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Cole9ao de MonogTajias - N.• 517 

GARIBALDI 
RIO GRANDE DO SUL 

ASPECTOS FiSICOS 

POPULAQJW 

ECONOMIA 

CULTURA 

URBANIZA9AO 

SA ODE 

VEiCULOS 

FINAN9AS 

POLiTICA 

o A,-ea: 354 km2; aztitU'de da 
sede : 640 m; tempemtum em 
0 G: 11UiXima, 33; 1nini1na, 0; 
precipita9ao pluviometrica 
anual : 1. 300 rnm. 

• 20 .813 habitantes (Censo 
D emognitico de 1970); den
sidacle demogrcitica: 58,79 
habitantes 1JOT quil6metro 
quadmdo. 

" 79 estabelecimentos indus
tTiais, 92 comerciais : 2 ata
cadistas e 90 varejistas; 
3.169 im6veis rumis (IN
CRA); 3 agthwias bcmccirias 
e 2 de Cai:ws Econ6micas 
(federal e estadual) . 

• 76 uni'dades escolares de 
ensino P?i?ndrio co?"nu?n, 3 
cle ensino supletivo, 2 esta 
belecimentos de ensino rne 
dio ; 4 bib liotecas, 2 livm
?"ias, 1 tipografia, 1 jornal, 
1 esta9ao mdiodijusom; 1 
cine1na, 9 associa96es cul
t urais e esJJOrtivo-recreati
vas. 

• 43 ruas, 1 avenida, 3 pra -
9as, 2 jardins e 1 parque; 
4 . 300 pn! dios, 1.441 liga96es 
eletricas domiciliares, 750 
jocos de ilumi1ta9ao p1ibli 
ca, 222 aparelhos telej6ni 
cos; 5 hoteis, 1 dormit6rio, 
8 Testaumntes , 24 bares e 
botequins; 3 boates . 

., 1 hospital com 64 leitos, 
posto d e saude; 4 medicos, 
7 d entistas, 3 ta,·maceuti
cos, 10 enfenneiros; 3 jar
?ndcias e drogarias. 

" ( R egistmdos na Pre[eitura 
Municipal em 1969) - 433 
autom6veis e jip es, 11 ani
bus, 369 caminhoes, 89 ca
mionetas e 23 veicu los niio 
esp eci[icados. 

• OrQamento municipal para 
1971 (milh6es de cntzeiros) 
- receita estimada e despe
sa jixada : 1,7 . 

• 9 vereadores . 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

Vista paTcial da cidade 

0 MUNICiPIO, o mais meridional da zona serrana, 
tern sua evoludio hist6rica vinculada as correntes 
migrat6rias que em fins do seculo passado atingi
ram a regiao. 

Em Decreta de 24 de maio de 1870, o Presidente 
da Provincia do Rio Grande, Dr. Joao Sert6rio, no 
intuito de povoar o planalto serrano, criou as co-
16nias de Conde d'Eu e Dona Isabel , que m ais tarde 
constituiriam os municipios de Garibaldi e Bento 
Gongalves. 0 Major Jose Maria da Fon.toura Pal
meiro foi incumbido de realizar a m edicao oficial 
das terras, ate entao devolutas. Como diretor-geral 
das referidas col6nias, o capitao Joao J acinto Fer
reira foi nomeado em 1874. 

As col6nias de Conde d'Eu e Dona Isabel per
tenciam ao territ6rio de Sao Joao de Montenegro , 
elevado a categoria de Municipio em 5 de m aio de 
1873. 

Nos comec;os de 1875 , ch egava a Conde d'Eu 
uma leva de imigrantes, cerca de 40 casais ou fa
milias suigo-francesas, que se instalaram n os lotes 
situados n a Est rada Geral. Formou-se assim o pri
m eiro nucleo colonizador, dest acando-se as f amilias 
de J oao Jurdissi, Francisco Bouvier, Joao Dachery, 
Joao Blange, Luis Antonio Menetrier , Dech amps, 
Chevalier, Srasin., Sussie, Calixte, Jose Grandeau, 
Buve, Aleixo Giraud , Francisco Gotteland, Chapa, 
Fragnon e diversas outras. 

Convem notar que, antes dos suigos, varios bra
sileiros h aviam se fixado no local. Par n ao se adap
tarem ao meio, emigraram para outras plagas, assim 
como os estrangeiros . 0 precursor dos moradores 
brasileiros de Conde d'Eu foi Joao Carlos Rodrigues 
da Cunha . 
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A primeira familia italian a que teve acesso a 
colonia foi a de Cirilo Zamboni. Em 1876, chega
r am 700 imigrantes italianos oriundos do Tirol a us
t riaco, acompanhados pelo jovem e zeloso sacerdote 
Pe. Bar tolom eu Tiech er. A hist6ria guarda carinho
sa lembran ga de Joao Batist a T amanini, Batist a 
Tomasi, For tuna to Amadeu Manica, J orge Srott, 
Joao Batista Nicolodi, Pedro Weber , Leopolda Mafei, 
Carlos Miorando, Arcadia Consatti, Batista Camini 
Felipe Turat t i e Osvaldo Consatti, dentre outros. 

