www.partagenatal.com.br/partageshopping-rio-grande-inaugura-hoje-05/. Acesso em 10/06/2022);
* Praça Rio Grande Shopping Center em Rio Grande (Lojas Americanas,
Cinesystem, Lojas Colombo, Lojas Gaston/Gastonzinho, Lojas Lebes, Marisa,
Pompéia, Ponto: (Pontofrio), Supermercado Guanabara e Lojas Taqi) (Fonte:
http://www.pracariograndeshopping.com.br/lojas/. Acesso em 09/06/2022).
O Portage Shopping e o Praça Rio Grande Shopping Center, em Rio
Grande, são dois dos únicos três grandes Shopping Centers da Região Sul do
Estado do Rio Grande do Sul. O outro, inaugurado em outubro de 2013 (Fonte:
https://www.shoppingpelotas.com.br/shopping.asp. Acesso em 09/06/2022),
chama-se Shopping Pelotas, localizado na cidade a beira da Lagoa dos Patos,
próxima a Rio Grande, denominada Pelotas. O trecho da Lagoa dos Patos entre
Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, constituiu no final da década de 1920, a
primeira Linha Aérea do Brasil, chamada de Linha da Lagoa, uma vez que os
aviões naquela época, os da VARIG (primeira empresa aérea do Brasil fundada
em 1927), eram no modelo de hidroavião e somente poderia pousar e decolar
sobre a água.
Voltando ao Shopping Pelotas, o mesmo é um dos três grandes Shopping
Centers da Região Sul do Estado do Rio Grande do Sul. O mesmo conta com as
seguintes lojas âncoras e semi-âncoras: Camicado, Centauro, Cineflix, Gaston,
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Kalunga, Lojas Lebes, Livraria Vanguarda, Lojas Americanas, Lojas Pompéia
Lojas Renner, Magic Games, Paquetá, Pernambucanas, Polishop, Ponto:
(Pontofrio),

Riachuelo,

Superlegal

Brinquedos

e

YouCom

(Fonte:

https://www.shoppingpelotas.com.br/loja.asp. Acesso em 10/06/2022).
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CAPÍTULO 09
CINES DRIVE IN NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Uma das atrações princis de Shopping Centers hoje em dia, é o cinema.
Contudo, existem no mundo e também no Brasil, os Cines Drive-in para carros,
ou seja, ao invés de irmos a uma sala de cinema pessoalmente para assistir a
um filme, no Cine Drive-in vamos de carro e sintonizamos o áudio da tela (ao ar
livre), com o rádio do carro e assistimos o filme de dentro do mesmo.
No Estado do Rio Grande do Sul, encontrei, pesquisando na internet, dois
Cines Drive in que têm local fixo. São eles:
* Em Xangri-lá (Empresa: Cine mais Arte) – Fonte:
https://cinemaisarte.com.br/programacao-xangri-la-%E2%94%82-cinedrive-in/.
Acesso em 11/06/2022;
* Em Imbé (Cine Auto Drive-in – já foi fixo e agora é itinerante) – Fonte:
https://www.sympla.com.br/cinema-drive-in-itinerante__864773. Acesso em
11/06/2022.
A princípio, no momento, em todo o Estado do Rio Grande do Sul, apenas
o Cine Drive-In da empresa Cine Mais Arte em Xangri-lá, é fixo. Contudo, há
projetos ocorrendo neste momento pelo Rio Grande do Sul de Cines Drive-In
itinerantes, assim como o de Imbé.
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CAPÍTULO 10
LOCAIS QUE POSSUEM SALAS DE CINEMA NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL CONSULTADOS (DE FORMA
ONLINE/PESSOALMENTE) ATÉ JUNHO DE 2022 E/OU SALAS DE
CALÇADA (CINEMA DE CALÇADA)
Por falta de informações em parte dos sites dos empreendimentos que
possuem salas de cinema e nos sites das próprias empresas de distribuição
cinematográfica sobre o número de salas de exibições que possuem em cada
local, optei por colocar aqui, apenas os locais onde existiam salas de cinema no
Estado do Rio Grande do Sul até junho de 2022. A saber:

Alegrete
*

Empresa

Cult

Cinemas.

Fonte:

https://www.facebook.com/cultcinemasalegrete/. Acesso em 12/06/2022.

Alvorada
* Praça Alvorada Shopping Center. Shopping ainda em construção (talvez
parada). Certamente, quando em funcionamento, terá salas de cinema para que
os mais de 200 mil habitantes de Alvorada desfrutem das mesmas. Fonte:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2018/11/shopping-dealvorada-tem-nova-data-para-inaugurar-cjozztng50gzp01rxw2vxpw08.html.
Acesso em 11/06/2022.

Bagé
*

Empresa

Cine

7.

Fonte:

https://www.filmesnocinema.com.br/cinemas/cine-7. Acesso em 11/06/2022;
* Shopping Bagé: Shopping ainda em projeto. Se seu projeto sair do papel
e ser concluído na prática, certamente terá salas de cinema e certamente será,
se outro não o ultrapassar até lá, o maior Shopping Center de toda a fronteira do
Estado do Rio Grande do Sul com a Argentina e com o Uruguai. Fonte:
https://www.jornalminuano.com.br/noticia/2019/06/07/projeto-do-shoppingbage-pausa-por-falta-de-interessados. Acesso em 11/06/2022. Observação: As
cidades de Bagé e de Uruguaiana, são as maiores cidades em população de toda a fronteira do
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RS/Brasil com a Argentina e com o Uruguai. Cada uma dessas cidades concentra uma população
de mais de 100 mil habitantes.

Bento Golçalves
*

L’América

Shopping:

Empresa

Movie

Arte

Cinemas.

Fonte:

https://www.moviearte.com.br/contato/ (Escolha sua cidade). Acesso em
12/06/2022;
*

Shopping

Bento:

Empresa

Movie

Arte

Cinemas.

Fonte:

https://www.moviearte.com.br/contato/ (Escolha sua cidade). Acesso em
12/06/2022;
• Observação: O Shopping L’América e o Shopping Bento em Bento
Gonçalves, junto dos Shopping Villagio e Bourbon Shopping São Pelegrino em
Caxias do Sul, são os maiores e mais completos Shopping Centers da região da
serra do Estado do Rio Grande do Sul. Podemos considerar também o recém
inaugurado Piazza Salton em Bento Gonçalves como um dos maiores e mais
completos centros de compra da serra do Rio Grande do Sul, contudo o mesmo
não conta com Supermercado/Hipermercado e cinema como esses outros
quatro contam em seu mix de lojas e serviços ofertados.

Cachoeira do Sul
*

Empresa

Cine

Via

Sete

3D.

Fonte:

https://www.facebook.com/cineviasete3d/about/?ref=page_internal. Acesso em
12/06/2022;
*

Orlando

Plaza

Shopping.

Fonte:

https://www.radiofandango.com.br/ultimas/2021/09/16/48027/orlando-plazashopping-anuncia-encerramento-das-atividades/. Acesso em 12/06/2022.

Cachoeirinha
*

Shopping

do

Vale:

Empresa

Arcoplex.

Fonte:

https://shoppingdovalers.com.br/cinema. Acesso em 11/06/2022.

Canela
* Empresa Cine Gracher (Junto da Havan em Canela). Fontes:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2022/05/havan-
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prepara-abertura-do-seu-primeiro-cinema-no-rscl3iz8dnr00030167t15u0qm5.html, https://www.cinegracher.com.br/contato e
https://mercadoeconsumo.com.br/2021/11/24/havan-inaugura-megaloja-com-4salas-de-cinema-em-canela/. Acessos em 12/06/2022.

Canoas
*

Canoas

Shopping:

Empresa

Cinemark.

Fonte:

https://www.canoasshopping.com.br/Lojas?palavra=&segmento=Cinema&letra
=. Acesso em 12/06/2022;
*

Park

Shopping

Canoas:

Empresa

UCI.

Fonte:

AIVECSRCh3SuAoOEAAYASAAEgLVD_D_BwE#!#data=20220612.

Acesso

https://www.ingresso.com/cinema/uci-parkshoppingcanoas?city=canoas&gclid=EAIaIQobChMIquTFgKWp-

em 12/06/2022.

Capão da Canoa
* Capão da Canoa Shopping: Empresa Cine Mais Arte. Fonte:
https://cinemaisarte.com.br/ (Rodapé). Acesso em 12/06/2022;
*

Shopping

Lynemar:

Empresa

Cine

Mais

Arte.

Fonte:

https://cinemaisarte.com.br/ (Rodapé). Acesso em 12/06/2022.

Carazinho
* Empresa Cine Brasília (com risco de fechar se é que não fechou, ainda,
infelizmente). Fonte: http://curtacinemaderua.com/cine-brasilia/ [dica para quem
quer saber a história do cinema no Estado do Rio Grande do Sul que se iniciou
em novembro de 1896, apenas 11 meses depois das primeiras exibições oficiais
feitas pelos Irmãos Lumière, criadores do cinema, em dezembro de 1895, em
Paris na França – vídeo na página]. Acesso em 15/06/2022.

Caxias do Sul
* Shopping Iguatemi (Agora, Shopping Villagio): Empresa GNC Cinemas.
Fonte:

https://www.jornalja.com.br/economics/rodoviaria-de-porto-alegre-com-

futuro-ainda-indefinido/. Acesso em 11/06/2022;
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* Bourbon Shopping São Pelegrino: Empresa Cinépolis. Fonte:
https://www.bourbonshopping.com.br/o-shopping/san-pellegrino.

