
' 

~' 

I fARROUPilHA 
t .::" RIO J;38ANCE :. 00 SOL:. ..... ! 
t 
>. . 

(1(1,11 ,,.,. •.• 



' F,UNDAC.O.O IBGE 
.. Br,esidenta: Isaac KcrGt cnet·z·kY 

I N ~ llltiiU l:l t{A~ flltii!H) bl\: l::s f AfiSTICA 
Di retor-Su pe rinte nderlte: ··Rudolf w. F. Wuensche 

, , .. ... .. . _. . 

1ll1111fl' 

• 

DEPARTAMENTO DE DIVULGAC.O.O ESTATiSJICA 
Di retor: Ovidi o de Andrade Ju nior 

SETOR DE PUBLICACiiES ESTATISTICAS REGIONAIS 
Chefe: Celia Cort es de Figueiredo Murta 

"' '~"" 

Texto: Rilza Ferreira Saldanha , do Setor de Publica96es 
Estatisticas Regionais 

G raticos';"" Setor de Representa9ao 'Gratica 

Diagrama9ao: Valdemiro J . Fernandes do SERGRAF 

•.ili•IILIIIII 



RUA 

RU /.1 

'---~l---~-L------' D'ODLD 
DDOI ~ ~IDU 
D.DzO~O.Ooc:;]~D~'-------1 

~D~DRU A ~ ~013 g DE ~ MAIO 00 0 
- w w 1- a:: u " <!: 
0 u.. <t <t .._, <t 
a:: 0 4 OJ ::i ') ii: 
OJ 0 

~----~~5~J ~~ ~~----~ 

N[]W 13 l2 ~~ ~ 7 ~ 16 ~ 
~ ~ a: -~ 

OD<I'l _J 0 
:::> _J 

<t a:: 
0.. <t 

u 

~ RUA DA REPUBLICA '-----l 

~o~ ~o~o~ 18 ~uo-s-~ 
19 g<l' .'--,....,..-----

<t 
:::> 
a:: 

/ --,_ --ff[G.S. - - ------
; ~· ·~ --------------...... ' ' 

PlANTA DO CENTRO DA CIDADE 

1 - Hotel Pessin 9 - 19.a De legacia de Servi 'o Militar 
10 - Agencia ·lunicipal de Estatf stica 
11 - Exatoria Esta dcal 

17 - Grupo Esco lar Farroupilha 
!8 - lnspetoria Veterinaria 2 - Co1egio Sao Tiago 

3 - Coroo de Bombeiros 
4 - Gina sio Nossa Sen hora de Lourdes 
5 - Delega cia de Po'fcia 
6 - Escola Normal iingelo Antone::o 
7 - Hospital Benef ;cente Sao Car:os 
8 - lgrep Matm 

12 - Hospital Benef icente Cibelli 
13 - Grande Hotel 
14 - Posto de Saude 
15 - Corsan 
16 - Cia. Estadual de Energia Eletr ica 

19 - Correios e Teleg rafos 
20 - Prefeitura Municipal 
21 - Forum 
22 - Cia. Riograndense de Tel ecomunica;oes 
23 - Laborat6 ri o de Enologia 
24 - Campanha Nacional de Alimenta,ao Escola r 



Coler;ao de Monograjias - N. • 51!Z 

ASPECTOS FiSICOS 

POP ULA9Ji.O 

ECONOMIA 

CULTURA 

URBAN IZA9Ji.O 

SA(JDE 

VEiCULOS 

FINAN9AS 

POLiTICA 

[; 0 C • .' -
a Area: 484 km'; altitude da 

sede : 760m; temperaturas 
ern •c: mdxirna, 35,0; mi
nima, 4,6; precipitaQdo plu
viom.etrica anual: 1.305,6rnm 
(1970). 

<> 19.317 habitantes (Censo 
D emogr(!fico de 1970); d en 
sidade demogrdjica : 39,91 
habitantes por quilornetro 
quadrad o . 

• 208 estabelecimentos indus 
triais, 157 comerciais (2 
atacadistas, 99 v arejistas e 
56 mistos), 91 de prestaQdo 
de servi<;os; 2.431 irn6veis 
rurais (INCRA); 4 agencias 
bancd.rias e 1 cla Caixa Eco
n61nica FedeTal. 

o 69 unidades escolares de en
sino prinuirio comunt, 5 de 
ensino supleti vo, 5 estabe
lecirnentos de ensino rnedio, 
2 cursos avulsos; 4 biblio 
tecas, 2 livmrias, 1 tipo 
gmjia, 1 estar;cio radiodiju 
sora; 1 cinem.a, 11 associa
r;6es culturais e esportivo 
recTeativas . 

<> 103 Tuas, 2 avenidas, 4 pra 
<;as, 2 jaTdins, 1 parque, 
1.452 predios, 1.628 ligar;6es 
eletricas domiciliares, 552 
jocos de iluminaQcio publi
ca, 182 aparelhos telef6ni 
cos; 4 hoteis, 4 pensoes, 6 
restaurantes, 56 bares e bo
tequins e 1 boate. 