Esses fixaram-se n a linha Figueira de Mello, ao 
passo que foram instalar-se n a linha Estrada-Ge
ral : Manuel Peterlongo, Pedro P alaver , Jose Lora, 
Francisco Rosa, Camilo Lorenzi, Luis Senter , Luis 
Casacurta, Jose Sciecere, Luis Fonin, J ac6 Faraon, 
Arcangelo Faraon , Luis Faraon , Antonio Segue e 
muitos out ros. P ara a colonia Don a Isabel for am 
Henrique Enriconi, David Manica , Valduga, Escer , 
Gasperet ti, F on tan a , Giacom oni e Decarli. 

Ainda em 1876, ch egara m algumas familias po
lon esas, que bern depressa se entrosaram com os 
elementos la tinos , merecendo especial destaque os 
nam es de P aulo Ciarnowski , J oao Cabowiski e Sbe
guen . 

Esse excelente potencial human o viria a ser urn 
dos fa tores preponderantes do enriquecimen to e 
progresso do Municipio. 

I n.iciada , em 1879, a construgao da importante 
rodovia Buarque de Macedo , coube ao Dr . J oaquim 
Rodrigues Antunes, chefe da Comissao de Terras, 
a h onra de ultimar os trabalhos. A estrada a tra 
vessava as colonias Conde d'Eu e Dona Isabel , li
gando os campos de Lagoa Vermelha e Vacaria a 
Sao J oao de Monten egro. 

Ao tempo em que os imigrantes chegaram a 
Conde d'Eu, a r egiao era dominic des aborigenes 
que aos poucos se foram retiran.do para outras pia 
gas ainda n ao devassadas. Contribuiu para isso a 
abertura da estrada que, de Marata, no Municipio 
de Monten egro, iria ate os campos de Lagoa Ver
melha . Tao logo foi concluida a rodovia , construiu
se espagoso barracao na sede da colonia , destinado 
a pouso de tropeiros, em su as longas jorn.adas. 0 
local recebeu a denomina<;ao de Galpao . 

.Em 24 de abril de 1884, a colonia de Conde 
d'Eu constituiu-se em freguesia , desmembrada da 
de Estrela; dais anos depois, a 1.0 de setembro, 
era erigida a primeira capela. 

0 progresso da colonia foi se fazendo sentir 
em todos os set ores, o que det erminari a sua eman
cipagao em 1900. Recebeu o nome de Garibaldi, em 
homen.agem ao celebre caudilho, h er6i de dais con
tinen tes, que tomou p arte ativa n a unifica<;ao ita 
lian a e foi ainda urn des m ais vigorosos paladinos 
da Revolugao F arroupilha . 

Entre out ros fa tes ocorridos no Municipio cabe 
mencionar ainda a ch egada, em 1896, dos missio
naries Cap uchinhos, que fundaram, dais anos de
pais, a escola ser afica para a formagao de frades 
brasileiros; a vinda dos I rm aos Marist as e a funda -
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gao, em 1904, da escola de Santo Antonio ; a inaugu
ragao, em 1908, da estagao de Carlos Barbosa Oinha 
ferrea Caxias-Porto AlegreJ e do trecho ferroviario 
Carlos Barbosa-Garibaldi , em 1918. Em 1923 , o Mu
nicipio foi atingido pelos conflitos que Javraram 
no Estado. 

Garibaldi hoj e figura entre os municipios mais 
prosperos do Rio Grande do Sul. A despeito da 
maioria dos h abitantes ser descendente de estran
geiros, especialmente de italianos, a assimilagao e 
perfeita e a populagao concorre, pelo seu esf6rgo 
e amor a terra , para o engrandecimento do Rio 
Grande do Sul. 

• Formac;ao Administrativa 
0 DISTRITO foi criado em 26 de abril de 1884, por 
Lei provincial n.o 1.455. Em 31 de outubro de 1900, 
o Decreto estadual n .o 327 constituiu o Municipio, 
com a denominagao de Garibaldi, sede n a antiga 
Colonia Conde d'Eu e territorio desmembrado do 
de Bento Gongalves. A instalagao verificou-se a 25 
de novembro do mesmo ano. 

Em 26 de novembro de 1900, Ato municipal nu
mero 1 confirmava a criagao do distrito de Gari
baldi. Este, com os de Florian o Peixo to e Carlos 
Barbosa, constituiam o Municipio de Garibaldi, se
gundo divisao administrativa de 1911. Por ocasiao 
do Recenseam ento de 1920, observava-se a existen
cia de n ovo. distrito, o de Ipiran ga, e tal composigao 
se manteve ate 1939, com a ressalva unica de que 
o distrito de Ipiranga assumia o toponimo de Dal
tro Filho. Ha duvida quanto a alteragao toponimica, 
ora a tribuida ao Decreto estadual n.o 7 . 842 , de 30 
de junho de 1939, ora ao de n .0 7.199, de 31 de 
m argo de 1938. 

Na divisao territorial fixada pelo Decreto-lei 
estadual no 720, de 29 de dezembro de 1944, Gari
baldi continua com os m esmos distritos, m as o de 
Floriano Peixoto passa a denominar-se Coronel Pi
lar . 
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Outras modifica <;6es sofreu posteriormente o 
Municipio: a Lei municipal n.o 511 , de 20 de no
vembro de 1958, cria o distrito de Sao Marcos, com 
partes de terras desmembradas de Gar ibaldi e Dal
tro Filho ; a Lei estadual n.0 3.831 , de 25 de setembro 
d e 1959, eleva a municipio o distrito de Carlos Barbo
sa; e criado o distrito de Vinte e Sete da Boa Vista, 
com ter rit6rio desm embrado dos distritos de Daltro 
Filho e Sao Marcos, par Lei municipal n .o 617, de 
4 de fevereiro de 1960 ; segue-se o de Garibaldina, 
desm embrado do distri to-sede, par Lei municipal 
n ° 639, de 8 de julho de 1960 ; finalmen te, a Lei 
municipal n.0 913, de 29 de abril de 1966, mudou 
o top6nimo do distrito de Sao Marcos que passou a 
chamar -se Marcoram a. Assim, e a seguinte a a tual 
composigao do Municipio : Gariba ldi (sede), Gari
baldin a , Coronel Pilar , Dalt ro Filho, Vinte e Sete 
da Boa Vista e Marcoram a . 