Acesso

em

11/06/2022;
* Sala de Cinema Ulysses Geremia: Empresa Prefeitura Municipal de
Caxias do Sul (Secretaria Municipal da Cultura: Unidade de Cinema). Fonte:
https://caxias.rs.gov.br/servicos/cultura/cinema. Acesso em 11/06/2022.
• Observação: Os Shoppings Villagio e Bourbon São Pelegrino em Caxias
do Sul, junto dos Shoppings L’América, Shopping Bento em Bento Gonçalves e
do Centro de Compras Farroupilha em Farroupilha, são os maiores e mais
completos Shopping Centers da região da serra do Estado do Rio Grande do
Sul. Podemos considerar também o recém inaugurado Piazza Salton em Bento
Gonçalves como também um dos maiores e mais completos centros de compra
da serra do Rio Grande do Sul. Contudo o mesmo não conta com
Supermercado/Hipermercado e cinema como esses outros quatro contam em
seu mix de lojas e serviços.
Cruz Alta
* Shopping Érico Veríssimo: Empresa Cine Globo Cinemas. Fonte:
https://www.cineglobocinemas.com.br/#!/inicio. Acesso em 12/06/2022

Erechim
* Master Sonda Shopping: Empresa Movie Arte Cinemas. Fonte:
https://www.moviearte.com.br/contato/ (Escolha sua cidade..). Acesso em
12/06/2022

Frederico Westphalen
*

Empresa

Cine

Globo

Cinemas.

Fonte:

https://www.cineglobocinemas.com.br/#!/inicio. Acesso em 12/06/2022.
Gramado
* Empresa Cine Embaixador (No Palácio dos Festivais). Fonte:
https://portalgramado.com.br/pontos-turisticos/pontos-turisticos/palacio-dosfestivais/. Acesso em 12/06/2022.
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Gravataí
*

Shopping

Gravataí:

Empresa

Arcoplex.

https://gravataishoppingcenter.com.br/arcoplex-cinemas/.

Fonte:

Acesso

em

11/06/2022.

Ijuí
*

Empresa

Cult

Cinemas.

Fonte:

https://www.facebook.com/pg/cultcinemasijui/posts/. Acesso em 12/06/2022

Lajeado
*

Shopping

Lajeado:

Empresa

Arcoplex.

Fonte:

https://www.shoppinglajeadors.com.br/cinema/. Acesso em 11/06/2022.

Jaguarão
* Empresa Cine Regente (Fechado e ocasionalmente aberto segundo
matéria jornalística). É a única sala de cinema de Jaguarão. Fonte:
https://www.exibidor.com.br/artigo/239-cine-regente-patrimonio-audiovisual-nafronteira-brasiluruguai. Acesso em 12/06/2022

Montenegro
* Empresa Cine Mais Arte. Fonte: https://cinemaisarte.com.br/ (Rodapé).
Acesso em 12/06/2022.

Nova Prata
*

Empresa

Movie

Arte

Cinemas.

Fonte:

https://www.moviearte.com.br/contato/ (Escolha sua cidade). Acesso em
12/06/2022

Novo Hamburgo
* Bourbon Shopping Novo Hamburgo: Empresa Cinemark. Fonte:
https://www.ingresso.com/novo-hamburgo/home/cinemas/cinemark-novohamburgo?gclid=EAIaIQobChMIkvXk16Op30

AIVC_aRCh3JMQuaEAAYASAAEgImVfD_BwE#!#data=20220613. Acesso em
12/06/2022

Palmeira das Missões
*

Empresa

Cine

Globo

Cinemas.

Fonte:

https://www.cineglobocinemas.com.br/#!/inicio. Acesso em 12/06/2022

Passo Fundo
*

Bella

Cittá

Shopping:

Empresa

Arcoplex.

Fonte:

https://diariodamanha.com/noticias/programacao-atualizada-do-cinema-dobella-citta-shopping-13/. Acesso em 11/06/2022;
* Bourbon Shopping Passo Fundo: Empresa Centerplex. Fonte:
https://www.onacional.com.br/cultura,7/2017/12/07/rede-centerplex-inauguraem-pass,80759. Acesso em 12/06/2022;
*

Passo

Fundo

Shopping:

Empresa

Cinelaser.

https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-G00NP/.

Fonte:

Acesso

em

12/06/2022.

Pelotas
*

Shopping

Calçadão:

Empresa

CineArt.

Fonte:

https://www.cineartpelotas.com.br/tabela-de-precos. Acesso em 12/06/2022;
*

Shopping

Pelotas:

Empresa

Cineflix.

https://www.cineflix.com.br/programacao/shopping-pelotas/.

Acesso

Fonte:
em

12/06/2022.

Porto Alegre
*

Shopping

João

Pessoa:

Empresa

Cinépolis.

Fonte:

https://www.shoppingjoaopessoa.com.br/sobre. Acesso em 11/06/2022;
*

Shopping

Iguatemi:

Empresa

GNC

Cinemas.

Fonte:

https://www.iguatemiportoalegre.com.br/o-shopping/. Acesso em 11/06/2022;
*

Praia

de

Belas

Shopping:

Empresa

GNC

Cinemas.

Fonte:

https://iguatemi.com.br/praiadebelas/cinema. Acesso em 11/06/2022;
* Shopping Nova Olaria: Empresa Cine Grand Café (no lugar do Guion
Center

–

Cinema).

Fonte:

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e31

lazer/cinema/noticia/2021/11/cine-grand-cafe-abre-as-portas-com-pre-estreia-eespacos-reformados-que-incluem-bistro-e-galeriackwclmlnj0001016fyvi6i3uy.html. Acesso em11/06/2022;
*

Bourbon

Shopping

Ipiranga:

Empresa

Cinemark.

Fonte:

https://m.ingresso.com/cinema/cinemark-bourbon-ipiranga?city=porto-alegre.
Acesso em 11/06/2022;
*

Moinhos

Shopping:

Empresa

GNC

Cinemas.

Fonte:

https://www.moinhosshopping.com.br/cinema/. Acesso em 11/06/2022;
* Bourbon Shopping Country: Empresa Espaço de Cinema Bourbon
Country.

Fonte:

https://www.veloxtickets.com/Portal/Local/Cinema/Porto-

Alegre/Espaco-de-Cinema-Bourbon-Country/BCO.

Acesso

em

11/06/2022.

Observação: Esse shopping conta com um grande Teatro, também;
*

Shopping

Total:

Empresa

Cineflix.

Fonte:

https://shoppingtotal.com.br/cinema/. Acesso em 11/06/2022;
*

Barra

Shopping

Sul:

Empresa

Cinemark.

Fonte:

https://www.barrashoppingsul.com.br/lazer/cinema. Acesso em 11/06/2022;
*

Bourbon

Shopping

Wallig:

Empresa

Cinemark.

Fonte:

https://m.ingresso.com/cinema/cinemark-wallig?city=porto-alegre. Acesso em
11/06/2022;
* Cinemateca Capitólio: Empresa Prefeitura de Porto Alegre. Fonte:
https://www2.portoalegre.rs.gov.br/smc/default.php?p_secao=280. Acesso em
11/06/2022;
* Sala P.F. Gastal (Usina do Gasômetro): Empresa Prefeitura Municipal
de

Porto

Alegre.

Fonte

https://www2.portoalegre.rs.gov.br/smc/default.php?p_secao=280. Acesso em
11/06/2022;
* Cinemateca Paulo Amorim: Empresa Banco do Estado do Rio Grande
do Sul. Fonte: https://cinematecapauloamorim.wordpress.com/. Acesso em
11/06/2022;
* Sala Redenção: Empresa Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Pró-Reitoria de Extensão: Departamento de Difusão Cultural). Fonte:
https://www.ufrgs.br/difusaocultural/salaredencao/. Acesso em 11/06/2022;
* Cine Esquema Novo (a princípio, itinerante de forma ao ar livre). Fontes:
https://www.cineesquemanovo.org/ e https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e32

lazer/cinema/noticia/2020/12/cinema-da-janela-predios-de-porto-alegrereceberao-projecoes-de-filmes-nesta-sexta-ckij73p8z0060019w21psb3os.html.
Acesso em 11/06/2022;
* Cine Bancários: Empresa Sindicato dos Bancários de Porto Alegre.
Fonte:

https://www.sindbancarios.org.br/index.php/casa-dos-bancarios/cine-

bancarios/. Acesso em 11/06/2022.
• Cinemas que fecharam em Porto Alegre durante a Pandemia: Arcoplex do
Boulevard Strip Center e o do Rua da Praia Shopping, Cine Vitória, Guion Center, Aero
Guion

e

Guion

Sol.

Fontes:

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-

lazer/cinema/noticia/2021/08/cinema-arcoplex-do-shopping-boulevard-assis-brasilencerra-as-atividades-cksuqx0dn0073013b3vhldb7f.html e https://guion.com.br/noticiaseventos/encerramento-cinema-guion/. Acesso em 11/06/2022;
• Cinema que fechou em Porto Alegre, pouco antes da Pandemia de COVID-19,
em

