
 

 

Parque 
da  

Cachoeira 
 

“Estas normas e orientações são destinadas a todos 
que freqüentam o Parque, tanto para a própria 

segurança e conforto como também para o equilíbrio 
entre as pessoas e à natureza”. 

 
 
PRESERVAÇÃO NATURAL E CULTURAL 
A menor intervenção de qualquer um desses simples recursos afeta 
negativamente a vida selvagem local! 
- A madeira morta, caída no chão, pode ser coletada sem nenhuma autorização para uso 
em churrasqueiras externas e nas lareiras das Cabanas e Apartamentos do Parque; 
- Fogueiras são permitidas somente dentro das assadeiras e churrasqueiras existentes, 
que estão distribuídas pelo Parque, e também nas lareiras das Cabanas e Aptos. Isso é 
devido há pequenos incêndios já ocorridos no Parque. Todas as fogueiras devem ser 
completamente apagadas após o uso. É proibido fogueiras diretamente no solo; 
- É proibido alimentar ou capturar os animais nativos. Respeite os animais com certa 
distância e nunca os alimente. Se você encontrar animais selvagens, mantenha uma 
distância segura. Os animais são imprevisíveis e podem responder a uma ameaça 
percebida com o comportamento instintivo de "luta ou fuga". Se um animal se 
aproximar de você, é sua responsabilidade se afastar para manter uma distância segura. 
Não permita que os animais obtenham seus alimentos. O contato com seres humanos 
pode resultar em animais se sentindo confortáveis em torno das pessoas e alterando 
suas dietas e comportamentos, tornando-os cada vez menos adequados para sobreviver 
na natureza; 
- É proibido cortar, arrancar, ou fazer marcas nas árvores ou nas rochas; 
- A pesca nos rios é permitida somente fora do período de defeso. É proibido pescar no 
Parque entre 01/Outubro até 28/Fevereiro, para qualquer modalidade, equipamento ou 
categoria; 
- As pessoas que desejam fumar devem parar e permanecer em um local até que se 
extingue o material de fumo. Evite fumar perto de outras pessoas; 
- Aproveite a convivência com pessoas de outros lugares, fazendo novas amizades e 
conhecendo novas culturas; 
- Recolha todo e qualquer lixo que você produzir e deposite nas lixeiras do Parque; 
- Cuidado ao trazer bebidas em garrafas e vidros em geral. Descarte-os nas lixeiras ou 
leve-os consigo. Ainda temos encontrado pedaços de vidros e garrafas dentro dos rios; 
- Evite o desperdício da água, como banhos demorados. O uso racional da água 
contribui para o abastecimento a todas as pessoas do Parque; 
- As seguintes frutas podem ser recolhidas manualmente para consumo próprio no local 
da coleta, de acordo com o tamanho, e quantidade: 

Pinhões: Até 400 g por pessoa (somente juntado do chão. É proibido subir nas 
araucárias ou derrubar pinhas e pinhões dos galhos); 

Amoras Silvestres- quantidade ilimitada para consumo imediato. 
Araçá vermelho - até 200 g por pessoa (É proibido subir na árvore, ou quebrar 

galhos, para coletar as frutas); 
Fungos comestíveis (Cogumelos brancos) – Até 400 g por pessoa, por dia, onde 

for encontrado, deve ser cortado (não arrancado); 
Uvas – A produção de uvas Cabernet Sauvignon e Ives (bordô) é pequena, e são 

destinadas somente a fabricação de vinhos artesanais da propriedade;  
Castanhas - - até 200 g por pessoa (É proibido subir na árvore, ou quebrar 

galhos, para coletar as frutas); 
Lembre-se que os animais silvestres se alimentam desses frutos e sementes! 
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PASSAR O DIA NO PARQUE / VISITAÇÃO 
A taxa de ingresso inclui o acesso ao Parque, acesso às áreas para piqueniques com 
mesas e churrasqueiras externas, trilhas ecológicas sinalizadas e piscinas externas com 
água natural do rio. 
OBS.:  
Horário do Parque: O ano inteiro, das 8h as 17h; 
É necessário agendar a visita somente caso queira solicitar algum serviço em especial, 
para grupos e/ou eventos. 
 