• 2 hospitais corn 112 Zeitos, 
1 posto de saude; 6 nuldi
cos, 7 dentistas, 4 tarrna
ceuticos, 7 entermeiros; 3 
t a,·nuicias e drogarias . 

o ( R egistrados na PTejeitura 
Municipal em 1969) - 444 
autom6veis e jipes, 6 oni
bus, 311 caminh6es, 199 ca 
rnionetas, e 28 veiculos nilo 
especificados. 

<> Orr;amento Municipal para 
1971 (rnilh6es de cruzeiros) 
- receita estimada e despe 
sa fixada: 1,8. 

,. 9 vereadores. 
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ASPECTOS 
HIST6RJCOS 

Vista aerea da Cidade 

0 TERRITORio do atual Municipio de Farroupilha co
megou a ser povoado em 1875, quando as primeiras 
familias de colonos italianos, oriundas de Olmate 
Monza, se estabeleceram a cerca de 8 km para o 
sul da cidade. Estevao Crippa, Luiz Sperafico e Tho
maz Radaelli , com seus familiares , s6 encontraram 
nessas terras um indio semicivilizado a quem pas
saram a chamar Luis Bugre. 

Os generos alimenticios necessarios a manuten
gao dos colonos, custeados par verbas governamen
tais, tinham de ser adquiridos n a povoagao de Fe
liz, Municipio de Cai, a 30 km do local. A regiao 
era ainda inexplorada e as dificuldades que os co
Jonas enfrentavam levava a maioria dos que a li 
arribavam a desistir e r ecuar para regi6es mais 
a men as. 

Aquelas tres familias pioneiras, porem, nao se 
atemorizaram e apesar de terem, nao raro, como 
(mica alimento o pinhao nativo, empreenderam a 
brava tarefa de veneer a natureza bruta e iniciar 
uma agricul tura regular. 

Ja em 1876, o prop6sito de prosseguir na colo
nizacao levava as autoridades a construirem um 
barracao para abrigo de novas imigrantes, no lo
cal que ficou primeiramen te cham ado Barracao e 
mais tarde passou denominar-se Nova Milal)O. Nes
se ano, novo grupo de colonos, procedente de Vi
cenza, Ita!ia, instalou-se a 12 km ao norte do po
voado de Barracao, em local a que deram o nome 
de Nova Vicenza. 

0 nucleo de Nova Vicenza prosperou com ra
pidez, favorecido pela circunstfmcia de situar-se no 
entroncamento das estradas que conduziam as co
l6nias de caxias , Conde D'Eu e Santa Izabel. 

Em 1910, em virtude da construgao da estrada 
de ferro que liga Caxias a Capital do Estado, com 
o conseqiiente surgimento de casas comerciais as 
margens do seu leito , determinou a mudanga do 
nucleo central de Nova Vicenza m ais para o sul 
e a transferencia consolidou-se no ano seguinte, 
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gragas a construgao da rodovia estadual Julio de 
Castilhos; atravessando o povoado ainda em for
magao e atraindo intenso movimento de tr:ifego, a 
estrada transformou Nova Vicenza em centro co
mercia! da regiao, escoadouro de toda a produgao 
da zona. 

Em 1927, Nova Vicenza passou a sede do 2.o 
distrito de Caxias do Sul. A 11 de dezembro de 
1934, o Interventor Federal Jose Antonio Flores da 
Ounha elevava os 2.o e 6.o distritos de Caxias (Nova 
Vicenza e Nova Milano) , o 3.0 de Bento Gongalves 
(J ansen), e o 9.0 de Montenegro (Nova Sa:rdie
nha) a categoria de Municipio, com a denominagao 
de Farroupilha. 

o Forma~iio Administrativa 
0 DISTRITO foi criado pelo Ato municipal n .o 38, de 
25 de setembro de 1902, no Municipio de Caxias, 
com o nome de Nova Milano . Quando da transfe
r€mcia de sua sede para a povoagao de Nova Vi
cenza, determinada pelo Ato municipal n.o 84, de 
21 de dezembro de 1917, o distrito passou a deno
minar-se Nova Vicenza, continuando como integran
te do Municipio de Caxias. 

0 Decreto estadual n.0 5.779, de 11 de dezembro 
de 1934, criou o Municipio, com territ6rio desmem
brado dos de Caxias, Bento Gongalves e Montene
gro . A.o ser baixado o Decreta estadual n.o 7.199, 
de 31 de margo de 1938, compunha-se o Municipio 
dos 4 distritos: Farroupilha (sede), Flores da 
Cunha (mais tarde Jansen), Nova Sardenha e Nova 
Milano (posteriormente Nova Mili'io). 

0 Decreta estadual n.0 7.842, de 30 de junho 
de 1939, alterou os top6nimos Nova Sardenha, que 
passou a Cajuru, e Nova Milao, a Emboaba. 

Pelo disposto no Decreta-lei estadual n.o 720, de 
29 de dezembro de 1949, o Municipio adquiriu para 
o distrito de Emboaba parte do territ6rio do de 
Nova Palmira, do Municipio de Cai; continuou com 
4 distritos, mas sofreu nova modificagao toponimi
ca, passando o distrito de Cajuru a denominar-se 
Caruara. 

Por forga de Lei municipal n.0 36, de 4 de 
julho de 1949, Emboaba retorna ao antigo nome 
de Nova Milano, e, pela Lei municipal n° 578, de 
10 de agosto de 1962, o distrito de Caruara volta a 
denominagao de Nova Sardenha. 