2018

(Cine

Vitória):

https://www.correiodopovo.com.br/arteagenda/cine-

vict%C3%B3ria-fecha-as-portas-e-se-despede-do-centro-de-porto-alegre-1.273763.
Acesso em 11/06/2022;
• Porto Alegre tem ao menos um Shopping Center com obras abandonadas a
muito tempo que provavelmente teria cinema. Seu nome é Floresta Shopping na
Avenida Cristovão Colombo, 1907, no Bairro Floresta.
Apesar de ter 10 (dez) Shopping Centers com operação de cinema e mais
seis pontos com salas de cinema e/ou exposições ao ar livre, os mesmos não
são bem distribuídos pela cidade. Grande parte (quase toda) da Zona Sul, cujo
Shopping com operação cinematográfica mais próximo é o Barra Shopping Sul
e o futuro Pontal Shopping; a Zona Leste, cujo shopping com cinema mais
próximo é o Bourbon Shopping Ipiranga; Zona Norte, onde os Shoppings com
cinema, são o Bourbon Shopping Wallig, Bourbon Shopping Country e Iguatemi
Porto Alegre (Ficam muito próximos um do outro, em um ponto da Zona Norte
apenas); Região das Ilhas onde não tem nenhum Shopping e/ou sala de cinema.
Esse fenômeno se repete com as demais salas de cinema que não são em
shoppings, na cidade de Porto Alegre. Essas se localizam mais próximas do
centro da cidade.
Às inúmeras salas de cinema da capital Gaucha ficam próximas à região
central da mesma. No centro mesmo de Porto Alegre, existiam até pouquíssimo
tempo, salas de cinema apenas no Rua da Praia Shopping, que segundo essa
33

pesquisa, foi o primeiro shopping center multifuncional (1990) do Estado do Rio
Grande do Sul, por ter além de Shopping Center com várias lojas, inclusive uma
Âncora (Lojas Americanas), Supermercado (Nacional: Não tem mais. Abriu uma
Academia

no

lugar),

Cinema

(Arcoplex

–

fechou

recentemente),

Estacionamento, Praça de Alimentação com grandes marcas incluindo o Mc
Donald’s e o Burger King e vários serviços, conta com uma Torre Hotel e uma
Torre Empresarial.
Outro shopping no centro de Porto Alegre, com entrada e saída pela
Avenida Júlio de Castilhos e Rua Voluntários da Pátria o qual também é um
shopping da forma como conhecemos e definimos como Shopping Center, é o
Centro Shopping do Grupo Grazziotin, que conta com várias lojas do grupo e
outras lojas, e que já teve um Quiosque de Sobremesas do Bob’s (provavelmente
o maior Fast-Food brasileiro), porém que não conta com cinema e nem
estacionamento. O Centro Shopping e o Rua da Praia Shopping ficam a poucas
quadras do Rio Guaiba, assim como os Shoppings Lynemar e Sun Set em Capão
da Canoa ficam do Oceano Atlântico Sul.
Por

fim,

Porto

Alegre

também

possuí

o

Viva

Open

Mall

(http://www.vivaopenmall.com.br/), que não possuí operação de cinema.
Contudo, próximo dele, há dois grandes shopping centers que possuem, o
Iguatemi Porto Alegre e o Bourbon Shopping Country. Onde do lado do Iguatemi,
um pequeno centro comercial no mesmo estilo do Viva Open Mall, está nesse
momento sendo erguido e, contará inclusive, com mais uma unidade do Mc
Donald’s para aquele bairro.
Porto Alegre nesse momento (30/06/2022) concentra mais de 20
operações do Mc Donald’s, quase metade de todas as operações contidas no
RS, enquanto outras cidades da região metropolitana de Porto Alegre e outras
cidades e regiões do estado, com poder econômico e de fluxo de público que
suportariam ao menos uma lanchonete do Mc Donald’s, não contam com
nenhuma unidade da marca. O mesmo vale para outras grandes redes de FastFood e redes de restaurantes e cafeterias, como o Bob’s, Burger King, Pizza Hut,
Domino’s Pizza, Habib’s, Madero, Mini Kalzone, Croasonho, Mamma Mia,
Starbuks, dentre outras que concentram suas atividades mais em Porto Alegre
e em sua região metropolitana imediata (cidades que fazem limite com Por
Alegre) aqui no Estado do Rio Grande do Sul.
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Rio Grande
*

Portage

Shopping:

Empresa

Cineflix.

https://www.cineflix.com.br/programacao/partage-shopping/.

Fonte:

Acesso

em

12/06/2022;
* Praça Rio Grande Shopping Center: Empresa Cinesystem. Fonte:
http://www.pracariograndeshopping.com.br/cinema/. Acesso em 12/06/2022;
• Em Rio Grande, no Shopping Figueiras encontra-se o Cine Copacabana
que está nesse momento, fechado temporariamente ou de forma permanente.
Fonte:

https://www.consultecnpj.com/consulta-cnpj/13595986000131-cine-

teatro-copacabana,

https://www.facebook.com/cine.copacabana,

https://www.adorocinema.com/programacao/cinema-F0521/

e

https://pt.foursquare.com/v/cine-copacabana/4f92ebede4b03cc49c8403c1.
Acesso em 12/06/2022.

Santa Cruz do Sul
*

Shopping

Santa

Cruz:

Empresa

Cine

Santa

http://www.shoppingsantacruz.com.br/2016/index.php#cinema.

Cruz.

Fonte:

Acesso

em

12/06/2022;
*

Shopping

Germânica:

Empresa

Cine

https://cinemax.eleventickets.com/?lang=pt_BR#!/home.

Max.

Fonte:

Acesso

em

12/06/2022.

Santa Maria
* Shopping Praça Nova Santa Maria: Empresa Cinépolis. Fonte:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2016/07/maior-rede-decinemas-da-america-latina-abrira-salas-no-novo-shopping-de-santa-maria6625719.html. Acesso em 11/06/2022;
*

Royal

Plaza

Shopping:

Empresa

Arcoplex.

Fonte:

http://www.royalplaza.com.br/cinema/. Acesso em 11/06/2022;
• Observação: Esses dois shopping centers citados acima junto com o
Monet Plaza Shopping também localizado em Santa Maria são os três maiores
e mais completos shoppings de toda a região central do Estado do Rio Grande
do Sul.
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Santa Rosa
*

Cine

Globo

Cinemas.

Fonte:

https://www.cineglobocinemas.com.br/#!/inicio. Acesso em 12/06/2022;
• Apenas uma curiosidade sobre Santa Rosa. Apesar de não ter shopping
center nessa cidade, a mesma conta com uma galeria chamada Galeria Camilo
Center, muito semelhante a muitas encontradas na região metropolitana de
Porto Alegre e em várias outras regiões do RS. Para quem quiser conhecê-la,
segue o link:
https://www.facebook.com/camilocenter/videos/2103593219701589. Acesso em
17/06/2022.
Santo Ângelo
* Empresa Cine Cisne. Infelizmente, o dono decidiu fechá-lo (cinema) em
2020, por conta da concorrência tecnológica e da Pandemia de COVID-19,
segundo matéria jornalística. Segundo ele, o mesmo (dono) cansou! Fonte:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/cinema/noticia/2020/12/eucansei-de-ter-de-me-reinventar-justifica-dono-ao-fechar-cinema-de-62-anosem-santo-angelo-ckiyrqjsn0000017w50ziepi4.html. Acesso em 12/06/2022.

São Gabriel
*

Shopping

Gabrielense:

Empresa

Cine

7.

Fonte:

https://www.colunapontodevista.com/2022/03/cinema-do-shopping-gabrielenseinaugura.html?m=1 e https://m.facebook.com/cine7saogabriel/. Acesso em
28/06/2022.
São Leopoldo
* Bourbon Shopping São Leopoldo: Empresa Cinesystem. Fonte:
https://www.cinesystem.com.br/cinemas/bourbon-shopping/402.

Acesso

em

12/06/2022.
Santiago
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*

Empresa

Maxcine.

Fonte:

http://www.radiosantiago.com.br/geral/maxcine-santiago-inaugura-com-grandepblico. Acesso em 28/06/2022.

Torres
*

Shopping

Dunas

Flat:

Empresa

Cine

Torres.

Fonte:

https://www.cinetorres.com.br/. Acesso em 12/06/2022.
Três Passos
*

Empresa

Cine

Globo

Cinemas.

Fonte:

https://www.cineglobocinemas.com.br/#!/inicio. Acesso em 12/06/2022

Uruguaiana
* Empresa Cineprime. Fonte: https://cineprimeuruguaiana.com.br/cine/.
Acesso em 12/06/2022

Viamão
* Shopping Itaville: Esse shopping center não teve sua construção
iniciada, mas segundo matéria jornalística, teria cinema (Empresa: Cinesystem).
Segue trecho da reportagem: A imprensa já confirmou as operações das marcas
Renner, Marisa, Lojas Americanas, Cinesystem (multiplex com 5 salas, duas
delas 3D), Mc Donald`s, Magic Games e Burger King. A conclusão da primeira
fase está prevista para 2016 com mais 10 mil metros quadrados e investimentos
de R$ 30 milhões (Fonte: https://www.verazaffari.com.br/cases-vza/itavilleshopping/. Acesso em 12/06/2022)
* Life Open Mall: Shopping ainda em projeto e/ou construção. Contudo, a
princípio,

sem

a

oferta

e/ou

previsão

de

cinema.

Fonte:

https://magisincorporadora.com.br/noticias. Acesso em 20/06/2022.

37

CAPÍTULO 11
GRANDES SHOPPING CENTERS SEM OPERAÇÃO DE CINEMA
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Considerei aqui como grandes (não em Area Construída e/ou Area Bruta
Locável [ABL]) Shopping Centers, os shoppings que têm ao menos uma Loja
Âncora e/ou operação Âncora. Segue-se os shoppings sem oferta de operações
cinematográficas.
Considerei aqui como grandes (não em Area Construída e/ou Area Bruta
Locável [ABL]) Shopping Centers, os shoppings que têm ao menos uma Loja
Âncora e/ou operação Âncora. Segue-se os shoppings sem oferta de operações
cinematográficas.

Bento Gonçalves

* Piazza Salton: Pittol e Lojas Renner. Fonte:
https://www.piazzasalton.com.br/ e https://www.serranossa.com.br/novoshopping-de-bento-o-piazza-salton-inaugura-no-proximo-dia-29/. Acessos em
12/06/2022.

Canoas

* Conjunto Comercial Canoas: Lojas Renner, Unimed, Unilasalle, Lojas
Grazziotin e Tumelero. Entre as décadas de 1970 e 1990, teve supermercado e
salas

de

cinema

(Empresa:

Multicine).

Fonte:

https://www.cccanoas.com.br/?page_id=729. Acesso em 12/06/2022;
* Bourbon Shopping Canoas: Hipermercado Bourbon;
* Via Porcello Shopping: Não possuí lojas âncoras. Contudo, a família que
construiu o Shopping (Família Porcello), inaugurou a primeira drogaria (farmácia)
de Canoas no ano de 1909, chamada Farmácia de Manipulação Porcello e que
em 1914, nos fundo desta mesma farmácia, inaugurou a primeira sala de cinema
da

cidade

com

150

lugares,

chamada

de

Cine

Porcello.