 
SEGURANÇA NA CAMINHADA 
Fique alerta! 
As orientações para realizar as trilhas estão disponíveis no início das trilhas, 
em nosso site, e também junto à recepção do Parque. 
- Nossas trilhas são autoguiadas, sem necessidade de condutores, mas possuem fatores 
e/ou obstáculos que devem ser considerados, como: Árvores, troncos e pedras de 
diversos tamanhos. Há também alguns aclives e declives, mas não há necessidade de 
utilizar equipamento. Em dias chuvosos ou úmidos alguns trechos do terreno estarão 
escorregadios; 
- As duas trilhas mais longas (Toca e Xaxins Gigantes), não são recomendadas para 
menores de 12 anos; 
- Caminhe devagar e com atenção e evite se afastar da trilha principal, pois além de 
causar erosão severa, e danos ao habitat, aumenta o potencial de lesão e/ou 
possibilidade de perder-se; 
- Cuide-se ao caminhar sobre as pedras, pois muitas delas são naturalmente 
escorregadias; 
- Mantenha suas mãos livres para se apoiar nas rochas ou troncos de árvores, caso 
necessário; 
- Não atravesse o rio e nem mergulhe, pois há partes profundas e com pedras 
submersas; 
- Vá acompanhado por no mínimo mais uma pessoa. Caso esteja sozinho(a) é 
obrigatório registrar-se na recepção do Parque, antes de iniciar a caminhada; 
- Possível presença de animais silvestres no decorrer da trilha, como: Cutias, jacuaçu, 
macacos, cervos, lagartos, cobras, etc. Apenas fique alerta, pois geralmente eles fogem 
na presença humana; 
- Use um calçado fechado (com tração), boné ou chapéu, protetor solar, e leve água; 
- As trilhas da Toca e Xaxins Gigantes não devem ser iniciadas após as 15h no período 
de inverno, e no verão não iniciar após as 18h; 
- Problemas de saúde menores ou moderados podem ser facilmente exacerbados pela 
caminhada nas trilhas íngremes do Vale. Conheça seus limites e preste atenção em 
como você está se sentindo; 
- Familiarize-se com a área, verifique nossos mapas para melhor orientação; 
- É proibido escalar ou descer as rochas existentes no Parque, incluindo as cachoeiras; 
- Maiores informações na recepção do Parque. 
 
Segurança do Território 
O bom senso e o conhecimento de técnicas seguras de viagens e acampamentos 
ajudarão a proteger-se de danos quaisquer. Esteja atento às seguintes situações: 
Mudanças súbitas do clima ocorrem frequentemente em nossa região. Esteja sempre 
prevenido com um leve casaco no verão, e camisetas e bermudas no inverno! 
Esteja preparado para todas as condições climáticas. 
Durante uma tempestade fique longe de picos, cumes, água e áreas abertas. Procure 
abrigo em áreas de florestas baixas, mas evite árvores altas e solitárias.  
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BANHO E NATAÇÃO 
As seguintes restrições se aplicam para todas as atividades de banho e natação: 
A direção do Parque alerta para precaução! 
- Nadar e/ou banhar-se somente nos locais sinalizados com placas do Parque, 
como: Área para banho e/ou Piscina Natural. Também está sinalizado no Mapa do 
Parque, que é entregue junto ao ingresso. Note que estes locais estão sinalizados desta 
forma porque oferecem mínimos riscos quanto à segurança das pessoas! Já locais como 
as cachoeiras, por exemplo, estão sinalizados como proibido porque há perigo, isso 
muito devido à grande profundidade e também devido à quantidade de pedras cortantes 
e pontiagudas; 
- Na dúvida não se arrisque e peça maiores informações na recepção do Parque para 
evitar qualquer tipo de transtorno ou acidente; 
- O uso de qualquer sabão, detergente, shampoo (biodegradável ou não) é proibido nos 
rios ou nas vertentes do Parque. A restrição é necessária para fornecer os mais altos 
padrões de qualidade da água e a saúde do ecossistema. Introdução de produtos 
artificiais podem alterar a qualidade da água e afetar os microorganismos; 
- Piscinas com toboágua são sazonais, e funcionam de outubro a abril. Conforme as 
mudanças repentinas de temperatura poderão sofrer alteração deste período.  
 