Atualmente, o Municipio se constitui dos dis
tritos de Farroupilha, Jansen, Nova Milano e Nova 
Sardenha. 

o Forma~ao Judiciaria 
FARROUPILHA era termo judici.ario da Comarca de 
Caxias, que, a partir de 1944, passou a denominar
se Caxias do Sui. Atualmente e sede de Comarca de 
2.a entrancia, com os juizados do civel e crime, 
de menores e eleitoral. Acham-se matriculados no 
foro local, 6 advogados. 
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ASPECTOS 
FiSICOS 

EsTENDE-SE o territ6rio do Municipio num planalto 
da Serra Geral, a 760 m de altitude, tendo como 
ponto mais elevado a propria sede. Dada essa si
tuagao e bastante acidentado, embora n ao apre
sente nenhum pica digno de m engao . 

Com area de 484 km2
, limita -se ao norte pelos 

municipios de Antonio Prado e Flores da Cunha ; ao 
sul, pelos de Carlos Barbosa e Feliz ; a leste, pelo 
de Caxias do Sul e a oeste pelos de Bento Gongal
ves, Garibaldi e Carlos Barbosa. 

As principais elevag6es surgem na extremidade 
norte a margem do rio das Antas, formando uma 
cadeia que se prolonga para leste e para o sul do 
Municipio, numa extensao aproximada de 70 km. 

0 principal rio e o das Antas, com urn per
curso de 5 km, aproximadamente, dentro das di
visas municipais: situado na parte norte, serve de 
divisa entre Farroupilha e Antonio Prado. 0 ter
rit6rio e cortado par grande numero de vales, en
tre os quais o do Rio das Antas, de maior pro
fundidade; entre os cursos de agua , figuram os 
arroios Bi.azus, afluente do Antas e Burati, no dis
trito de Nova Sardenha; os de Sao Jose e do ouro, 
em Nova Milano ; o Salta Ventoso, o Barracao e o 
Sao Jose na Vila J ansen, divisa com Feliz; o verde 
e o da Boa Vizinhanga. 

Entre as quedas- d'agua, existem algumas apro
veitaveis ou ja utilizadas para geragao de forga elE\
trica; a queda da Usina, no arroio Biazus com 35 
metros de altura, ja fornece forga e luz a cidade ; 
a queda de Santa Rita , no arroio Salta Ventoso, 
apresenta desnivel de 40 m etros; a de Sao Jose 
e formada pelo arroio Sao Miguel; a de Santos An
jos, pelo arroio Slomp; a de Cajuru, pelo Cagador ; 
e a Cachoeira Sao Vicente, no distrito de Jansen, 
com queda de 50 metros. 

0 agude Santa Rita, a 3 km da sede municipal, 
comporta 300 milh6es de litros de agua e se des
tina ao abastecimento da Cidade. 

0 clima da regiao e bastante salubre e as tem
peraturas oscilam entre a maxima de 35,0°C e a mi
n ima de 4,6 (1970 ) ; de setembro a novembro se 
estende a epoca n ormal de chuvas . A precipita~ao 
pluviometrica, em 1969, atingiu a 1.305,6 mm. Pre
dominam os ventos SE. 

A Cidade localizada a 776 m etros de alt i
tude tem sua posi<;ao geogratica determinada pe 
las coordenadas de 290 13' 45" de latitude Sul e 
51o 21' 30" de longitude W. Gr. Dista , 92 km, em 
linha reta, de Porto Alegre, rumo NNO. 
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ASPECTOS 
DEMOGRAFICOS 

EM 1960, Farroupilha possuia 16.106 h abitantes 
(8.040 n a cidade). 0 Censo Demografico de 1970 en
controu 19.518 h abitantes, dos quais 10 .866 n a sede, 
2.244 em, J ansen , 2.868 em Nova Milan o e 3.540 em 
Nova Sardenha. Da populagao recenseada 12.435 
pessoas moram n.a zona rural: 4 .266 no distrito se
de, 2.076 no de Jansen , 2.622 no de Nova Milan o 
e 3.471 em Nova Sardenh a. 

Houve, pais, en t re os dais Censos, aumen to de 
21.2% para o Municipio e 35,1% para a Cidade. 

A populagao residente apurada em 1970 somava 
19.317 h abitan tes (9.685 do sexo m asculino), 10 .714 
n a sede (5 . 301 homens) ; 2 . 238 em J ansen (1.130 
hom ens); 2.858 em Nova Milano (1.449 h omens) e 
3 . 507 em Nova Sardenha (1. 805 h om ens). A densi
dade dem ografica passou de 33,28 para 39,91 h abi
tantes par quil6metro quadrado, entre os Censos de 
1960 e 1970 . 

Foram cadastrados 3.868 domicilios: 1.515 ocu
pados na zon a urban a e 2.134 n a rural , 198 vagos 
e 21 :fech ados. 

Em 1969, o registro civil acusou 456 n ascimen 
tos (353 nascidos no ana e 4 n atimortos) , 96 6bitos 
(1 1 de men ores de um ana ) e 152 casamentos. 