Fonte:

https://www.viaporcello.com.br/o-shopping/. Acesso em 12/06/2022;
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* Asun Center: Supermercado Assun. Fonte: http://asuncenter.com.br/oshopping/. Acesso em 12/06/2022

Caxias do Sul

* Pratavieira Shopping: Lojas Renner;
* Mart Center Shopping: Atacadão.
• Observação: Em Caxias do Sul também há o Caxias Plaza Shopping.
Contudo, não se encontrou informações sobre lojas âncoras e/ou operação de
cinema nesse empreendimento. O site (https://caxiasplaza.com.br/ acessado em
30/06/2022) estava fora do ar.

Esteio

* Mult Stop Centro de Compras: Atacado Desco e Super Pro Atacado de
Ferramentas.

Farroupilha

Aqui vou abrir uma exceção e não considerar a Loja Âncora, assim como
foi para o Via Porcello Shopping (Canoas), pois não há neste centro de compras
(Em Farroupilha), mas sim, 107 lojas, fazendo dele, de certa forma, um também
grande centro de compras sem operação de cinema.

* Centro de Compras Farroupilha. Fonte:
http://centrodecomprasfarroupilha.com.br/about. Acesso em 12/06/2022.

Gramado

* Vita Boulevard: A princípio, esse shopping não possuí uma loja âncora,
mas além das lojas e alimentação que possuí, conta com o setor de hotelaria e
setor empresarial em seu complexo. Infelizmente o mesmo não possuí cinema o
que para mim é estranho um shopping de seu porte na Capital Nacional do
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Cinema que é a cidade de Gramado, não possuir cinema. Fonte:
https://blog.vitaboulevard.com.br/shoppping-em-gramado/.

Acesso

em

26/06/2022.

Igrejinha
•

Alles Blau Shopping: Hotel Ibis e Posto de Combustível BR (Posto

Alles Blau). Fonte: https://www.allesblau.com.br/. Acesso em 11/07/2022.

Novo Hamburgo

* Fashion Outlet Novo Hamburgo (Iguatemi): Artex, Super legal
Brinquedos e Restaurante Mamma Mia, considerando o tamanho do espaço que
cada uma dessas lojas ocupam neste empreendimento;
* Bourbon Novo Hamburgo (não o Shopping), mas sim, o Hipermercado
que conta com um mix de lojas e praça de alimentação (igual ao de Canoas). Já
o Bourbon Shopping de Novo Hamburgo, é um dos dois únicos da rede Bourbon
Shopping, que conheço que não possui um Hipermercado Bourbon ou um
Supermercado Zaffari. Havia o Nacional Supermercados quando o Bourbon
assumiu o Novo Shopping. Mas esse se retirou do empreendimento quando o
Bourbon assumiu o Novo Shopping (Atual Bourbon Shopping. Tem também o
Moinhos Shopping em Porto Alegre que não têm um Bourbon Hipermercado ou
um supermercado do Zaffari: Hipermercado Burbon (Bourbon Novo Hamburgo).

Porto Alegre

* Porto Alegre Center Lar: Lojas Renner, Marisa, Hipermercado Bourbon
e Cassol;
* Bourbon Shopping Teresópolis: Lojas Renner e Supermercado Zaffari;
* Centro Shopping: Lojas Grazziotin. Fonte:
https://www.grazziotin.com.br/index.php/nossos-negocios/centro-shopping/.
Acesso em 12/06/2022;
* Bourbon Shopping Assis Brasil: Marisa e Hipermercado Bourbon. No
lugar do cinema foi instalada uma academia;
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* Lindóia Shopping: Lojas Americanas. No lugar do cinema foi instalada
uma Arena de Games;
* Záffari Hípica: Supermercado Zaffari;
* Záffari Ipanema: Supermercado Zaffari;
* Hipermercado BIG Sertório: Hipermercado BIG
* Aero Shopping (Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho):
Lojas Renner;
* Shopping Boulevard Assis Brasil: Hipermercado Bourbon;
* Complexo na Zona Sul de Porto Alegre: Desco Atacado;
* Complexo na Avenida Sertório na Zona Norte de Porto Alegre:
Atacadão e Leroy Merlin;
* Park Mall Sapucaia: Cassol.

Santa Cruz do Sul
•

München Open Mal & Residence: Não há lojas âncoras, mas

considerei suas 50 lojas, três andares subterrâneos para estacionamento e suas
8 torres de apartamentos residenciais. Fonte: https://youtu.be/EDG6TfVIjeI.
Acesso em 11/07/2022.

Santa Maria

* Monet Plaza Shopping: Hipermercado BIG.