I 

• Formaqiio J ud iciciria 
DE AOORDo com as quadros de divisao t erritorial da
t a dos de 31 de dezembro de 1936 e 1937, e o anexo 
ao Decreta esta dual n .0 7 .199, de 31 de m argo de 
1938, o Municipio constituia urn dos termos judi
cia rios da Comarca de Bento Gongalves . 

Essa situagao permaneceu inalter ada, como se 
depreende das divis6es terri toria is p ara 1939-43 (De
cr et os estadua is numeros 7.643 , de 28 de dezembro 
de 1938 e 7 .842, de 30 de junho de 1939), e para 
1945-48 (Decreta -lei esta dual n.o 720, de 29 de de
zembro de 1944) , ate 5 de dezembro de 1964, quando 
o Ato n.o 274/ 64 , determ inou a instala <;ao da Co
m arca. E esta de 1.a entrancia, com jurisdigao sabre 
as mun icipios de Garibaldi e Carlos Barbosa . Ha 
quatr o advogados inscritos n o foro local. 
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ASPECTOS FiSICO$ 

Rua Dante Grossi 

ESTENDE-SE o territ6rio do Municipio, de formac;ao 
montanhosa, par contrafortes da Serra do Mar , re 
cortado de vales profundos e fortes declividades, 
que tornam as cursos de agua impr6prios a nave
gagao. Situa-se na Encosta Superior do Nordeste 
do Estado e sua a rea, de 354 km2, tern par limites 
os municipios de Bento Gonc;alves, Carlos Barbosa, 
Farroupilha, Roca Sales, Estrela e Salvador do Sul. 

0 solo e constituido de t erra vegetal e taba
t inga, de cor avermelhada , bastante caracteristica 
nos locais pedregosos, provenientes de rochas erup
tivas. 

Nao existem acidentes de grande vulto; a r ede 
hidrografica e de r eduzida importancia, constituida 
par alguns arroios, entre as quais o Marrecao, o 
mais extenso, o Boa Vista e o Arroio da Seca. 

0 clima , ameno e saudavel, apresenta estac;6es 
bern pronunciadas. Em 1970 , a temperatura oscilou 
entre 330 e 0°C, registrando-se a precipitac;ao plu
viometrica de 1 . 300 mm. As chuvas caem , comumen-
te, de mar go a setembro . . 

A cidade, a 640 metros do nivel do mar, dista, 
em linha reta, 95 km de Porto Alegre, rumo NNO, 
correspondendo-lhe as coordenadas geograticas de 
290 15' 22" de latitude Sul e 51° 32' 05" de longi
t ude W.Gr. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

DE ACORDO com os r esultados do Censo Demognifico 
de 1970, foram recenseados 20 .939 h abitan tes, si
t uan do-se Garibaldi em 4.0 Iugar en t re os m unici
p ios m ais populosos da Micro-Regiao Vinicul tora 
de Caxias do Sui. Observa -se, com referencia ao 
Censo de 1960, o incremen to de 8,3%; n a zona ur
bana , o percentual subiu a 16,7%, tendo a t ingido 
apenas 3,6% nas areas r urais. 

Eis a dist ribuigao dos h a bitantes, segun do os 
dist ritos : 

fi[U~ ICiPIO 
E DISTR['J'O::l 

Municipio .. . . 
Garibald i (distrito sede) 
Coronel Pilar .. 
Daltro Filbo. 
Garibaldi na .. 
!VIarcorama .. 
Vinte o Sete da Boa r ista 

POPULA('AO HECENSEADA 

Total 

20 939 
9 816 
3 179 
2 501 
1 235 
2 027 
2 181 

Urbana 

8 173 
7 010 

273 
314 
182 
201 
193 

12 766 
2 806 
2 906 
2 187 
1 053 
I 826 
1 088 

POPULA~AO RECENSEADA 

Mil ha b it a nt es 

20.---------------------------------
WWlf@] Ur b a n o - Rura l 

15 

\0 

5 

0 

\9 50 1960 19 7 0 
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Quanto a populagao residente, de urn total de 
20 .813 pessoas, 12.743 se fixavam na zona rural, sen
do portanto evidente a preponderancia numerica 
dos residentes naquela area (61,2 %). Nas cidades 
e vilas, dentre 8. 070 habitantes, 4. 257 eram do sexo 
feminino (52,8 %), mas nas areas rurais os homens 
predominavam ligeiramente - 6.445, ou 50,6%. 

A densidade demografica, anteriormente de 
54,60 h abitantes por quil6metro qua drado (em 1960), 
elevou-se para 58,79. 

Contaram-se 4 . 018 domicilios , sen do 3. 774 ocu
pados, 223 vagos e 21 fechados. 

e Movimento da Popula~ao 
EM 1970, o Registro Civil anotou 455 nascimentos 
(5 natimortos), dos quais 41 em anos anteriores; 
71 6bitos em ger al (7 de menores de 1 ano) e 176 
casamentos. 