POPULA<;AO RECENSEADA - 1970 

Mil habitantes 
20 ----------------------------

15 

10 

5 

0 
TOTA L RURAL URBANA 
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ASPECTOS 
ECON6MICOS 

• Produ~ao Extrativa Vegetal 
A PRonm;:Ji.o de lenh a, em 1969, foi calculada em 
112.000 m", no valor de Cr$ 672 ,0 milhares, e a de 
carvao vegetal em 43 t avaliadas em Cr$ 3,9 mi
J.har es . 

Ha explorat:;ao ainda de out ras riquezas vege
tais: m adeiras de lei - cedro, an gico, louro , pinho, 
cabretlva e canela (n ativas), acacia e eucalipto (cul
t ivados) , ba tinga, camboata, guamirim, etc. Da 
acacia se extrai a casca, rica em tanino, para curti
m en to de couros . 

• Riquezas Minerais 
As RIQUEZAs minerais mais conhecidas consistem em 
pedras semipreciosas (em Mundo Novo, distrito de 
Nova Sardenha, ainda n ao exploradas; pedras para 
construgao e p avimentagao, alem de pequenas re
servas de areia bruta. 

G lndustrias 
EM 1969, h avia 197 estahelecimentos, com 1. 097 
operarios, tendo a produgao atingido a Cr$ 26 ,0 
milh6es. A participagao de cada genera de indl1stria 
verifica -se no quadro geral : 

CLASSE E 
GENEROS DE 
TNDUSTRIAS 

lndiistrias de Transfor-
ma ~a o ..... 
JV!inerais niio mcb11icos 
Ivletalllrgica .. 
JVIecan ica. 
llhcleira . . ..... . ... .. . 
Mobiliario .. ... 
Borracba .... 
Textil. . . ... 
Vestm\rio, cal9ado e ar-

tefatos de teciclos ... 
Produtos alimentares .. 
Bebiclas ... 
Outras ind(tstrias (1) . . 

NUMERO 
DE ESTA- PESSOAL 
BELECI- OCUPADO 
UENTOS 

Em 31- 12- 1969 

197 1 097 
40 118 
9 41 
3 6 

19 52 
19 103 
3 8 

12 116 

29 447 
37 85 
21 59 
5 62 

VALOR DA 
PRODUQAO DE 

1969 

Ntnncros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

25 982 
1 043 

441 
55 

1 402 
2 128 

91 
2 656 

7 868 
6 349 
2 965 

924 

% 
sobre 

o total 

100,0 
4,0 
1,J 
0,2 
5,6 
8,2 
0,4 

10,2 

30,3 
24,4 
11,4 
3,6 

( 1 ) Estiio incluidos em "outras ind(tstrias" 1 estabeleci
m ento de m aterial elE',trico e de com unicag6es, 1 de papel 
e papeliio, 2 de couros e peles e produtos similares e 1 de 
edito rial e g rafica. 
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INDUSTRI AS 
DE TRANSFORMAc;AO 

Valor - 1969 

111\1 Vestuor io , colsodo e orte fotos de tecidos 

l';:;=::;=:=;;:;j Pr odutos olim e ntore s 

- Bebi d o s 

~ Tiht il 

.a Mo bilia r io 

U Outro s indu stries 

A principal atividade fabril refere-se a produ
·~ao de cal~ados,, que se destinam aos centros con
sumidores do Estado, de Santa catarina e do Pa
rana, As in.dustrias de produtos alimentares, vern 
a seguir, e imediatamente ap6s, a de bebidas. Com 
::-eferencia a esta ultima, estima-se em 98,7% do 
-,alor total a contribuigao da uva, transformada em 
:nosto , suco de uva e aguardente . 

Encontram-se em atividade no Municipio 208 
estabelecimentos. 

Urn Laborat6rio de Enologia da assistencia a 
-iitivinicultura e cuida da fi scalizagao, da produgao, 
da circulag.io e distribui~ao de vinhos e derivados. 

0 Governo Municipal criou, em 1969, a "Cidade 
Industrial", com uma area de 70 hectares e pre.
-,isao para 120, no entroncamento das r odovias Por-
-:;o Alegre-Farroupilha-Caxias do Sul. Essa area se-
::-a totalmente urbanizada, com aquela finalidade, 
e as industrias que ai se instalarem gozarao de 
assistencia por parte do Conselho Municipal de De
senvolvimento Econ6mico. 

Ha no Municipio 4 cooperativas de produ~ao. 
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e Abate 
0 GADO abatido, em 1969, somou 9.328 bovinos, 11.270 
suinos, 7.140 ovinos, 40 caprinos e 170.800 aves. A 
produgao elevou-se a 3.265 t , no valor de Cr$ 4,6 
:milh6es. 

Entre os produtos de matadouro, avultou a car 
ne frigorificada de bovina, com 1.616 t e 50,8% do 
valor; a seguir, a carne verde de suino, com 335 t 
e 14,5%, o toucinho fresco, com 326 t e 12,7%, car
ne verde de bovina, com 162 t e 6,0% e carnes fre s
ca e frigorificada de aves, com 77 t e 5,6 % . 0 
restan.te do valor se referia a carnes verdes de ovi
no e caprino, couros verde, seco e salgado de bo
vina, sebo, farinhas de sangue, carne e osso, peles 
secas de ovinos e caprinos, miudos, linguas frescas 
e frigorificadas, chifres, etc. 

e Agricultura 
A cuLTURA da videira contribui para a manutengao 
de quase 90 % da populagao rural e tern merecido 
atengao especial do Servigo de Exten.sao Rural, de 
responsabilidade de um Escrit6rio Local da ASCAR. 