Santo Antônio da Patrulha

* Pátio Urbano Home: Lojas Americanas (Fonte:
https://demelloincorporacoes.com.br/patio-urbano-home/. Acesso em
22/06/2022;
* Paseo 555: Aqui não considerei uma grande loja em espaço, apesar que
em seu site informar que o shopping possuí espaço para uma loja âncora, pois
não encontrei informações de que esse espaço já tenha possuído ou possuí uma
loja âncora em atividade. Contudo já teve uma franquia da rede de fast-food
mundialmente conhecida, Subway, além de ter cerca de 20 lojas satélites
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(menores) e mais 1 âncora (grande), uma torre empresarial e estacionamento.
Fonte: http://demelloincorporacoes.com.br/paseo-555/. Acesso em 22/06/2022
• Observação: Santo Antônio da Patrulha já foi uma das maiores e mais
importantes cidades do Estado do Rio Grande do Sul, sendo essa a mãe de
todos os municípios do Litoral Norte Gaúcho, boa parte da Serra Gaucha e parte
dos municípios do Norte do Estado do Rio Grande do Sul. Essa importante
cidade onde meus avós maternos nasceram, a partir do dia 26 de setembro de
1973 quando a rodovia BR 290, conhecida como Free Way foi inaugurada, até
por volta do início dos anos 2000, passou por uma grave crise em seu
desenvolvimento justamente por conta da inauguração desta importante rodovia
federal.
O motivo da crise se dá pelo fato de que antes os habitantes do Rio
Grande do Sul e de outros países do Sul da América Latina (Americanos e Sul
Americanos como nós Gaúchos e todos os Brasileiros), principalmente da capital
do estado Porto Alegre que por volta da década de 1970, atingia a marca de 1
milhão de habitantes, que quisessem ir ao litoral norte do estado, tinham que se
deslocar, a partir da cidade de Gravataí, vizinha a Porto Alegre, pela rodovia
estadual ERS 030 conhecida como Estrada Velha e que ainda hoje passa pela
zona urbana de Santo Antônio da Patrulha. A partir de 1973, esse caminho entre
Porto Alegre e o Litoral Norte foi “otimizado” pela inauguração da BR 290 entre
Porto Alegre e Osório que passou a passar pela zona rural da cidade de Santo
Antônio da Patrulha.
Essa situação é bem exemplificada no filme Carros dos Estúdios Disney
lançado em 2006 (no Brasil), o qual apresenta uma cidade, a princípio fictícia,
bem ativa que foi isolada pela inauguração de uma via expressa de rodagem de
veículos como a Free Way (BR 290) e que apenas anos depois (muitos anos
depois), voltou a ter uma vida ativa não somente com os moradores da cidade,
mas também com novos moradores e principalmente com o fluxo turístico.
Pegando um gancho com esse filme, o filme Carros (2006), esse foi o
segundo filme em que eu fui com a turma do colégio, através de uma ação da
própria escola onde eu estudava na época (eu estava na 5ª Série), ao cinema
para assistir. Eu estudava na Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico
Veríssimo, em Esteio e fomos (todo o turno da manhã pelo o que eu lembre) ao
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Cinemark do Canoas Shopping em Canoas, antes dele ser ampliando (ele era
mais colorido por dentro e por fora), para assistir em uma manhã durante a
semana, ao filme Carros.
Foi nesse shopping, o Canoas Shopping em que fui ao cinema pela
segunda vez e ao cinema pela primeira vez dentro de um shopping center. Foi
no ano de 2005, com o meu pai, Pedro José da Silva (1954). Assistimos ao filme
Quarteto Fantástico.
Esse mesmo shopping, quando eu ia à Porto Alegre com minha mãe e
minha Nona (avó) nos primeiros anos dos anos 2000, quando passávamos com
o trem em frente a ele, minha avó dizia que era um lugar para adultos. Sei que
ela dizia isso para mim, pois meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para me
levar a um shopping, ao menos não com freqüência, devido aos gastos que
tinham comigo.
Também no de ano 2005 no Canoas Shopping, foi a primeira e única vez
em que assisti a um filme junto de minha mãe e de meu pai no cinema.
Assistimos ao filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Depois disso, até os dias
atuais, vou ao cinema apenas com minha mãe. Meu pai não gosta muito de ir ao
cinema.
O primeiro filme que eu fui assistir junto da turma da escola, dessa vez
pelo o que eu lembre, apenas com a minha a turma segundo a minha memória,
foi o filme Dinossauros lançado no ano 2000 (no Brasil). Foi na última sala de
cinema que Esteio teve, na Casa de Cultura Lufredina de Araújo Gaya. Fui com
a Escola de Ensino Fundamental Incompleto (na época) Santos Dumont, na qual
eu estudava. Eu estava na pré-escola. Foi nessa época em que eu comecei a
ser tratado para o TDAH e também tinha a suspeita de eu ser Autista o que se
confirmou apenas 21 anos depois em 2021 com exames que não existiam e/ou
que eram inacessíveis no ano 2000.
Naquele mesmo ano, o ano 2000, o qual foi a primeira vez que fui ao
cinema, fui com o meu pai ao antigo terminal do Aeroporto Internacional Salgado
Filho (no terminal antigo, não no mais recente onde tem o Aero Shopping) em
Porto Alegre para ver os aviões chegando e partindo. Foi naquele ano, 2000 pelo
o que tenho na memória, em que conheci o Mc Donald’s pessoalmente e foi no
aeroporto de Porto Alegre que isso ocorrera. Lembro-me que o valor do lanche
completo (sem a sobremesa) custava menos de R$5,00 segundo um banner
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(com o lanche que eu comi) de anúncio pendurado na lateral direita da
lanchonete. Ainda me lembro um pouco do gosto.
Voltando à Casa de Cultura de Esteio, como dito anteriormente, foi nela
em que a última sala de cinema que Esteio teve funcionou e que ficava na Casa
de Cultura Lufredina de Araújo Gaya (Esteio) inaugurada cerca de 1 mês antes
de eu nascer em 1994 e que ficava (sala de cinema) a uma quadra da última
locadora de vídeo que Esteio teve, a Enterprise Vídeo Locadora. O seu projetor
de filmes (cinema da Casa de Cultura) foi retirado dela e exposto no Museu
Histórico de Esteio por pessoas sem conhecimento na area da Arte, em especial,
na sétima arte, o Cinema. São pessoas políticas que existem na cidade de Esteio
e em muitas outras cidades brasileiras que apenas respondem positivamente
aos seus interesses e que não quiseram ouvir nem mesmo as pessoas
especializadas na area tecnológica e que afirmavam que o projetor do cinema
da Casa de Cultura de Esteio estava em pleno estado de uso e ainda funcionava
perfeitamente.
A Casa de Cultura de Esteio foi construída sobre uma vertente e já se
sabia disso no início dos anos 1990 quando a mesma foi erguida a partir da
movimentação de moradores em uma pequena praça triangular próxima (a
pouquíssimos metros) à Casa de Cultura e que ainda existe atualmente (Praça
da Bíblia). Esses moradores começaram a se reunir e discutir sobre o tema (Arte
e Cultura) em meados da década de 1980 naquela praça. Acontece que a Casa
de Cultura de Esteio, a partir do início dos anos 2000 e eu me lembro bem disso,
teve quase nada de manutenção. Hoje o que tem lá são equipamentos e uma
estrutura porca e relaxada para o padrão do mundo da arte, deixada assim por
gestões culturais ruins e/ou que tentavam fazer o certo e eram impedidas por
políticos do município de Esteio e/ou que existiam/existem (políticos) dentro da
própria Casa de Cultura, que não possuem formação, conhecimento e
experiência na area da arte de forma comprovada por instituições que podem
atestar de fato esse conhecimento/experiência.
A Casa de Cultura de Esteio fez parte de minha infância e adolescência.
Eu adorava visitá-la com as escolas por onde passei neste município. Sua
arquitetura, aos meus olhos sempre foi diferente, moderna e às vezes difícil de
entender o que a deixava mais divertida. Seria muito bom ter a Casa de Cultura
Lufredina de Araujo Gaya em Esteio, de volta.
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Por fim, a terceira e última vez que fui ao cinema através de alguma escola
onde eu estudava na época, foi no ano de 2011. Fui com a minha turma e
algumas outras turmas do Colégio Estadual Augusto Meyer quando eu estava
no 2º ano do Ensino Médio (2011), assistir ao filme Sem Saída, no Cinesystem
(a mesma empresa de cinema e o mesmo shopping em que anos mais tarde,
com 25 anos, em 2019, tive meu primeiro encontro com um homem muito bonito
e simpático. Assistimos ao filme Malévola: Dona do Mal) no Bourbon Shopping
em São Leopoldo. Pena que o filme foi exibido em inglês (2011), pelo o que eu
me lembre, o que dificultou a minha compreensão das falas dos personagens do
filme, mesmo eu fazendo curso de inglês na época, o que não me ajudou muito.
Apenas para constar, como estou falando de Shopping Centers aqui
nesse trabalho, gostaria de dizer que fui outras três vezes à Shopping Centers
junto das escolas por onde passei em Esteio. São eles: Rua da Praia Shopping,
em 2005 quando estávamos passeando pela feira do livro de Porto Alegre que
acontecia/acontece na Praça da Alfândega, em frente a esse shopping e também
quando fomos, nesse mesmo passeio ao Estádio Olímpico (Grêmio), ao Estádio
Beira Rio (Internacional), à Praça da Matriz e ao Aeroporto Internacional Salgado
Filho ver os aviões decolar e pousar, de dentro do ônibus mesmo. Apenas no
aeroporto não déssemos do ônibus, por isso não considero aqui o Aero Shopping
como visitado junto da escola. Eu estava na 4ª Série e estudava na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Érico Veríssimo em Esteio, que tem o mesmo
nome do Shopping de Cruz Alta onde curso o mestrado na UNICRUZ, chamado
de Shopping Érico Veríssimo.
Com essa mesma escola, em 2009, quando eu estava na 8ª série, fui ao
Barra Shopping Sul também em Porto Alegre para prestigiar a exposição Corpo
Humano: Real e Fascinante que trouxe à Porto Alegre corpos humanos reais de
pessoas estrangeiras. Confesso que na época, essa exposição me deixou um
tanto desacreditado na vida.
Por fim, a penúltima vez em que fui a um Shopping Center com a escola,
foi no ano de 2011 (antes de ir ao cinema em São Leopoldo), quando eu cursava
o 2º ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Augusto Meyer. Fomos (mesma
escola) ao Barra Shopping Sul em Porto Alegre prestigiar a exposição em que
fui e que mais gostei até hoje. Foi a exposição sobre o navio Titanic que naquele
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ano completava 99 anos de seu naufrágio no Oceano Atlântico Norte, em sua
viagem inauguram da Europa para os Estados Unidos da América.
Apenas para constar, o primeiro shopping center em que fui e que
consumi os produtos do Mc Donald’s, foi o Praia de Belas Shopping em Porto
Alegre, no ano de 2003. Foi inclusive o primeiro grande shopping center em que
eu entrei. Fiquei tão impressionado com o seu tamanho que eu o comparava
com a casa de meus avós maternos que era o maior prédio/edifício em altura e
largura que veio na minha memória naquela ocasião. Eu imaginava a casa de
meus avós no corredor térreo do shopping e com isso eu tinha a noção real de
seu tamanho, que era enorme. Contudo sem o terceiro andar de lojas que hoje
ele possuí e que na época era parte do estacionamento desse empreendimento.
O primeiro shopping em que estive, segundo minha mãe e minha Nona,
eu era um bebê e foi em dezembro de 1994, no DC Shopping Navegantes em
Porto Alegre, logo que foi inaugurado e que pertence ao Grupo Renner. Fui nele
naquela ocasião com meus avós maternos e minha mãe. O segundo shopping
em que estive eu já tinha alguns anos de vida e tenho alguns relances (imagens)
do momento em que estive nele com meus pais e acho que com alguns parentes
por parte de pai. Foi no Unic Shopping em Lajeado, no final da década de 1990
quando minha avó paterna ainda vivia e residia no bairro do shopping.
Atualmente esse shopping se chama Shopping Lajeado. Já o terceiro shopping
em que estive, foi o Praia de Belas Shopping em Porto Alegre, no ano de 2003,
na companhia de meu pai e mais tarde naquele mesmo ano, com o meu pai e
dois primos meus por parte de mãe. O quarto e o quinto shoppings em que estive,
é possível que tenha sido no mesmo dia ou em dias diferentes devido a sua
proximidade entre si. Foram, não lembro-me qual o primeiro entre esses, o
Conjunto Comercial Canoas e o Via Porcello Shopping em Canoas por volta dos
anos de 2003 a 2005 quando eu ia com minha mãe ao neuropediatra e ao
oftalmologista no centro de Canoas. E o último shopping em que estive e que
me lembro, em ordem (sequência), foi o Canoas Shopping (sexto shopping), em
Canoas no ano de 2005.
Confesso. Dei uma volta muito grande saindo de Santo Antônio da
Patrulha. Vamos voltar e continuar o trabalho!
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São Leopoldo

* Complexo Comercial no Bairro Cristo Rei, próximo a Unisinos
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos): Desco Atacado.

Torres

* Vésta Shopping: Lojas Renner.
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CAPÍTULO 12
NOVOS ESTILOS DE SHOPPING CENTERS COM ATACAREJOS
COMO LOJAS ÂNCORAS
A nova forma de comprar mantimentos alimentícios é através dos
Atacarejos, que são estabelecimentos comerciais que compram em grandes
quantidades diretamente da indústria e assim conseguem oferecer um menor
preço ao consumidor final. Nesses estabelecimentos há duas formas de se
vender o produto para os consumidores. São elas: Preço por varejo, o
consumidor compra pagando mais caro, por unidade, mas mesmo assim, em
comparação com outros estabelecimentos comerciais de grande porte como os
Supermercados, Hipermercados e os mercados de bairro, acaba saindo mais
barato; e o Preço por Atacado, onde o consumidor, em boa parte das vezes é e
há décadas no Brasil, acabava sendo sempre quem tinha um negócio/comércio
e ia até esses estabelecimentos (atacarejos), para comprar por atacado, ou seja,
comprava em maior quantidade do que o consumidor comum e pagava/paga
mais barato no preço por unidade de cada produto. Assim, seguem alguns
shopping centers que já surgiram com esse tipo de operação no RS, mas que
nenhum possuí cinema.
* Av. Edgar Píres de Castro, 25 – Hípica (Porto Alegre): Desco Super &
Atacado, não possui cinema. Fonte: https://www.instagram.com/multistopesteio/.
Acesso em 12/06/2022;
* Av. Sertório, 6767 - São Sebastião (Porto Alegre): Atacadão e Leroy
Merlin, não possui cinema;
* Mart Center Shopping (Caxias do Sul): Atacadão (Abriu no lugar do
Makro Atacado que fechou suas três lojas no Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre,

São

Leopoldo

e

Caxias

do

Sul

a

poucos

anos).