ASPECTOS ECONoMICOS 

A BASE economica do Municipio e, inegavelmente, 
a industria, com destaque para a de bebidas. 

As suas vinhas sao afamadas, excelentes os seus 
vinhos e aguardentes de uva, reputados entre os 
melhores do Pais. Segue-se em valor econ6mico a 
agricultura, interligada a industria, atraves da cul
tura da uva. 

• Industria 
EM 1969, existiam em atividade 79 estabelecimentos 
de industria de transformagao, com 881 pessoas 
ocupadas, h avendo a produgao a lcangado Cr$ 24,6 
milh6es. A seguir, tabela discriminativa: 
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.. 

ND1illM ~ VALOR DA DE ESTA- ESSOAL 
l'.llODUQii.O DE BELECI- CUI>ADO GENEROS DE 

i\illKTOS 1969 
I:'\DOSTlllA 

~(uueros % 
Em 31-12- 1969 absolutos sobrc 

Cr$ 1 000) o tota l 
,, 

-
TOTAl . . . . . . . . . . . 79 881 24 635 100, 0 
i\ Iinerais nao met<il icos G M 311 1,3 
1\ Ieta!(J rgica . 17 135 1 889 7,7 
i\Iadeira. 10 52 628 2,5 
Mobili<irio. 3 15 145 0,6 
Vestuii rio, calyado c ar-

fatos de tecidos . 9 57 852 3,5 
l'rodutos ali menta res .. 14 57 1 896 7,7 
Bebidas ·· ······ · ·· . . . 14 481 18 661 75,7 
Outras in d(Jstrias (1). 6 30 253 1,0 

(1) Em outras in dil st r ias in cluem-se estabelecimen to 
d e material d e tra n sp orte , 1 de borracha, 1 de produtos de 
pe rfuma ria , sab6es e velas, 2 de t extil e 1 de editori a l e 
g r:ifi ca. 

INDUSTRIA$ DE TRANSFORMA~AO 

Valor - 1969 

1:::::::::::1 Bebi do s 

EJ O utros generos 
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Entre os estabelecimentos sediados no Muni
cipio destacam-se pelo valor da produc;ao: 

bebidas - Cooperativa Vinicola Garibaldi Limi
tada ; Estabelecimento Vinicola Armando Peterlon
go, fun dado em 1915 ; Georges Aubert S/ A; Coope
rativa Vinicola Tamandare; Carrara & Brosina; Ge
nerino Rossoni e Cia. Ltda; Granja Pindorama Ltda ; 
Jean Heraud e Cia. Ltda. 

metalurgica - Industria Metalurgica Tramon
t ina e Lorenzi & Cia . 

madeira - Cooperativa Vinicola Garibaldi (bar
ris) ; Pianezola & Cia. Ltd a . (madeira sen·ada) ; S . 
Gasparin Zanetti (barris) . 

produtos ctlimentares - Cooperativa Agricola 
Cairu e Bozze to S/ A. ; Industria e Comercio de Tri
go; Edvar Jose Custodio e Santarosa & Cia. Ltda. 

vestuario - Beal & Cia. Ltd a.; Va. Cimonagio 
& Cia. Ltda. e Irmaos Fabris. 

minemis niio metalicos - Pan assol, Dias & 
Cia. Ltda. 

• Abate de gado 
A PRonugi\o de carnes e derivados alcanc;ou, em 1969, 
491,2 t, no valor de Cr$ 840,4 milha res, resultantes 
do abate de 1.537 bovinos, 2.808 suinos, 422 ovinos 
e 85 caprinos. A tabela discrimina os principais pro
dutos: 

l'lWDUTOS 

Came verde de bovino .. 

Carne verde de sui no ... 

Toucinho fresco e salgado .. 

Comos seco e sa!gado de bov ino 

Cames verdes de ovino c caprino 

Outros (l) 

TOTAL . . . . . . . . . . . 

QUANTI
DADE 

(t) 

262,2 

77, 2 

70,4 

50,2 

9,7 

21,5 

491,2 

VALOR 

~rt1meros 

absolutos 
(Cr$ 1 000) 

509 

135 

138 

22 

15 

21 

840 

(l) Em outros incluem-se 18 produtos diversos . 

10 

% 
sobre 

total o 

60,5 

16,1 

16,1 

2,7 

1,7 

2,6 

100,0 
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• Produqiio Extrativa Vegetal 
EM 1969, a produgiio de 9.500 m" de lenha foi esti
mada em Cr$ 47 ,5 milhares. 

• Agricultura 
A cuLTURA da uva assumiu a lideranca n.a vida eco
nomica municipa l. Segue-se, bastante distanciada, 
a do trigo , ou tror a preponderante . Contudo, cum
pre ressaltar que a agricultura e muito diversifica
da. Em 1969, a produgiio global alcangou Cr$ 7,8 
milhoes, a saber: 

.PRODUTOS 

Uva .. 

Trigo .. 

Datat:1-in r;Icsa .. 

i\Iilho .... 

Laranja . 

Soja . 