A assist€mcia tecnica aos viticultores e orienta
da no sentido de melhorar a produgao e qualidade , 
com a introdugao de novas variedades de uvas de 
mesa e viniferas europeias, em substituigao as va
riedades americanas e hibridas. Os resultados des
te trabalho se fizeram sentir na safra de 1969/ 70, 
quando foram produzidos aproximadamente 250.000 
kg de uvas de :mesa. 

Em 1969, a produgao agricola alcangou Cr$ 7,8 
milh6es, conforme discriminagao a seguir: 

VALOR DA PRODUQAO 

PRODUTOS AGRICOLAS Ntm1eros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

% 

Uva . . . 
Trigo . . 
Milho .. 
Figo. 
Batata-inglesa. .. 
Laranja . . . 
lVIandioca . . . 
Outros (1) ... . 

TOTAl . 

3 196 
1 256 

985 
324 
265 
235 
203 

1 294 

7 758 

sobre 
o total 

41,2 
16,2 
12,7 
4,2 
3,4 
3,0 
2,6 

16,7 

100,0 

(1) Em "outros" estiio incluidos batata-doce, tungue, fei 
jiio, t an gerina, m ar melo, alho, arroz, caqui , m aQii , pesse~o. 
cebola, tomate , alfafa, noz, cevada, fumo-em-folha, avma, 
amendoim, pera, linho, soja, cen teio e azeitona. 