EMERGÊNCIAS 
Para qualquer informação ou emergência procure a recepção do Parque; 
Conheça e mantenha-se dentro das suas limitações para proteger-se! 
É sua responsabilidade assegurar-se de que alguém saiba para onde você está indo e 
quando retornar. Tenha em mente que os telefones celulares não recebem sinal na 
maioria das áreas do Parque. 
É sua responsabilidade estar atento aos perigos potenciais e tomar medidas necessárias 
para minimizar a chance de você se perder ou ficar ferido. 
Se você ficar doente ou ferido nas trilhas, e caso não consiga caminhar, peça para um 
caminhante passageiro obter ajuda caso você esteja sozinho. Anote e forneça ao 
mensageiro a sua localização e uma descrição da sua doença e/ou lesão, a fim de 
garantir a resposta de emergência mais rápida e apropriada; 
Se você ficar desorientado, ou perdido, procure ajustar sua localização usando um 
mapa, uma bússola e/ou pontos de referência. Se você não consegue localizar a trilha, 
fique aí! Use um espelho ou objeto reflexivo para sinalizar a ajuda. Qualquer sinal feito 
três vezes em uma série é uma chamada de socorro universal. 
Segurança da água 
Aproveite a sua visita de forma segura, aprendendo sobre riscos potenciais e seguindo 
dicas de segurança simples. 
Muitos acidentes ocorrem em locais onde os perigos não são óbvios. Tenha em mente 
que um erro em uma rocha, mesmo acima de uma piscina aparentemente calma, pode 
resultar na incapacidade de escapar de um risco a jusante. 
Muitas vezes, as pessoas não experimentam medo ao ficar ao lado da água da mesma 
maneira que fariam se estivessem de pé na beira de um penhasco precipitado. No 
entanto, a entrada intencional ou involuntária na água pode ser tão perigosa quanto à 
queda de um penhasco. 
Quais são os perigos? 
Observe os perigos da água, como ramos de árvores e galhos submersos, cabos 
abandonados ou lacunas estreitas entre as rochas, que podem prendê-lo ou parte de 
você debaixo d'água, causando hipotermia e até mesmo a morte. A pressão de até uma 
corrente "lenta" pode ser suficiente para imobilizá-lo contra um obstáculo e mantê-lo 
submerso. É importante também verificar se consegue alcançar o fundo do rio ou lago 
com os pés sem mergulhar a cabeça!   
Como eu sobrevivi? 
Siga e respeite as placas de orientação. Se uma placa ou letreiro diz "Proibido banhar-
se", respeite! Os perigos são geralmente invisíveis na superfície e a água calma pode 
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ocultar condições perigosas. As áreas que são proibidas para banhar-se ou nadar como, 
o lago da Cachoeira do Rio Cará e da Toca, são locais onde ocorrem acidentes. 
Confiança em um ambiente familiar leva ao perigo em um assunto desconhecido. 
Como diz o ditado: “O bom juízo vem da má experiência”. 
 