Fonte:

https://www.silvanatoazza.com.br/noticias/detalhe/makro-reabrira-em-caxiassob-nova-marca-e-oferece-200-vagas-de-emprego. Acesso em 12/06/2022;
* Multi Stop Centro de Compras (Esteio): Desco Super & Atacado e Super
Pro Atacado (Ferramentas). Fonte: https://www.instagram.com/multistopesteio/.
Acesso em 12/06/2022;
* Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, nº 2120, próxima à Avenida
Unisinos no Bairro Cristo Rei (Sâo Leopoldo): Macromix Atacado. Fonte:
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https://revistanews.com.br/2022/03/30/macromix-inaugura-mega-loja-na-avtheodomiro-em-sao-leopoldo/. Acesso em 12/06/2022;
* Park Mall Sapucaia (em construção/em processo de inauguração), em
Sapucaia do Sul: Cassol. Fonte: https://parkmallsapucaia.com.br/. Acesso em
15/06/2022.
O atacarejo é o varejo e o atacado ao mesmo tempo. Contudo, no
passado existia “atacados” alimentícios, não atacarejos alimentícios, que
vendiam apenas para comerciantes (CNPJ). É o caso do Atacado Nacional, em
Esteio, a 20 quilômetros de Porto Alegre. A loja funcionava no lugar onde hoje
fica o Hipermercado Big de Esteio e foi à primeira loja do Nacional
Supermercados inaugurada no princípio da década de 1970.
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CAPÍTULO 13
OS 6 (SEIS/MEIA DÚZIA) PRIMEIROS SHOPPING CENTERS (COMO
OS CONHECEMOS), ENCONTRADOS NA INTERNET, QUE FORAM
INAUGURADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A PARTIR DO
ANO DE 2001 (PRIMEIRO ANO DO SÉCULO XXI)
12/01/2001 – L’América Shopping Center (Bento Gonçalves) – Fonte:
https://www.informecadastral.com.br/cnpj/condominio-l-america-shoppingcenter-04238277000108. Acesso em 04/06/2022
09/05/2001 – Shopping Liberdade (Viamão) – Fonte: https://consultas.plus/listade-empresas/rio-grande-do-sul/viamao/07010175000129-condominio-edificioshopping-liberdade/. Acesso em 09/06/2022. Observação: Pequeno centro
comercial, porém com considerável oferta de lojas e serviços aos clientes,
segundo pesquisas que realizei na internet;
05/2001
–
Shopping
Bento
(Bento
Gonçalves)
–
Fonte:
https://www.shoppingbento.com.br/shopping.php. Acesso em 04/06/2022
06/2021 – Záffari Ipanema (Estilo Shopping, com o mercado Zaffari e um mix
variado
de
lojas),
2001
(Porto
Alegre)
–
Fontes:
https://www.grupozaffari.com.br/grupo-zaffari/linha-do-tempo/
(2001)
e
https://casadosdados.com.br/solucao/cnpj/companhia-zaffari-comercio-eindustria-93015006003805. Acessos em 09/06/2022;
2001 – Bourbon Shopping Country (Porto Alegre) – Fonte:
https://www.grupozaffari.com.br/grupo-zaffari/linha-do-tempo/.
Acesso
em
04/06/2022
04/2002
–
Shopping
Érico
Veríssimo
(Cruz
Alta).
https://empresasdobrasil.com/empresa/shopping-erico-verissimo05019434000157. Acesso em 04/06/2022

Fonte:
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CAPÍTULO 14
SHOPPING QUASE ESQUECIDO NO INTERIOR DO RIO GRANDE
DO SUL, A QUASE 400 QUILÔMETROS DE PORTO ALEGRE
Para concluir esse pequeno “Dossiê” não profissional, sobre os Shopping
Centers, gostaria de apresentar aqui, o Shopping Érico Veríssimo que fica na
cidade de Cruz Alta, onde curso o Mestrado Acadêmico em Políticas Sócio
Culturais e Desenvolvimento Social na Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ).
Uma curiosidade, é que às 22 horas do dia 03/04/2003, o então Vice-Governador
do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Antonio Hohlfeldt, jantou em um
restaurante do Shopping Érico Veríssimo, junto da reitoria e de professores da
UNICRUZ (Fonte: https://estado.rs.gov.br/agenda-do-vice-governador-antoniohohlfeldt-para-sexta-feira-4-de-2003. Acesso em 16/06/2022).
Vale dizer que não pedi permissão para registrar as fotografias que
apresento a seguir, pois não tenho a intenção de prejudicar o Shopping Érico
Veríssimo, mas sim, mostrar ao público o seu potencial estrutural que certamente
poderia receber grandes nomes do varejo, entretenimento e da alimentação.
Mais do que já possuí.
Atualmente o Shopping Érico Veríssimo que completou 20 anos de idade
em abril de 2022 consta como “Pouco Movimentado” quando digitamos o seu
nome em alguma plataforma de buscas como o Google, por exemplo. Contudo,
essa plataforma não leva em consideração o fluxo que o shopping possui em
seu primeiro subsolo onde se localiza um grande varejista da área da
alimentação, o Comercial Zaffari (proprietário também da bandeira Stok Center
e do Bella Città Shopping em Passo Fundo, no norte do Estado do Rio Grande
do Sul), mesmo na hora do almoço (meio dia), quando muitos varejos fecham
suas portas para o almoço no centro da cidade de cerca de 60 mil habitantes
(Cruz Alta).
O Supermercado Zaffari do Shopping Érico Veríssimo conta com
restaurante próprio. Abaixo do supermercado encontra-se outro subsolo, o
segundo, onde funciona o estacionamento do empreendimento que tem acesso
por rampa ao andar do supermercado e com elevador aos cinco andares
superiores do shopping, incluindo ao andar do supermercado.
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Para descrever o shopping, vou dividir ele aqui de baixo para cima, ou
seja, de seus subsolos até o último andar acima do solo. Segue-se:
Subsolo nº 2: Estacionamento com entrada e saída independentes (uma
em cada rua), com acesso ao shopping por meio de elevador panorâmico e
rampa (clientes com carrinhos de compras do supermercado);
Subsolo nº 1: Supermercado Zaffari e lojas com entrada independente por
corredor que saí na rua lateral do shopping. Esse andar do supermercado possui
uma escada para o andar térreo e elevador;
Térreo: Entrada principal do shopping e lojas;
1º Andar: Lojas;
2º Andar: Lojas e praça de alimentação com pé direito de dois andares
(até o final do 3º andar indicando que todas as salas comerciais da praça de
alimentação possuem ou têm espaço para sobreloja. A praça de alimentação
também possui um palco de tamanho superior ao que costumamos ver em
praças de alimentação de Shopping Centers, inclusive nos maiores existentes
no RS;
3º Andar: Lojas, banheiros e o cinema (Empresa: Cine Globo Cinemas).
Possivelmente o shopping possui mais banheiros. Contudo não os
observei quando estive lá em 02/06/2022 para conhecê-lo. Mas observei que a
partir do andar térreo para cima, o shopping é pouco movimentado tendo poucas
operações comerciais (voltadas, algumas para a área da saúde, direito e
ensino/educação, dentre outras).
Ao mesmo tempo, observei que o shopping possui dois elevadores
panorâmicos, onde somente um estava em uso, duas escadas rolantes fora do
uso e uma escada central que conecta o andar térreo ao 3º andar, além da
escada que conecta o subsolo nº1 ao andar térreo. Não observei se o shopping
possui escada de emergência, mas com certeza deve possuir devido ao seu
tamanho, que apesar de não ser muito grande, ao mesmo tempo não é tão
pequeno. O shopping também possui um vão central aberto (átrio) que se
estende do subsolo nº1 (supermercado) – atualmente lacrado com ferro e vidros
translúcidos entre o subsolo nº1 e o andar térreo – a uma imensa clarabóia no
terceiro andar (último andar do shopping). Nesse mesmo último andar, há salas
comerciais ao lado do cinema com vista direta (por janelas), que miram suas
vistas em um dos Quartéis do Exército que Cruz Alta possui.
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Figura 03 - Fotografias do Shopping Érico Veríssimo, parte frontal do Shopping Érico.
Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022.

Figura 04 - Parte frontal do Shopping Érico Veríssimo com as propagandas das duas
empresas Âncoras do empreendimento. O Comercial Zaffari (ao fundo a direita) e o Cine
Globo (em primeiro plano).

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022
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Figura 05 - Entrada frontal (principal) do Shopping Érico Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022

Figura 05 - Subsolo nº 2 (Estacionamento) do Shopping Érico Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022.
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Figura 06 - Subsolo nº 1 (Supermercado, lojas e saída lateral) do Shopping Érico
Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022
Figura 17 - Andar Térreo do Shopping Érico Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022
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Figura 08 - Andar Térreo do Shopping Érico Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022
Figura 09 - Andar Térreo do Shopping Érico Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022.
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Figura 06 - 1º Andar do Shopping Érico Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022.
Figura 07 - 2º Andar (Praça de Alimentação) do Shopping Érico Veríssimo, vista a partir
de dentro do elevador.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022
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Figura 07 - 3º Andar (Cinema) do Shopping Érico Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022
Figura 08 - 3º Andar (Cinema) do Shopping Érico Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022

58

Figura 09 - Vista frontal a partir do 3º andar do Shopping Érico Veríssimo para a sua
praça de alimentação.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022
Figura 10 - Vista frontal a partir da escada principal, entre 2º andar e o 3º andar do
Shopping Érico Veríssimo para a sua praça de alimentação.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022
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Figura 11 - Vista a partir da escada principal, entre 2º andar e o 3º andar do Shopping
Érico Veríssimo para o 2º andar do mesmo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022.
Figura 11 - Vista a partir da escada principal, entre 2º andar e o 3º andar do Shopping
Érico Veríssimo para o 2º andar do mesmo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022.
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Figura 12 - Vista a partir da escada principal, entre 2º andar e o 3º andar do Shopping
Érico Veríssimo para a imponente clarabóia e para a sua praça de alimentação .

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022
Figura 13 - 1º Andar do Shopping Érico Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022
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Figura 14 - 1º Andar do Shopping Érico Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022.
Figura 15 - 1º Andar do Shopping Érico Veríssimo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022
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Figura 16 - 1º Andar do Shopping Érico Veríssimo, com vista panorâmica dos quatro
andares acima do solo.