Outros (1) 

TOTAL 

\"ALOR 

N(uneros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

<1 080 

1 339 

012 

70± 

16<1 

161 

±73 

7 833 

% 
sobre 

o total 

52,1 

17,1 

11,6 

9,0 

2,1 

2,1 

6,0 

100,0 

( 1) Em outros inclue:n-se cevada, fe ijiio . m aGii, alho, to
tnate , cebola , arroz, figo, batata-doce , m andioca, noz, a m en 
doitn, ave ia, cana-de -agliCar, p€ssego, aze itona, caqui, tungue , 
centeio , banana, p era, tangerina e marmelo. 

Naquele a na, as lavouras cobriram uma area 
total de 13.192 hectares, dos quais 3.537 de parrei
ra is e 3. 720 de trigais. A safra abrangeu 25. 500 t 
de uva, 2. 976 t de tr igo, 5. 700 t de batata-inglesa, 
3.840 t de milho, laranja, 8. 190 mil frutos e 624 t 
de soja. 

A Associagiio Sulina de Credito e Assistencia 
Rural (ASCAR) mantem urn escrit6rio local em Ga
ribaldi, subordinado ao regional de caxias do Sui. 

Somam 3.169 os im6veis rura is cadastrados pelo 
INCRA, contando o Municipio, com a assistencia de 
tres agronomos. 

A.nualmente realiza a Munkipalidade o concur
so de produtividade agricola patrocinado tambem 
pela ASCAR. 
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PRODUCAO 
= -

• 
AGRIGOLA 

-

Valor- 196CJ 

-

lufil Bcol a ta- 1 .. §1 1eso · 

,M ~Iho ' V\'!itl 0 _tros 

Uvas JA·<>d=idas na; l oca!idade 
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Cooperativ a V' nicola Ga>ibaldi. 
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• Pecuaria 
CoNTANDo com excelentes pastagens Garibaldi pos
suia, em 1969, um rebanho de 35.275 cabegas. 0 
valor global do mesmo se elevava a Cr$ 5,3 mi
lh6es, sobressaindo em numero os suinos, com 18.500 
cabegas, mas apenas 25,4 % do valor ; os bovines, 
com 12 . 500 cabec;as, representavam 69,6 %. Eqi.iinos, 
muares, ovinos e caprinos completavam os 5,0 % 
restantes. No mesmo ano, houve uma importagao de 
700 cabec;as de gado de corte e leiteiro. 

A p roduc;ao de leite foi calculada em 3.650.000 
litros, no valor de Cr$ 1.095 ,0 milhares ; obtiveram
se ainda 14 t de mel de abelha (Cr$ 49,0 milharesl 
1 t de cera (Cr$ 3,5 milhares) . 

A avicultura abrangia cerca de 290.000 cabegas, 
avaliadas em Cr$ 685 ,0 milhares, verificando-se a 
produc;ao de 180.000 duzias de ovos, no montante 
de Or$ 216,0 milhares . 0 Municipio que se destaca 
neste setor , possui atualmente 37 aviaries, numa 
area de 55.000 m'. Ha uma granj a produtora de 
pintos de um dia e a exportac;ao mensa! de aves 
foi estimada em 85.000 cabegas (150 ,0 t de carne) . 

• Comercio e Bancos 
0 MuNiciPIO mantem transac;6es com diversas pra
c;as sendo as de mais movimento Sao Paulo, Rio de 
Janeiro-GB, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte . 
Os principais produtos comercializados: vinho, 
champanha, conhaque, uisque, sidra, aperitivos, 
implementos agricolas e produtos alimentares. 

0 movimento bancario local e exercido pelas 
ag€mcias dos bancos do Brasil , Estado do Rio Gran
de do Sul e da Provincia do Rio Grande do Sul, bern 
assim pela da Caixa Economica Federal. 

Em 31 de dczembro de 1968 os saldos das prin
cipais contas somaram, em milhares de cruzeiros: 
caixa, 188; emprestimos, 7.231 ; depositos a vista e 
a cur to pr azo, 1 . 883 ; e depositos a medio prazo, 202. 

A Camara de Compensac;ao registrou, em 1971 , 
movimen to de 8. 593 cheques, no valor de Cr$ 16,1 
milh6es , correspondendo o valor medio por cheque 
a Cr$ 1 . 869,31. 
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• Prestaqiio de Serviqos 
EM 1971 existi am, entre os estabelecimentos de pres
ta<;ao de servigos, 8 rest aurantes , 24 bares e bote
quins, 6 sal6es de barbeiros, 4 de cabeleireiros para 
senhoras, 3 boates e os hoteis Casacurta, G r ande 
Ho t el Pietd, Garibaldi, e Dormit6r io Far roupilha, n a 
sede, Cent ra l , n o distrito de Dalt ro Filho e Biondo, 
no de Coron el Pilar . 

• Meios de Transportes 
0 TRECHO ferrovhirio Carlos Barbosa -Garibaldi, 
inaugurado em 1918, e as estradas de rodagem , que 
a tingiram situagao tal que se enquadram entre as 
melhores do Estado, concorreram significa tivamen t e 
para o progresso da r egiao. 

0 Municipio e cortado pela Via<;ao Ferrea do 
-Rio Grande do Sul (an ti~a Compagnie Auxilia ire 
de Chemins de Fer au Bresil), ora integran te do 
Sistema Ferrovhi. r io da RFFSA. Servido pelo sub
r amal de Ben t o Gon <;alves , disp6e de es ta<;ao em 
Garibaldi. 