8 
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AGRICULTURA 

Valor - 1969 

~~~ UVA 

iiB TRIGO 

k ::/J MILHO 

E---=--] F I GO 

U OU TRO S 

A area cultivada, no m esmo ano, abrangeu 
11.869 h a, dos quais 3.000 h a de parreiras, 3.100 ha 
de trigo e 3 .580 h a de milho. 

0 Censo Agropecuario de 1970 r egistrou 2. 174 
estabelecimen tos com 6.344 pessoas ocupadas. R avia 
82 tratores. 

Funciona ainda no Municipio uma Estac;ao Fi
totecnica de Fruticultura do Estado, dotada de ca
mara frigorifica , para experimentac;ao com frutaE 
em geral. 

• Pecuaria 
A POPULA<;Ao pecuaria do Municipio em 1969, com
preendia 31.404 cabec;as, no valor de Cr$ 3,7 mi
lh6es, a saber: 
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VALOR 

REBANHOS NUMERO DE 
CABEQAS NC1meros % 

absolutos sobrc 
(Cr$ 1 000) o total 

Bovinos . . . . ............ 13 500 2 723 74,5 
Eqiiinos ... . . .. . .... 1 300 182 5,0 
MuarP.s .. . . .. . .... ... .. 1 400 19fi 5,., 
Suinos ...... 14 000 520 14, ., 
Oviuos . . .... . .. . .. .. . . . . 1 100 2" 0,7 
Capri nos ..... .. . . .. . .. . 104 2 0,0 

TOTH .. .. .. . . . .... 31 404 3m 100,0 

PECUARIA 
Valor - 1969 

-[ {\J 

EJ 

BOVINOS 
, 

SUI NOS 

OU TROS 

Os criadores de bovinos dao prefer€mcia as ra
gas holandesa e jersei, de boa produgao leiteira. A 
produgao de leite em 1969, chegou a 6 milh6es de 
litros, no valor de Cr$ 1.380,0 milhares. 0 fabrico 
de manteiga e queijo representou Cr$ 113,0 milhares . 
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Ate setembro de 1970, entraram no Municipio , 
para abate, 11.900 cabegas de bovina. 

0 valor da produgao de m el de abelha ( 45.000 kg) , 
de cera (2.600 kg) e de la em bruto (1.650 kg), ele
vou-se a Cr$ 142,7 milhares . 

Ha urn posto veterinario, que presta assist€m
cia aos pecuaristas. Exercem atividades profissio
nais no Municipio, 2 veterinaries. 

0 Avicultura 
NORTEADA pelo Servigo de Extensao Rural (ASCAR) 
sabre as modernas tecnicas, a avicultura ganha in
cremento, principalmente no distrito de Nova Mi
lano e na r egiao chamada "dos Chesini". A pro
dugao se escoa, durante todo o ano, para caxias 
do Sul , Porto Alegre, Uruguaiana, Pelotas, Rio Gran
de e Bage, alem de out ros destines. 

As instalag6es da granja Isabel, produtora de 
pintos de urn dia, da r aga "Kimber Chick", desta
cam-se entre as melhores do Estado. As granjas 
Radaelli, Piaza e Bergamo visam a produgao de 
avos, sendo que esta ultima disp6e de urn mat adouro 
para aves . 

Em 1969, calculava-se em 199.000 o total de 
aves existentes, no valor de Cr$ 490,0 milhares. A 
produgao de avos, no mesmo ano, elevou-se a 420 
mil dtlzias, no valor de Cr$ 504,0 milhares. 

• Comercio 
FARROUPILHA mantem intercambio comercial com 
muitas localidades: exporta principalmen te frutas, 
aves (em pe e abatidas) e produtos industrializados, 
para municipios do Estado, de Santa Catarina e do 
Paran a. 

Dentre as 157 casas comerciais estabelecidas no 
Municipio , ha 2 atacadistas, 99 varejistas e 56 mistas. 
Funciona.m 4 coopera.tivas de produgao. 

Os esta.belecimentos atacadistas negociam prin
cipalmente com secas e m olhados, miudezas e fa
zen.das . 

• Bancos 
0 MCVIMENTO bancario incumbe as agencias dOS ban
COS do Brasil, Uniao de Bancos Brasileiros, do Es
t ado do Rio Grande do Sul, e Industrial e Comer
cia! do Sul. Funciona tambem na cidade uma agen
cia da Caixa Econ6mica Federal. 

Em 31 de dezembro de 1968, era o seguin.te o 
saldo das principais contas (em milhares de cru
zeiros) : caixa, 191; emprestimos, 4 .141; depositos 
a vista e a curta prazo, 2.394 ; e depositos a media 
prazo, 203. 
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• Prestaqiio de Serviqos 
EM 1970, os cadastros municipais acusavam a exis
tencia de 91 est abelecimentos de prestac;ao de ser 
vic;os: 6 restaurantes, 56 bares e botequins, 14 sal6es 
de barbeiros , 6 de cabeleireiros, 1 boat e, 4 pen s6es e 
4 hoteis (Grande Hotel, Real Hotel, Galeto Hotel 
Pessin e Hotel Sao Crist6vao, t otalizando 66 quartos). 

o T ransporte Rodoviario 
ALEM da r ede de estradas municipais, Farropilha 
utiliza as rodovias estaduais RS/ 4 - Julio de Casti
lho, RS/25 - Dom Jose Barea, e RS/ 27 - Coronel 
Pena de Moraes. 

Ha 9 empresas de 6nibus sediadas no Munici
pio ; t res delas mantem linhas urban as e interdis
trit ais, 5, linhas in t ermunicipais e 1, interest adual. 
Tambem as empresas Transporte Toniole Ltda., 
Ozelame de Transporte Ltda., Albatroz de Transpor
te Lt da ., e UNESUL - Auto Viac;ao Garibaldi Ltda ., 
de out ros municipios, estabelecem liga c;ao com 
Farroupilha. 

0 tempo media de viagem , para as capita is fe 
deral e estadual, cidades vizinhas e Rio de J an eiro. 
pode ser assim apontado: · 

Antonio Prado, 2 h oras; 
F lores da Cunh a, 1 h ora ; 
Garibaldi, 35 minutos; 
B ento Gonr:;alves, 35 minutos; 
Car los Barbosa, 35 minutos; 

0 tTevo de acesso it Cidad e 
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$, PAULO 

CONVE N c;OES 

Rodov io Fed srol 
Rodov i o Est aduo l 

P/P.ALEGRE Forrov io ++-0-

Cax'ias do Sul , 16 min.utos; 