Foto: Giácomo de Carli da Silva, Cruz Alta, 02/06/2022

Quando eu estive no Shopping Érico Veríssimo em Cruz Alta, que por
sinal, não deve ter esse nome por acaso, já que a cidade de Cruz Alta é a cidade
natal de um dos maiores escritores gaúchos chamado Érico Veríssimo, fiquei
pensando em grandes marcas instaladas lá dentro. Esse nome, Érico Veríssimo,
também é o nome da escola onde eu cursei a maior parte do meu Ensino
Fundamental na cidade de Esteio (Escola Municipal de Ensino Fundamental
Érico Veríssimo) e que apesar de alguns percalços, foi e ainda é a instituição de
ensino que melhor soube lidar com o meu Autismo ainda não descoberto.
Naquela época (2003-2009), o meu diagnóstico era de Transtorno do Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH) e que se sabe é que pode o TDAH,
acompanhar o Autismo.
Entre os anos de 1999 e 2000 (nasci em 1994) quando fui
diagnosticado, a equipe médica multidisciplinar que me avaliou tinha a suspeita
de que eu tivesse o TDAH ou o Autismo. Acabou que fiquei com o diagnóstico
de TDAH e fui tratado por mais de 20 anos assim.
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Mas voltando ao Shopping Érico Veríssimo, eu não sei o seu tamanho
em ABL (Área Bruta Locável), Área Construída e/ou Área de seu Terreno. Mas,
avaliando pelo o que eu vi e as fotografias que eu registrei do mesmo, e, levando
em consideração que o mercado do Comercial Zaffari (dono da bandeira Stok
Center), não é pequeno e ainda sobra espaço para outras lojas menores no
subsolo nº1 (mesmo andar do supermercado), posso tranquilamente usar como
parâmetros de comparação três shopping centers de nossa capital, Porto Alegre,
a cidade mais populosa do estado e um da cidade de Caxias do Sul, a segunda
cidade mais populosa do estado, para estimar o tamanho do Shopping Érico
Veríssimo em Cruz Alta, que ao meu ver, têm tamanhos aproximados com esses
shoppings. Segue-se:
Figura 17 - Shopping João Pessoa em Porto Alegre, o terceiro do Brasil nesse gênero
(atrás apenas do Shopping do Méier na capital do Estado do Rio de Janeiro e do
Shopping Iguatemi na capital do Estado de São Paulo), na década de 1970.

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2020/12/shoppingjoao-pessoa-os-50-anos-de-um-pioneiro-na-capital-cki9gc8ho00cr019wc0fw3lw7.html. Acesso
em 13/06/2022
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Figura 18 - Inauguração do Shopping João Pessoa em 04/12/1970, em Porto Alegre que
contou com as presenças do então Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
Peracchi Barcellos e do prefeito do então prefeito de Porto Alegre,
Telmo Thompson Flores.

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2020/12/shoppingjoao-pessoa-os-50-anos-de-um-pioneiro-na-capital-cki9gc8ho00cr019wc0fw3lw7.html. Acesso
em 13/06/2022
Figura 19 - Shopping João Pessoa em Porto Alegre nos dias atuais, mais de 50 anos
depois de sua inauguração.

Fonte: https://www.shoppingjoaopessoa.com.br/sobre. Acesso em 13/06/2022

Ficha Técnica do Shopping João Pessoa:
• Área bruta locável (ABL): 8.683,13m²
• Área bruta construída: 15.290,26m²
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• Área de terreno: 4.739m²
• Número de pavimentos: 4 pisos de lojas
• 59 Lojas satélites e 03 lojas âncoras
• 559 lugares distribuídos em 04 salas de cinema
• 252 lugares na praça de alimentação
Fonte:

https://www.shoppingjoaopessoa.com.br/sobre.

Acesso

em

13/06/2022

Algumas das lojas/marcas famosas e operações/serviços que esse
shopping possui: Lojas Americanas, Lojas Renner, Gaston, Cinépolis, Burger
King, Lojas Calci, Banco 24 Horas, Bella Gula, O Boticário, Mc Donald’s
Sobremesas, Panvel Farmácias, Livraria Santos, Winner Games, dentre outras
operações. Fonte: https://www.shoppingjoaopessoa.com.br/lojas. Acesso em
13/06/2022. Esse shopping já possuiu supermercado ao longo de sua história.
Figura 20 - Rua da Praia Shopping inaugurado em 1990 em Porto Alegre, a alguns anos.

Fonte: https://portoimagem.wordpress.com/2011/10/06/novidades-no-centro/rua-da-praiashopping-2/. Acesso em 13/06/2022
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Figura 21 - Interior do Rua da Praia Shopping.

Fonte: https://pt.foursquare.com/v/rua-da-praia-shopping/4b258361f964a520207324e3. Acesso
em 13/06/2022

Curiosidades (Links), sobre eventos que ocorriam no Rua da Praia
Shopping:
• 1998: https://www.youtube.com/watch?v=7L6HxlxgYFw. Acesso em
17/06/2022
• 1999: https://www.youtube.com/watch?v=fmV0bFjChng. Acesso em
17/06/2022

Ficha técnica do Rua da Praia Shopping:
• Área Total do Terreno: 2.968 m2
• Área Construída: 11.778 m2
• Área Bruta Locável: 8.949 m2
• Piso de Loja: 4
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• Loja Âncora: 1 (corrigido de acordo com
http://www.ruadapraiashopping.com.br/busca?termo=Lojas+Americanas.
Acesso em 14/06/2022)
• Total de Lojas: 77
• Salas de Cinema: 2
• Vagas de Estacionamento: 25
Fonte: http://www.ruadapraiashopping.com.br/busca?termo=Lojas+Americanas. Acesso
em 14/06/2022
Figura 22 - Lindóia Shopping inaugurado em 1994, em Porto Alegre.

Fonte: https://www.elo8imoveis.com.br/blog/2018/03/02/saiba-o-melhor-e-o-pior-dos-bairros-deporto-alegre/shopping-lindoia/. Acesso em 12/06/2022
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Figura 23 - Interior do Lindóia Shopping.

Fonte: https://sindec.org.br/shopping-lindoia-recebe-exposicao-imagens-da-nossa-historia.htm.
Acesso em 13/06/2022

Ficha Técnica do Lindóia Shopping:
• Área Total do Terreno: 6.000 m2
• Área Construída: 5.622 m2
• Área Bruta Locável: 5.622 m2
• Piso de Loja: 3
• Loja Âncora: 1
• Total de Lojas: 80
• Salas de Cinema: 2
• Vagas de Estacionamento: 269
Fonte: https://abrasce.com.br/shopping/lindoia-shopping/. Acesso em 13/06/2022

Algumas das lojas/marcas famosas e operações/serviços que esse
shopping possui: Lojas Americanas, Panvel Farmácias, O Boticário, Paquetá,
Senac 24 Horas, Planeta Surf, Universitário, Cacau Show, Maria Açaí, Mc
Donald’s, dentre outras marcas. No lugar do cinema desse shopping, abriu uma
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Arena

de

Games.

Fontes:

https://www.lindoiashopping.com.br/lojas/

e

https://www.lindoiashopping.com.br/gastronomia/. Acesso em 13/06/2022.
Figura 24 - Pratavieira Shopping inaugurado em 1993, em Caxias do Sul.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=j7O7rrMRP0U. Acesso em 15/06/2022

Figura 25 - Interior do Pratavieira Shopping em Caxias do Sul.

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/economia/noticia/2018/07/primeiro-shopping-decaxias-do-sul-completa-25-anos-neste-domingo-10522273.html. Acesso em 15/06/2022

Ficha Técnica do Pratavieira Shopping:
• Área Total do Terreno: 1.804 m2
• Área Construída: 16.241 m2
• Área Bruta Locável: 4.723 m2
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• Piso de Loja: 4
• Loja Âncora: 1
• Total de Lojas: 47
• Salas de Cinema: 0
• Vagas de Estacionamento: 72
Fonte: https://abrasce.com.br/shopping/prataviera-shopping/. Acesso em 15/06/2022

Esses quatro shopping centers podem não ter a mesma altura de 6
andares que o Shopping Érico Veríssimo em Cruz Alta possuí. Contudo, podem
ao meu ver, facilmente demonstrar o tamanho que o mesmo possuí, visto que
são shopping centers, segundo a ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping
Centers), de pequeno porte. Facilmente o Shopping Érico Veríssimo ultrapassa
com grande folga os 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) de ABL que a
ABRASCE considera para ser um shopping center de pequeno porte.
Embora o Shopping Érico Veríssimo não esteja na capital do Estado do
Rio Grande do Sul ou em sua região metropolitana ou ainda, em Caxias do Sul
ou em sua região metropolitana, as quais são (Regiões metropolitanas de Porto
Alegre e Caxias do Sul) as mais populosas e economicamente potentes de todo
o Estado do Rio Grande do Sul, o mesmo é o maior Shopping Center de toda a
Região do Alto do Jacuí, onde se encontra o município de Cruz Alta. A Região
do Alto do Jacuí é composta por 14 municípios, totalizando um montante de
154.373 (cento e cinquenta e quatro mil e trezentos e setenta e três) habitantes,
segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em
seu último senso (2021). A seguir, os municípios e suas respectivas populações
de acordo com esse senso. A saber:

Região do Alto Jacuí
1- Boa Vista do Cadeado: 2.466 habitantes (IBGE/2021. Fonte:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/boa-vista-do-cadeado/panorama.

Acesso

em 15/06/2022)
2- Boa

Vista

do

Incra:

2.628

habitantes

(IBGE/2021.

Fonte:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/boa-vista-do-incra/panorama. Acesso em
15/06/2022)
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3- Colorado:

3.088

habitantes

(IBGE/2021.

Fonte:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/colorado/panorama. Acesso em 15/06/2022)
4- Cruz

Alta:

59.561

habitantes

(IBGE/2021.