Sao tres as estradas de rodagem est adua is : Sao 
Vendelino, RS-26 ; Buarque de Macedo, RS-99 , e 
Dam Jose Barea , RS-25. Alem dessas, existem nu
m erosas estradas municipais . 
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0 servigo de 6nibus se acha entregue a quatro 
empresas do Municipio - tres com linhas inter
municipais e cinco de fora que estabelecem ligagao 
entre Garibaldi e varios pontos do Estado. Par fer
ravia e rodovia , o tempo de viagem e o seguinte: 

Para Brasilia-DF, 33 horas e 40 minutos, atraves 
da estrada Garibaldi-Farroupilha -Caxias do Sul 
(40 kml e da i pela BR-116 ; Porto Alegre, Via Sao 
Vendelino , 2 horas e 30 minutos; misto, via Monte
negro, 3 horas e 30 minutos; B ento Gonr;;a lves, 
misto, 20 minutos; Estre la, rodovia , 1 hora e 30 
minutos; Farroupilha, misto, 30 minutos ; Roca Sales, 
rodovia, 1 hora; Carlos Bar bosa, misto, 10 minutos 
e Caxias do Sul, misto, 1 hora. 

Em 1970, os registros da Prefeitura Municipal , 
acusavam a existen cia de 428 autom6veis e jipes, 
11 6nibus, 396 caminh6es, 128 furg6es , 100 camio
n etas e 17 outros veiculos nao especificados. 

0 Aero Clube de Garibaldi possui um campo de 
pouso, com pista de 1. 300 metros. 

• Comunicaqoes 
A EMPRESA Brasileira de Correios e T elegrafos m an
tem uma agencia postal-telegratica no distrito-sede 
e outra postal no de Coronel Pilar . 

0 servigo te1ef6nico, explorado pela Companhia 
Rio-granden se de Telecomunicag6es ja h avia insta
lado 222 aparelhos, a te 1970. 

ASPECTOS CULTURAl$ 

ALEM do seu excelente indice de escolaridade, Ga
ribaldi conta com algumas bibliotecas de consulta, e 
outras instituig6es ligadas ao aprimoramento cul
tural e atividades sociais e esportivas. Ha na cidade 
2 livrarias e 1 tipogr afia . 

• Ensino Primario 
EM 1964, segundo o Censo Escolar , dentre 4.181 cri
angas de 7 a 14 anos (2.506 na zona rural), 3.719 
freqiientavam escolas (2.148 na area rural) , com 
o excelente indice de escolaridade de 89,0 % (93,8 % 
n a a rea urbana), superando o do Estado (77 ,8%) 
e o do Pais (66,1% ). 

Em 1971, funcionavam 76 unidades escolares 
de ensino primario comum, com 188 professores e 
3.956 alunos. 

• Ensino Supletivo 
EM 1971, havia 4 unidades escolares de ensino su
pletivo, com 6 professores e 133 alunos. 
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• Ensino Medio 
QUANTa ao ensino medio, dois estabelecimentos, o 
Colegio Santo Antonio e o Colegio Sao Jose, con
tavam com a docencia de 101 profeosores, para um 
total de 1.009 alunos, assim distribuidos: 

ESTABELECI
MENTOS 

Col6gio Santo Antonio. 

Col agio N orm~l f::icio J os6 

cunsos 

Ginasial. 

Cientifico .. 

Ginasial Comercial 

Tccnico de Conta-

biliclarlc. 

Gieasial 

:-.lormal 

PROFESJ 
SORES I 

32 

8 

13 

15 

17 

16 

ALUNOS 
l\IATRI

CULADOS 
1970 

411 

81 

132 

120 

18± 

81 

o Colegio Sao Jose passou a ser m antido, a 
partir de 1970, pela Uniao Garibaldense de Ensino 
e Assistencia Social. 0 ensino, anteriormente s6 para 
meninas, comegou a ser ministrado p ara estudantes 
de ambos os sexos. 

• Outros Cursos 
HA. no Municipio dois cursos de corte e costura , do 
Circulo Operario e do SESI, cada um com 1 pro
fesso r. No primeiro, matricularam-se 46 aprendizes 
e no segundo, 14, em 1971. 

Colegio Santo Antonio 



• Bibliotecas 
A PREFEITURA Municipal (Diretoria do Ensino) man
tem uma biblioteca publica, que conta com um acer
vo de 2.351 volumes; igualmente publica, a R ex 
Populi, oferece a consul ta cerca de 2. 000 obras di
versas. As bibliotecas particulares mais importantes 
sao as do Colegio Santo Antonio, com 3.150 volumes, 
e a do Col!3gio Sao Jose, com 4.993. 

Em 1970 r egistrou-se, nas primeiras, um movi 
mento de 478 visitas e 327 consultas. 

• Associaqoes Recreativas e Desportivas 
EM RELAQAO a esportes, as prefer€mcias da popula
<;ao r ecaem sabre o esqui, futebol, nata<;ao, equita
<;ao e golfe. 

Existem 9 associa<;6es culturais, recreativas e 
desportivas. Entre as recreativas e desportivas des
taca-se, quanta ao numero de s6cios (700 ) , o Clube 
1.0 de Maio. Seguem-se o Clube 31 de Outubro (310) 
e a Unitio de Mogos Cat6licos (325) . Ha cinco en 
tidades desportivas: Gremio Atletico Guarani, com 
450 associados, Clube Esportivo Juventude, com 400, 
Lagoense Futebol Clube, 124, Sociedade D esportiva 
e Cultuml R io Branco, 115 e Clube de T iro, Caga e 
Pesca, 200 ; e a Soci edJade R ecreativa e Cultural 
TTes Lagoas, com 120 associados. 