 
ACAMPAMENTOS 
- Não é permitido acampar nas margens dos rios; 
- A instalação de barracas e pequenos reboques são permitidos somente nas áreas 
demarcadas como Camping. Está sinalizado com placas e também demarcado no mapa 
do Parque; 
- É proibido a colocação de qualquer corda, linha ou outro dispositivo em estradas de 
circulação e/ou nas trilhas; 
- Instalação ou utilização de cordas fixas e outros dispositivos similares são permitidos 
em árvores com mais de 15 cm de diâmetro, mas devem ser acolchoadas de modo a 
minimizar marcas e danos causados nas árvores; 
- Ao manejar comidas e beber em determinadas áreas do parque sempre guardar para 
evitar que atraia outros animais; 
- As águas residuais de acampamento devem ser despejadas em sumidouros de 
unidades de sanitários. Quando não há sumidouros, as águas residuais devem ser 
despejadas pelo menos a 30 metros dos rios, riachos ou vertentes; 
- Os veículos que estão em acampamento devem exibir o número de identificação nos 
pára-brisas, o mesmo que é entregue na entrada; 
- Após o horário de check-out, qualquer acampamento ou veículo, que continue a 
permanecer poderá ser confiscado; 
- O cadastro para acampamento deve ser enviado por e-mail para reservas em feriados 
e período de verão, através do formulário em nosso site; 
- Garantimos a vaga para Camping somente com a reserva efetuada conforme a 
solicitação por e-mail; 
- A diária do camping inicia a partir das 9h e vence as 17h do dia seguinte; 
- A entrada no camping (check in) só é permitida até às 22h;  
- Aparelhos sonoros (de qualquer espécie) são proibidos em todo o Parque;  
- O café da manhã é servido das 8:30h as 10h e já está incluso no valor da diária para 
os hóspedes das cabanas e aptos. Caso você seja visitante e/ou campista e deseja 
participar, a reserva deverá ser realizada junto à recepção do Parque na data da 
véspera, mediante disponibilidade de vagas a consultar. Buffet livre com 25 itens em 
média, e inclui: Pães, frutas, bolos, geléias, sucos, frios, café, leite, etc.; 
- Crianças ou menores somente acompanhados pelos pais ou responsáveis; 
- Os veículos que transitam dentro do Parque não devem exceder mais de 10 km/h; 
- Não nos responsabilizamos por objetos, de menor ou maior valor, não declarados no 
seu ingresso ao Parque, Cabanas, Apartamentos ou Camping (ficando sujeito à 
verificação), e colocamos a sua disposição nosso cofre de segurança junto à recepção, 
sendo que bens e pertences de qualquer espécie não declarados por escrito e não 
armazenados no cofre isenta nossa empresa de qualquer responsabilidade de furto ou 
perda; 
- Objetos esquecidos ou perdidos ficarão guardados conosco por até 3 meses, caso 
encontrados. Após este prazo o Parque ainda manterá os mesmos por mais 12 meses, 
mas não se comprometerá mais em caso de perda, furto, etc; 
- Não temos barracas e/ou lonas para locação; 
- Não temos cozinha comunitária; 
- Nosso espaço para acampamento não é compatível para motor-home e trailer; 
- O Camping Dispõe de várias mesas e churrasqueiras externas (não cobertas em caso 
de chuva), sanitários amplos, chuveiros com central à gás, tanques para lavar roupas, 
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pias para lavar louças, e luz elétrica 220V com tomadas em diversos pontos da área, 
que também já possui iluminação própria a noite; 
- Os quiosques cobertos devem ser reservados por e-mail, ou diretamente na recepção 
do Parque conforme disponibilidade a consultar. 
 
 
CABANAS E APARTAMENTOS  
- Reservas deverão ser realizadas através do formulário em nosso site; 
- Acomodações equipadas com TV, chuveiro a gás, cozinha mobiliada (geladeira, fogão a 
gás, acessórios básicos para cozinhar), ventilador, roupas de cama, banho, cobertores e 
com estacionamento interno junto ao Parque; 
- As cabanas Deluxe possuem vista para o vale, lareira e ar condicionado split 
quente/frio; 
- As cabanas Standard possuem vista para floresta, lareira e ventilador; 
- As acomodações para 3 ou 4 pessoas são ideais para 1 casal com crianças, pois possui 
um sofá bicama confortável na cozinha-sala; 
- Todos os Apartamentos também possuem cozinha mobiliada; 
- Os apartamentos do bloco floresta possuem lareira e ventilador; 
- Os aptos Deluxe possuem vista para o vale e ar condicionado split quente/frio; 
- Os aptos Standard possuem aquecimento com radiador a óleo e ventilador; 
- O café da manhã é servido das 8:30h as 10h na recepção do Parque e já está incluso 
no valor da diária para os hóspedes das cabanas e aptos, com variado buffet de pães, 
bolos, frutas, geléias, sucos, etc. 
Check in: 13:00  -  Check out: 11:00 (para cabanas e aptos) 
Atenção: A lenha para as lareiras não está inclusa no valor da diária. 
 