Fonte:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/cruz-alta/panorama. Acesso em 15/06/2022)
5- Fortaleza

dos

Valos:

4.252

habitantes

(IBGE/2021.

Fonte:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/fortaleza-dos-valos/panorama. Acesso em
15/06/2022)
6- Ibirubá:

20.474

habitantes

(IBGE/2021.

Fonte:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/ibiruba/panorama. Acesso em 15/06/2022)
7- Lagoa dos Três Contos: 1.604 habitantes (IBGE/2021. Fonte:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/lagoa-dos-tres-cantos/panorama.

Acesso

em 15/06/2022)
8- Quinze

de

Novembro:

3.810

habitantes

(IBGE/2021.

Fonte:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/quinze-de-novembro/panorama. Acesso em
15/06/2022)
9- Não-Me-Toque:

17.886

habitantes

(IBGE/2021.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/nao-me-toque/panorama.

Fonte:

Acesso

em

15/06/2022)
10- Saldanha

Marinho:

2.596

habitantes

(IBGE/2021.

Fonte:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/saldanha-marinho/panorama. Acesso em
15/06/2022)
11- Salto

do

Jacuí:

12.512

habitantes

(IBGE/2021.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/salto-do-jacui/panorama.

Fonte:

Acesso

em

15/06/2022)
12- Santa Bárbara do Sul: 7.813 habitantes (IBGE/2021. Fonte:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/santa-barbara-do-sul/panorama. Acesso em
15/06/2022)
13- Selbach:

5.114

habitantes

(IBGE/2021.

Fonte:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/selbach/panorama. Acesso em 15/06/2022)
14- Tapera:

10.569

habitantes

(IBGE/2021.

Fonte:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/tapera/panorama. Acesso em 15/06/2022)
Fonte das cidades que compõem a Região do Alto do Jacuí - RS: Mapa do Conselho Regional
de

Desenvolvimento

(COREDE)

da

Região

do

Alto

Jacuí,

disponível

em
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https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/upload/arquivos/201611/25155741-mapa-coredealtojacui-2010.pdf. Acesso em 15/06/2022.

Total de habitantes da Região do Alto Jacuí - RS: 154.373 (cento e
cinquenta e quatro mil e trezentos e setenta e três) habitantes.

Entrando na reta final desse artigo escrito por um amador na area de
Shopping Centers, é importante de se dizer que apesar de Cruz Alta não ser uma
cidade extremamente grande em sua população, ela é a maior cidade da Região
do Alto Jacuí e grandes redes do varejo e alimentação que têm projeção nacional
e até internacional, já se instalaram na cidade. Alguns exemplos são as Lojas
Renner, Lojas Americanas (Express), Chiquinho Sorvetes, Girafas, Subway
Cacau Show, Chocolate Lugano, dentre outras tantas.
O que eu quero dizer com isso? É que o Shopping Center Érico Veríssimo
em Cruz Alta, é o maior e mais bem estruturado para receber pequenos, médios
e grandes empreendimentos em um só lugar. Os próximos Shopping Centers
mais próximos que são aproximadamente do mesmo tamanho e/ou maiores e
que podem competir com ele ficam a uma distância de 45 quilômetros (Ijuí), de
118 quilômetros (Carazinho), de 133 quilômetros (Santa Maria), de 148
quilômetros (Passo Fundo) e de 229 quilômetros (Erechim).
Embora a maior varejista do Brasil e que já é internacional por estar a
alguns anos se espalhando por outros países da América Latina, já levou o seu
cargo chefe para a cidade, as Lojas Renner, a mesma ainda não levou suas
outras marcas para a região de Cruz Alta, que são a YouCom, Camicado e
Ashua. Bem como, as Lojas Americanas levou apenas o seu menor modelo de
loja, a Express. Mas ainda não levou a sua loja em tamanho normal que é no
mínimo, de três a quatro vezes esse tamanho existente em Cruz Ata e que
atende aos 14 municípios do Alto do Jacuí.
Se essas duas grandes varejistas brasileiras se instalassem no Shopping
Érico Veríssimo (Grupo Renner com suas 4 marcas varejistas [incluindo a própria
Renner] e Lojas Americanas com uma loja de tamanho normal), iriam não
somente aumentar o fluxo de clientes do Shopping Érico Veríssimo, assim como
já desempenham no calçadão de Cruz Alta (aumentar o fluxo de clientes naquela
região, em especial por não fecharem no horário do meio dia) onde já possuem
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operações na cidade, mas também vão oferecer a comodidade do
estacionamento, segurança, conforto, banheiros e maiores horários e dias de
funcionamento para os seus mais de 150 mil habitantes da Região do Alto Jacuí.
É diferente de Esteio (Cidade com cerca de 84 mil habitantes) e Sapucaia
do Sul (Cidade com cerca de 140 mil habitantes), que são cidades vizinhas entre
si e que ficam no meio da Região Metropolitana de Porto Alegre, onde os seus
habitantes podem ir a cidades vizinhas para ir a um shopping com cinema, por
exemplo. Esteio e Sapucaia do Sul têm pequenos shopping centers (Esteio:
todos com estacionamento, alimentação e banheiros para clientes, Vida Bella
Shopping, Reis Executive Center, Mult Stop Centro de Compras e ASM Center;
Sapucaia do Sul: Classic Center, Galeria Santa Catarina e o Park Mall Sapucaia),
sem nenhuma operação cinematográfica, por exemplo. Mas, em Esteio que é
minha cidade natal e em Sapucaia do Sul, temos inúmeras opções próximas
(Novo

Hamburgo,

São

Leopoldo,

Cachoeirinha,

Gravataí,

Canoas

e

principalmente, a nossa capital, Porto Alegre) para ir a um shopping center mais
completo, por exemplo.
Já Cruz Alta e sua região, não têm essa comodidade de seus habitantes
irem a um shopping center com todo o conforto, fazer compras em diversas lojas,
livraria, farmácia, supermercado, fazer lanches, passear e ir ao cinema, tudo em
um mesmo empreendimento como temos em uma das maiores regiões
metropolitanas de capitais brasileiras, que é a região metropolitana de Porto
Alegre que conta com mais de 30 municípios e mais de 4 milhões de habitantes.
Assim, espero não ter esquecido de nenhum shopping e/ou cinema nessa minha
pequena pesquisa pessoal sobre os Shopping Centers no RS.
Os shopping centers no passado, sempre foram um lugar exclusivo para
pessoas das classes A e B, em especial, os shopping mais requintados. Com o
passar dos anos, os mesmos passaram a ser mais acessíveis para que pessoas
das classes C e D, também pudessem frequentá-los. Infelizmente, sabe-se que
os valores de aluguéis nesses locais são exorbitantes fazendo com que muitos
lojistas abandonem esses locais que, ao meu ver, na atualidade, são os que
oferecem maior segurança e conforto pata todos (lojistas, funcionários e
clientes).
Atualmente, no Rio Grande do Sul, novos serviços à população estão
surgindo dentro dos shoppings. É o caso do Tudo Fácil, um lugar destinado para
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a solução de muitas burocracias, dentre elas, a emissão de carteira de
identidade. O Tudo Fácil já se encontra em operação no Shopping Lajeado, em
Lajeado que fica a pouco mais de 110 quilômetros da capital Porto Alegre (Fonte:
https://www.rs.gov.br/tudo-facil-lajeado. Acesso em 20/06/2022).
Em 2022, a rede de shoppings Bourbon Shopping anunciou que duas
operações do Tudo Fácil entrarão em funcionamento em dois de seus shoppings.
São eles: O Bourbon Shopping Wallig (um dos maiores da rede, se não o maior)
em Porto Alegre e o Bourbon Shopping São Pelegrino, em Caxias do Sul que
fica

a

pouco

mais

de

120

quilômetros

de

Porto

Alegre

(Fonte:

https://www.bourbonshopping.com.br/tudofacil/. Acesso em 20/06/2022).
Por fim, nota-se que muitos cinemas estão sucumbindo no Estado do Rio
Grande do Sul assim como foram com as locadoras de vídeo que sucumbiram,
não somente por conta da Pandemia de COVID-19, mas pelo advento das TVs
por Assinatura que podemos sim, considerar até certo ponto, um mal para a
socialização dos seres humanos, uma vez que não se precisa mais sair de casa
para assistir a um filme, por exemplo. A socialização que a sétima arte, o cinema
propõe, não será superada, mas prejudicada pelas TVs por Assinatura, pois a
mesma (TV), não garante a interação social de uma pessoa com outras pessoas
de forma presencial, por exemplo, entre pessoas desconhecidas que estão se
conhecendo pela primeira vez.
Fazer amizades fica cada vez mais difícil nos dias atuais. Lembro-me de
como era bom ir a uma locadora de vídeo no passado nas sextas-feiras para
locar uma fita cassete (VHS) e/ou DVD e devolver somente na segunda-feira ou
quando era um lançamento, locar num dia e devolver no outro. Em Esteio, por
exemplo, apenas uma locadora de vídeo resistiu por mais tempo do que as
outras, fechando suas portas definitivamente em 2020.
A última vez que fui lá locar um vídeo (DVD), na Enterprise Vídeo
Locadora, foi em 2019 quando loquei o filme “Whiplash: Em Buscar da Perfeição”
para assistir, visto que eu precisava assisti-lo para fazer um trabalho acadêmico,
mas a TV por Assinatura que já existia na casa dos meus pais, não estava
reproduzindo esse filme que naquele momento eu estava precisando assistir o
mais breve possível. O mesmo destino tiveram a extrema maioria das lojas de
discos de vinil, fitas e cd’s de música. Enfim. Infelizmente o que é bom não dura
muito, tão pouco para sempre.
75

Espero que meus leitores tenham gostado do texto que passei alguns
meses pesquisando e escrevendo para compor o seu corpo. Até a próxima.

Professor Giácomo de Carli da Silva
Esteio – RS – Brasil, 13 de julho de 2022, 19h44
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