• Outros Aspectos Culturais 
IMPRENSA - 0 Garibaldense, jornal com periodici
dade quinzenal e tiragem de 500 exemplares, cir
cula desde 1966 ; 

Cinema - 0 Rex Populi , na cidade, com 700 lu
gares ; 

Radiodifustio - A Radio Difusora Garibaldi 
Ltda ., ZYU-47, transmite na frequ€mcia de 1. 400 kc/s, 
potencia de 0,100 kW, em ondas medias, desde 25 
de fevereiro de 1956. 

0 Municipio r ecebe programas de te.levisao das 
TV Piratini-Can al 5, TV Difusora-Canal 10, e TV 
Gaucha de Porto Alegre-Canal 12. 

e Turismo 
PELO clima saudavel, belezas naturais e rapido de
senvolvimento , lembra Garibaldi algumas cidades 
de regi6es montanhosas da Europa. Entre os pon
tos pitorescos e as obras humanas que devem ser 
visi tados, ha que ci tar os seguin tes: 

Montanha Esqui Hotel - possui pistas artifi 
ciais de polietileno para esquia<;ao, identicas as de 
Sao Pelegrino (Italia) e Dieppe (Fran ga) . Aind:;t 
em construgao, que se processa por etapas, contara 
com restaurante , chales, teleferico , toboga e tele
t ren6. 
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Serra Turismo Garibaldi - SETURGA - ja 
criou a Academia Brasileira de Esqui, com 10 pro
fessores. 

Gruta do Araripe - no in terior, a 5 km da 
cidade, atr ai anualmente milhares de pessoas, que 
participam de romaria no primeiro domingo de mar
go. Magnifica escadaria da acesso ao santuario de 
Nossa Senhora de Lourdes. 

G1·uta da Garibaldina - en tre Garibaldi e Ben
to Gongalves, tern tambem como Padroeira Nossa 
Senhora de Lourdes. Recebe diariamente in"l1meras 
visitas e todos os anos, a 2 de fevereiro, e ponto 
de festividades populares de carater religioso. 

Salta Araujo e Souza " Malvessi" - a 4 km da se
de , e de gr ande beleza: ai, 0 ambiente de t ranqi.i i
lidade sofre o impacto da queda-d'agua de 80 me
t ros. 

Campo de Golfe Montemaggiore - dista 4 km 
do centro da cidade, no local denominado Borgh et
to; trata-se de excelente campo para a pratica do 
esporte, bastante freqi.ientado . 

F urnas L inha Soares - no distrito de Coronel 
Pilar, a 25 km da cidade; tern 30 m de compri
m ento par 20 m de largura, e altura de 3,5 m. 

Parque Municipal Santa Monica - proporciona 
atrativos tais como lago, pontes, bosques e restau
rante de comida tipica italiana e gaucha. 

Matriz de Sao Pedro, em estilo g6tico , e o San
tuario de Nossa Senhora de Fatima, sao belos tem
plos cat6licos que despertam a atengao. 

Mansao Mazini, ora convertida na sede do tu
rismo do Municipio - a COMPUR, onde se podem 
obter as informag6es desejadas. 

Esta9iio 'd e Esqui President e Medici. 
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societa Stella D' It alia, erigida pelos imigrantes 
italianos no seculo passado, e 0 predio onde serao 
instalados o Museu e a Biblioteca Municipal. 

Como pontos interessantes, cumpre ressaltar 
ainda os colegios Sao Jose e Santo Antonio, com 
suas instalag6es, gruta, ajardinamento e canchas 
de esporte; as cantinas; Cooperativa Vinicola Ga
ribaldi, Champagnes Georges Aubert, Armando Pe
terlongo, Cooperativa Vinicola Rio-grandense, Car
rara Brosina e Granja Pindorama, com os seus va
riados produtos; os bares e lanchonetes: cafe Lu
na Park, Belvedere, Bar Sobrado, Lancheria Cairu, 
Restaurante Mini-Museu entre outros e o Hotel Ca
sacurta, que lembra urn castelo antigo , alem de 
rest aurantes e hoteis com a sua comida tipica. 

Vista das pistas para esqu iat;: iio. 

ASPECTOS SOCIAlS 

• Urbanizaq6o 
A METROPOLE brasileira da champanha e agradavel 
e tranquila, com sua imica avenida, as 43 ruas, 3 
pragas, 2 jardins e 1 parque . 

Ha 18 logradouros pavimentados, 42 dotados de 
iluminagao domiciliar, 26 abastecidos de agua, 5 
servidos de esgoto sanitaria e 5 arborizados. Sao 750 
os focos de iluminagao publica. 

Somam 4.300 os predios existentes no Municipio 
( 1. 574 n a sed e) ' 1 .113 ligados a rede de agua, e 
535 a de esgoto. A agua, que sofre tra tamento, pro
vern do arroio Marrecao, sendo o volume captado 
de 865,2 m"/ dia. Existem dois r eservat6rios, com ca
pacidade de 600 m", sendo a extensao da r ede de 
17.138 m etros. 
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Parque Santa Monica 

Quanta a energia eletrica, o fornecimento cabe 
a Companhia Estadual de Energia Eletrica ; a vol
tagem e de 110 e a freqiifmcia de 60 C/ S . Ha 1.441 
predios servidos de eletricidade. 