Porto Alegr e, 2 horas e 40 minutos; 
Brasilia-DF, 3'7 horas e 20 minu tos; 
Rio de Janeiro - GB, 29 horas e 20 minutos . 
Em 1969, estavam registrados na Prefeitura 444 

autom6veis e jipes, 6 6nibus, 311 caminh6es, 199 
camionetas e 28 outros veiculos. 

o T ransporte Ferroviario 
A REDE Ferroviaria Federal possui em Farroupilha 
duas estac;6es: no dist rito-sede e n o de Nova Sar 
denha. Par via ferrea , consomem as viagens: 

ate B ento Gon r;; alves, 1 bora e 50 minutos ; 
Carlos Barbosa, 40 minutos; 
Caxias do Sul, 35 minutos; 
Porto Alegre, 6 hm·as . 

o C omunica~oes 
Os sERVH;:os de comunica c;6es, embora funcionem sa
tisfa toriamente, vem recebendo cuidados especiais 
para sua modernizac;ao e maior eficiencia. 

A Companhia Rio-grandense de Telecomunica
c;6es mantem 182 aparelhos telef6nicos e a Empresa 
Brasileira de Correios e Telegrafos uma agencia 
postal - telegrafica , na cidade. 
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ASPECTOS 
SOCIAlS 

• Urbanizaqao 
A. EXCELENTE posiga.'l geografica da Cidade, em re
lagao a Caxias do Sul e a Porto Alegre, favorece 
urn n otavel surto de progresso, que se observa em 
todos os setores da vida municipal. 

A parte urbana se comp6e de 112 logradouros: 
103 ruas, 2 avenidas, 4 pragas, 2 j ardins e 1 parque. 
Ha 18 arborizados, 24 pavimentados, 99 com ilu
minagao domiciliar, 28 com rede de abastecimento 
de agua e 2 com rede de esgoto. A iluminagao pu
blica ja utiliza 552 focos e, dos 4.085 predios exis
tentes no Municipio, 1. 379 estao ligados a rede de 
agua e 1.628 a de energia eletrica. Daquele total, 
1.452 predios situam-se na sede. 

As redes de iluminagao e forga abrangem a Ci
dade, as sedes distritais e grande parte da zona 
rural. A distribuigao de energia eletrica conta com 
uma subestagao para a qual converge a COlTente do 
sistema Bugre-Canastra. Aguarda-se, para breve, 
reforge de energia, proveniente do sistema Passo 
Fundo- Passo Real e SOTELGA de Santa Catarina. 

0 abastecimento de agua a cidade cabe a COR
SAN, por intermedio da Hidraulica de Farroupilha; 
0 sistema e dos mais perfeitos, gragas as substan
ciais reservas contidas no agude de Santa Rita, es
timadas em 300 milh6es de li tros. As vilas de Nova 
Milano e J ansen tambem possuem servigos pro
pries de abastecimento. 

Ha dois en~enheiros em atividade. 

• Assistencia Medico-Sanitaria e Social 
0 HosPITAL Beneficente Sao Carlos, com 40 leitos 
e o Hospital Beneficente Cibelli, com 72, ambos de 
clinica geral e localiza.dos na Cidade, mantem, jun
tamente com um posto de saude, os servigos hos
pitalares e de emergencia com que a populagao po
de contar no Municipio . Ha 6 medicos , 7 dentistas, 
4 farmaceuticos e 7 enfermeiros em atividade. con
tam-se 3 farmacias e drogarias. 

Os servigos assistenciais de carater social estao 
a cargo da. Legiao Brasileira de Assistencia e da 
Sociedade Farroupilhense de Auxilios aos Necessi
tados. 
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San twirio !fe N. S.• de Garav aggio em dia de testa 

• Retigiao 
P REDOMINA a r eligiao cat6lica , introduzida pelos pri
m eir·JS colonizadores . 0 Municipio esta dividido em 
q·1at::o pa r6quias, subordinadas a Diocese de Caxias 
do Sul: Sagra do Coragao de J esus, Santuario de 
Nessa Senhora de c aravaggio e Sao Marcos, n a sede, 
e Santa Cruz, em Nova Milano. 

Ex istem a inca adeptos da Comunidade Evan
gelica Luter an a , n a sede e em Nova Sardenha, e 
integrantes da Socieda de Espirita Luz e Verdade . 
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Vista da queda do 3alto V entoso 

1:1 Turismo 
0 DEPARTAMENTO Municipal de Turismo, 6rgao co
ordenador das varias atragoes existentes EOm Far
roupilha, indica os seguintes locais para passeios : 

Sitio Santa Rita - de grande beleza agreste, 
com suas matas e cursos de agua, onde funciona a 
Subestagao Experimental de Fruticultura ; 

A\)ude Santa Rita - a 3 km da Cidade, arma
zena 300 milh6es de litros de agua, local convida
tivo pela bela paisagem: no centro, uma ilha, cujo 
acesso e feito por meio de uma ponte de 100 metros ; 

Saito Ventoso - em Linha MUller, distrito de 
Nova Sardenha, a 12 km da Cidade, com queda 
de 40 metros que se despenha a frente de ampla 
caverna, com 25 m de altura por 200 de compri
mento, capaz de abrigar 300 pessoas; 

Cachoeira de Sao Vicente - forn·.ada pela Bar
ragem de Vila Jansen, com queda de 50 me t ros. 

Vista do B alneario San t a R ita 



ASPECTOS 
CULTURAl$ 

• E nsino Primario 
Ao sER apurado o Censo Escolar de 1964, verificou-se 
existirem em Farroupilha 6.362 menores de 14 anos, 
dos quais 3 . 249 maio res de 7 anos. Destes, 2 . 878 fre
qiientavam estabelecimentos de ensino , o que · sig
nificava, para o Municipio, urn indice de escolarida
de de 88,6%, o qual se elevava para 93 ,2% nas ci
dades e vilas e 86,8 % nas areas rurais. Os indices 
do Estado e do Pais nao ultrapassavam 77,8% e 
66,1 %, respectivamente. 

Em 1970, funcionaram 69 unidades de ensino 
primario comum; com 160 . professores, e matricula 
de 3.128 alunos. Para as 5 unidades de ensino su
pletivo, era de 8 o numero de professores e de 221 