 
EVENTOS ESPECIAIS E PERMISSÕES 
É necessário licença para qualquer evento especial, ou qualquer atividade que não seja 
divulgada pelo próprio Parque, que utilize as áreas internas ou externas do Parque. 
O pedido para autorização deverá ser solicitado por e-mail, através de nosso site, ou 
diretamente na recepção do Parque para a devida avaliação. 
Orientações para Grupos e/ou Eventos 
Para reservas de grupos o ideal é o responsável vir antes no Parque para conhecer 
nossas instalações! É importante reservar a data do evento com mínimo de 5 dias de 
antecedência! Caso haja motorista e/ou guia o Parque deverá ser informado junto à 
reserva do mesmo grupo! 
Atividades que exigem permissão ou são proibidas no Parque 
Caiaques e Stand Up 
É permitido utilizar botes, caiaques e standup nos rios, mas deverá consultar a recepção 
do Parque sobre o nível dos rios e/ou correntes das águas! É indispensável utilizar colete 
salva-vidas e capacete! 
Bicicletas e quadriciclos 
O uso de bicicleta e quadriciclo não é permitido nas trilhas para caminhadas do Parque. 
Não existem áreas para utilizar quadricíclo. A não a ser a própria estrada de terra que 
liga o Parque até Canela, ou ao distrito de Lajeado Grande. 
Outras Atividades 
- Pesquisa de espécies (tomando plantas, peixes, vida selvagem, rochas ou minerais); 
- O vôo de Drones é limitado em várias áreas do Parque. É obrigatório solicitar a 
permissão na recepção do Parque, sujeito à avaliação; 
- Explosivos, armas, arco e flecha e facões não são permitidos no Parque; 
- Não é permitido a prática independente de Esportes Aventura na área do Parque; 
- Para fotografia comercial e filmagem é necessário comunicar a recepção do Parque; 
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- Para realizar qualquer outra atividade, não sendo as divulgadas e 
regulamentadas pelo próprio Parque, deverá ser solicitado na recepção ou via 
e-mail, sujeito à avaliação; 
- Para qualquer descumprimento do regulamento, a recepção do Parque 
primeiramente irá comunicar e advertir o infrator. Caso continue a descumprir, 
após o aviso, o infrator deverá se retirar das dependências do Parque; 
- A solução para casos omissos, que não estão discriminados no regulamento, 
ficará a cargo da direção do Parque em orientar e decidir, sendo que, desde já, 
agradecemos à colaboração de todos. 
 
 
FACILIDADES 
- Temos grelhas, espetos e coletes salva-vidas para locação junto à recepção do Parque; 
- O sinal de internet ainda é fraco em nossa região, mas é disponível para todos e sem 
custo via wifi e/ou em terminal desktop. O sistema wifi funciona somente em algumas 
partes do Parque, e não estável pois ainda está em fase de aperfeiçoamento e também 
dependemos das operadoras que prestam este serviço; 
- Também junto à recepção, temos uma mini loja de conveniências com produtos 
básicos (enlatados, biscoitos, carvão, lenha, gelo, bebidas, café, chocolates, lâmpadas, 
etc) diariamente das 8h as 17h. Nos sábados até às 21h. Em feriados consultar; 
- Não há restaurante no Parque. 
 
 
PETS 
- Animais domésticos não são permitidos nas Cabanas e nos Apartamentos do 
Parque; 
- Os animais domésticos são permitidos somente para quem vem passar o dia no Parque 
(visitação), ou para quem vem se hospedar na área de camping com barracas. Note que 
esses devem andar presos em uma guia; 
- É restrito a dois (2) animais de estimação por família. Isso incluirá gatos, cachorros e 
outros animais de estimação domésticos normais, que não sejam invasivos. Animais de 
campo não serão permitidos como animais de estimação; 
- Sob nenhuma circunstância, um animal de estimação pode ser deixado sem vigilância; 
- Animais de estimação não são permitidos nas piscinas com toboágua, nas Cabanas e 
nos Apartamentos do Parque. A única exceção é para cães de guia que acompanham 
pessoas com deficiência física; 
- Os donos de animais de estimação são responsáveis pelas ações de seus animais, e 
têm a obrigação além das instalações atribuídas para o conforto e a segurança dos 
vizinhos. Isso vai incluir: 

Atividades de animais de estimação não devem ameaçar ou incomodar os outros 
destruindo a paz e tranqüilidade de qualquer outra pessoa ou outro animal de estimação 
que esteja no Parque; 

As fezes feitas por animais de estimação deverão serão limpas imediatamente. O 
proprietário é responsável por descartar corretamente a matéria fecal do animal de 
estimação; 

Os donos de animais de estimação serão responsáveis financeiramente por 
qualquer ferimento pessoal causado por seus animais de estimação; 

Caso não sejam cumpridas estas regulamentações, o responsável pelo animal de 
estimação deverá removê-lo do Parque.  
 