• Assistencia Medico-Sanitaria 
EM 1971, achava-se em funcionamento o Hospital 
Beneficen te Sao Pedro, de clinica geral, com 64 
leitos e 1 posto de saude. A sua equipe especia
lizada compunha-se de 4 medicos, 7 dentistas, 3 
farmaceuticos e 1Q. enfermeiros. 

Ha 3 farmacias e drogarias. 

• Entidade Assistencial 
ExrSTE uma organizagao particular, o Fraterno Au
xilio Cristao, de amparo aos indigentes e seu reen
caminhamento ao trabalho. 

• Religiiio 
# A RELIGIAO cat6lica disp6e de 6 igrejas: tres na sede 

- a Matriz de Sao Pedro e as igrejas Santo Antonio 
e Sao Francisco; e tres nos distritos : Sao Marcos, 
em Marcorama; Sao Joao Batista, em Daltro Filho, 
e Sao Lourengo, em Coronel Pilar. Alem desses tem
plos, ha 47 capelas, distribuidas pelos povoados. 

Os espiritistas se reunem no Centro Espirita 
Paz e Harmonia, com 40 associados , e no Centro Es
piritualista de Umbanda Ogum Beira Mar, fundado 
em 23 de abril de 1967, e dedicado ao estudo e di
fusao da Umbanda, bem como a pr:Hica da cari
dade . 
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ASF'ECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLiTICOS 

Er-·TF.E out r as repartigoes publicas, encontram-se r_:t 

cidade Laborat6rio de Enologia, Destacam ento C.;, 
Br:ig3.d 3. Yrilita r , Companhia Estadual de Energ~;, 

El ~ -:;ricd - CEEE, Escrit6rio da ASCAR, Agronom~ ;, 
REgion.al ja Secreta ria da Agricultura, Delegacia d~ 
Pcl :cia. Civil , Forum, Corsan, Exatoria Est adual , Po)s
to da Receita Federal e a Agencia Municipal d~ 

E&;.1tistica, do !BE. 

• Firanqas 
El\.! : grrO, a r eceita arrecadada pela Uniao, o Estc;C.o 
e 3, Muni ~ipalidade foi a seguinte, em milhares ce 
c r-:~ :::eins : Uniao, 6 . 937 ,3 ; Est ado, 4. 222,6 (tribut:il:ia, 
4.0 : 9,3 • ; e Municipio, 1.420,6. A despesa realizada 
pe :o GDvuno Municipal elevou-se a 1 . 126,5. 

0 • ::>r ~ :amento municipal para 1971 estimava ::e
ce ~ta e fixava despesa em Cr$ 1. 690,0 milha res. 

0 Posto da Receita Federal estende sua juris
dicfw fiscal aos municipios de Carlos Ba rbosa e 
Sal•1ad·)r jo Sul. 
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FINAN~ AS 

Receita arrecadada -1970 

9 Milhoes de cruzeiros 

6 

3 

0 

UNIAO EST ADO MUNiciPIO 

• Representa~ao Politica 
A C AMARA Municipal, em 1970, compunha -se de 9 
vereadores ; h avia 9.663 eleitor es inscri tos . 
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FONTES 

AS INFORMAQ6ES d ivulgadas neste trabalho fora m , em sua 
m aioria, fornec idas pelo Agente de Estat istica de Garibaldi, 
Oreste Luiz Cagliari. 

Ut ilizados, tambem, dados dos a rquivos de documentagao 
municipal do IBE e de diversos 6rgaos do sistem a estatistico 
nacional. 

ESTA publicagao faz parte da serie d e monografias muni
cipals organizada pelo Departamento de Divulgagao Estat is
tica do Institute Brasileiro de Estatistica. A nota introdut6-
ria, sabre aspectos da evolugao hist6rica do Municipio, cor
responde a uma tentativa visando sintetizar, com adequada 
s istemat izaQii.o, elementos esparsos em diferentes docum entos . 
Ocorrem, em alguns casas, divergencias de opinHio, comuns 
em assuntos dessa natureza, n iio sendo raros os equivocos e 
contradic6es verificados nas pr6prias fontes d e pesquisa. Por 
isso, o !BE acolheria com o maier interesse qualquer cola
boragao, especialmente de historiadores e ge6grafos. 
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Cole~oes de Monografias 

6.• S~RI E A 

500 CnCiuma, SC 
501 Ribwao Prelo, SP (4• ed.) 
502 Cornelio ProcopiO, PR 
5:J3 Pelrol~na, PE 
504 - llumbiara, GO 
505 Sape. PB 
506 Barra de Sao Fran ciSCO, ES 
507 Cachowa do Sui, RS 

(2• ed. ). 
508 Sao Mance!, SP 
509 - ltaguai, RJ (2.• ed.) 

510 - sao Fidelis, RJ (2.• ed.) 

5t1 - Sao Caetano do Sui, SP 
(2.• ed.) 

512 Pres idente EpitaCiO, SP 

513 - Santa Mana, RS (2.• ed.) 

514 Goian<a, GO (2• ed. ) 

515 - Sao Bernardo do Campo, SP 
(2 a ed.) 

516 - Aguas de Sao Pedro, SP 
517 - Ganbaldi, RS 

Acabou-sc de 1mpri1nir ao::: (/1tin::.e (/ias rio mes de 
maio de mil norecentos e setenta e clois. flO Se1Tic;:o 
Grajico cia Funda <·do IBGE , r111 Lucas. GB - 5.664 
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