o de a lunos. 

Das escolas existentes, 41 eram municipais, 
20 estaduais, 6 particulares e 4 estaduais de ensino 
supletivo. ' 

o Ensino Media 
MrNISTRAVAM o ensino media, no mesmo ana, 5 esta
belecimentos, com 133 professores e 1.164 alunos: Co
legio Sao Tiago, com os cursos ginasial, comercial e 
cientifico, 57 professores e 388 alunos; Ginasio Nossa 
Senhora de Lourdes, ginasial, 10 professore·s e 163 
alunos; Ginasio Senador Alberto Pasqualini, ginasia l, 
com 40 e 465; Esc ala Normal Angelo Antonelle, nor
mal , 16 e 49; e Seminario Ar:>ost6lico ,Nossa Senhora 
de Caravaggio, ginasial, com 10 e 99. 

o Outros Cursos 
HAVIA a inda em atividade, naquele ana , um curso 
de corte e costura do SESI, com 20 aprendizes, alem 
de 20 unida des de ensino pre-primario, com 8 pro
fessores e 172 a lunos. 

o Aspectos Diversos 
As 4 BIBLIOTECAS de Farroupilha somam 11.869 vo
lumes, dos quais 2.833 pertencem a Olavo Bilac, da 
Prefeitura Municipal ; 5.200 a Monsenhor Tiago Bom
bardelli, do Colegio Sao Tiago; 2.000 a Jose de Alen
car, do Ginasio Nossa Senhora de Lourdes; e 1.836 
a Euclides da Cunha, do Grupo Escolar Farroupi
lha. A Biblioteca Municipal , em 1970, recebeu 2.895 
visitantes, emprestou 2.161 livros e atendeu a 2.830 
con sultas. 

Existem 2 livra rias e 1 tipografia na cidade. 

18 



As 11 organizag6es associativistas abrangem: 2 
associag6es desportivas - Brasil Futebol Clube, com 
95 s6cios e Vasco da Gama Futebol Clube, com 135; 
5 recreativo-desportivas - Clube do Comercio, a 
mais antiga, fundada a 14 de janeiro de 1914, com 
706 s6cios, Centro Civico Cultural Santa Rita, com 
600, fundado em 28 de maio de 1928, Clube Pri
meiro de Maio, com 350, criado em 1.0 de maio de 
1929, Sociedade Recreativa Julieta, com 45 , Socie
dade Educativa Recr eativa Rio Buriti, com 103; e 
as entidades cla.ssistas - Centro da Industria Fa
bril, Associagao Comercial, Sindicato dos Pequenos 
Trabalhadores Rurais e Circulo Operario Farrou
pilha . 

0 cinema Uirapuru oferece 900 lugares, e fun
ciona com regularidade. outras divers6es propor
cionam a Radio Mirian Ltda. - ZYU-51, ondas 
medias, na freqi.iencia de 1.160 kc/ s, potencia de 
0,25 kW - inaugurada em 21 de novembro de 
1956, e os programas das TV : Piratini, Difusora, 
Gaucha e Caxias, que chegam ao Municipio com 
bastante nitidez. 

• Festividades 
A 9 KM da Cidade se encontra o Santuario de Nossa 
Senhora de Caravaggio , que atrai P;randes roma
rias nas datas de 26 de maio e 2 de fevereiro. A 
devogao se deve aos colonos italiano.s e representa 
significativo papel na vida da comunidade. A partir 
de 1957, Nossa Senhora de Caravaggio passou a Pa
droeira do Municipio. 

A data de 11 de dezembro, dia da emancipagao 
do Municipio, e tambem comemorada festivamente. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E POUT/COS 

ENTRE os 6rgaos da administragao publica sediados 
em Farroupilha figuram, a lem das repartig6es mu
nicipais, a Exatoria Estadual, a Companhia Esta
dual de Energia Eletrica, a Companhia Nacional de 
Alimentagao Escolar, a 19a Delegacia do Servigo 
Militar e a Agencia Municipal de Estatistica, do 
IBE . 

o Finanqas 
0 EsTADO arrecadou no Municipio, em 1969, 
Cr$ 3,2 milh6es, enqu anto a Prefeitura obtinha a 
receita de Cr$ 1,1 milhao, para uma despesa reali
zada de Cr$ 1,3 milhao. 
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0 orgamento municipal para 1971 estimou r e
ceita e fixou despesa de Cr$ 1,8 milhao Crenda t ri
butaria de Cr$ 343,2 milhares) . 

Quanta a arrecadagao federal , incumbe ao Pos
ta da Receita Federal de Caxias do Sul. 

o Representa~iio Politica 
EM 1970 a Camara Municipal se compunha de 9 
vereadores. Ach avam-se inscritos 8. 907 eleitores . 

FONTES 
AS INFORMA<;oEE:• di vu lgadas nest e trabalh o foram , na sua 
m aior ia, fo rnecidas p elo Agen te d e Estatistica d e Fa rroupilha, 
H elio T arta r otti. 

Utilizados, tam bem , dados da m onogra fia Farroup ilha, do 
Departam en to Estadual de Est atistica, dos a rquivos de docu
menta giio municipal do IBE e d e diversos 6rg!\os do sist em a es
tatistico n aciona l. 



COLE~AO DE MONOGRAFIAS 

6.• S(RIE A 

500 - Criciuma. SC 
56 1 - Ribeirao Preto, SP (4 .• ed .) 
502 - Cornilio Procop io, PR 
503 - Petrolina, PE 

504 - ltumbiara, GO 

506 - Bar ra de Sa o Fran cisco, ES 

507 - Cachoeira do Sui, RS 
(2.• ed.) . 

508 - Sao Mance l, SP 

509 - l taguai, RJ (2 .• ed .) 

510 - Sao Fidelis, RJ (2• ed .) 

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

512 - Pre si dente Epit aci o, SP 

51 3 - Santa Maria, RS (2 .• ed .) 

514 - Goiania, . GO (2 .• ed.) 

515 - Sao Be rnardo do Campo, SP 
(2.• ed .) 

516 - Aguas de Sao Ped ro, SP 

517 - Garibaldi, RS 

518- Vitorino Freire, MA 

519 - Rio Bra nco , AC 

520 - Quixada, CE (2.• ed.) 

521 - Sao Pedro da Aldeia, RJ 

522 - Fa rro upi lha RS 

Acabou -se cle impTimir aos trinta e um elias clo mes cle 
jul ho cle mil n o,;ecen tos e setenta e clois n as ojicinas clo 
Servi9o Grcijico c/.a Fu tula9a0 I BGE, em L ucas, GB 5688 . 
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