 
APARELHOS SONOROS 
O uso de qualquer dispositivo de áudio ou mecânico é proibido; 
O uso de geradores, motoserras ou similares são proibidos; 
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Os distúrbios sonoros afetam os usuários do parque e também a fauna. Por favor, 
colabore! 
 
 
 
PESCA 
A pesca nos rios é permitida somente fora do período de defeso. É proibido pescar no 
Parque entre 01/Outubro até 28/Fevereiro, para qualquer modalidade, equipamento ou 
categoria. 
 
 
BEBIDAS ALCÓLICAS 
É permitido o uso de bebidas nas áreas públicas do Parque, mas pedimos a moderação. 
 
 
DESCONTOS / ISENÇÕES / DEFICIENTES 
Não haverá custo de ingresso para deficientes visuais e/ou deficientes físicos (que não 
possam caminhar ou se locomover), ou para qualquer outra deficiência que realmente 
não possibilite usufruir do que seja oferecido pelo Parque. 
Idosos, estudantes, carentes e deficientes terão 50% de desconto no ingresso, mediante 
documentação comprovada e válida, exceto quando a tarifa de ingresso estiver com 
valor promocional. 
 
 
ACESSIBILIDADE 
As trilhas do Parque não são preparadas para deficientes físicos, gestantes, e 
semelhantes; 
Novas instalações estão sendo realizadas para maior conforto e comodidade! 
 
 
VEÍCULOS 
- O estacionamento é restrito em certas áreas, isso em função de poder provocar 
congestionamento excessivo e/ou erosão no solo; 
- O estacionamento interno é limitado! Em alguns feriados ou eventos pode ocorrer dos 
visitantes terem de estacionar seus veículos na área externa, próximo do portão de 
entrada do Parque. A distância a pé da entrada do Parque até as áreas de piqueniques 
variam entre 200 a 600 metros; 
- Evite utilizar seu veículo desnecessariamente dentro do Parque, contribuindo para a 
mobilidade de todos. Caminhar é sempre mais saudável; 
- As áreas para estacionamento estão sinalizadas com placas e também no mapa do 
Parque; 
- Os veículos que transitam dentro do Parque não devem exceder mais de 10 km/h. 
 
 
CONSUMO DA ÁGUA 
Um dos temas mais polêmicos dos dias atuais! Várias cidades do Brasil e do Planeta já 
convivem com racionamento da água em função da perda da capacidade de 
armazenamento e redução considerável de mananciais. 
Nós temos este trabalho, e com sua contribuição no uso devido e racional vai minimizar 
a possibilidade de ficarmos sem água! 
Orientamos também que racionalizem o uso de toalhas. Por conta desta conjuntura 
ambiental, estamos cada vez mais inseridos no contexto da responsabilidade para com o 
presente e o futuro. 
Toalhas extras serão cobradas, tendo em vista que até mesmo a empresa que atende ao 
serviço de lavanderia obedece a rigorosos procedimentos dos órgãos ambientais, quanto 
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ao volume de água que utiliza, da rede convencional e da captação de fontes 
alternativas. Para valores extras, consulte a recepção! 
Agradecemos desde já pela sua colaboração! 
 
 
HORÁRIOS IMPORTANTES 
- Recepção e conveniências: Diariamente das 8h as 17h. Nos sábados e feriados o 
atendimento poderá ir até às 21h. Consultar; 
- Café da manhã: Das 8:30h as 10h. Já está incluso na diária das cabanas e 
apartamentos. É opcional para visitantes e campistas. Consulte-nos; 
- Parque: Funcionamento diário das 8h as 17h. Aberto o ano todo; 
- Diária de camping: Inicia a partir das 9h e vence as 17h do dia seguinte. Aberto o ano 
todo; 
- Diária de cabanas e apartamentos: Inicia às 13h e vence as 11h do dia seguinte. 
Aberto o ano todo; 
- Check in nas cabanas e aptos permitido somente até às 23h; 
- Check in no camping permitido somente até às 22h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque da Cachoeira 
RS 476, km 10 / Estrada Canela sentido Bom Jesus 

 (54)3504-1446 (oi fixo)   -   (54)99689-3250 (vivo)   -   (54)99166-0071 (claro)   
Atendimento por fone e e-mail somente das 8h as 17h. 

e-mail: parquedacachoeira@hotmail.com 
www.parquedacachoeira.com.br 

 
 

 
Última atualização: Outubro/2019 
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