
FARROUPILHA
Pontos Turísticos



FarroupilhaFarroupilhaFarroupilhaFarroupilha éééé umumumum ótimoótimoótimoótimo lugarlugarlugarlugar dededede sesesese
visitar,visitar,visitar,visitar, maismaismaismais adianteadianteadianteadiante vocêvocêvocêvocê veráveráveráverá osososos seusseusseusseus
pontospontospontospontos turísticos,turísticos,turísticos,turísticos, comcomcomcom localizaçõeslocalizaçõeslocalizaçõeslocalizações eeee
atendimentosatendimentosatendimentosatendimentos....

FarroupilhaFarroupilhaFarroupilhaFarroupilha éééé oooo berçoberçoberçoberço dadadada imigraçãoimigraçãoimigraçãoimigração
italianaitalianaitalianaitaliana....



Farroupilha também mostra sua riqueza cultural Farroupilha também mostra sua riqueza cultural Farroupilha também mostra sua riqueza cultural Farroupilha também mostra sua riqueza cultural 
através do turismo, onde locais como Salto através do turismo, onde locais como Salto através do turismo, onde locais como Salto através do turismo, onde locais como Salto 

Ventoso, Parque dos Pinheiros e Balneário Ventoso, Parque dos Pinheiros e Balneário Ventoso, Parque dos Pinheiros e Balneário Ventoso, Parque dos Pinheiros e Balneário 
Santa Rita revelamSanta Rita revelamSanta Rita revelamSanta Rita revelam----se como atrativos naturais de se como atrativos naturais de se como atrativos naturais de se como atrativos naturais de 

grande beleza. No turismo religioso a maior grande beleza. No turismo religioso a maior grande beleza. No turismo religioso a maior grande beleza. No turismo religioso a maior 
manifestação se dá junto ao Santuário de Nossa manifestação se dá junto ao Santuário de Nossa manifestação se dá junto ao Santuário de Nossa manifestação se dá junto ao Santuário de Nossa 
Senhora de Senhora de Senhora de Senhora de CaravaggioCaravaggioCaravaggioCaravaggio, que congrega todos os , que congrega todos os , que congrega todos os , que congrega todos os 
anos romarias com a participação de mais de 200 anos romarias com a participação de mais de 200 anos romarias com a participação de mais de 200 anos romarias com a participação de mais de 200 

mil pessoas.mil pessoas.mil pessoas.mil pessoas.



s



Parque Santa RitaParque Santa RitaParque Santa RitaParque Santa Rita

OOOO ParqueParqueParqueParque SantaSantaSantaSanta RitaRitaRitaRita éééé umaumaumauma excelenteexcelenteexcelenteexcelente opçãoopçãoopçãoopção
paraparaparapara visitaçãovisitaçãovisitaçãovisitação....

OOOO ParqueParqueParqueParque temtemtemtem lago,lago,lago,lago, churrasqueira,churrasqueira,churrasqueira,churrasqueira, parqueparqueparqueparque
infantil,infantil,infantil,infantil, restaurante,restaurante,restaurante,restaurante, galpãogalpãogalpãogalpão missioneiro,missioneiro,missioneiro,missioneiro, umaumaumauma
ilhailhailhailha eeee pedalinhospedalinhospedalinhospedalinhos ....

UmaUmaUmaUma excelenteexcelenteexcelenteexcelente opçãoopçãoopçãoopção paraparaparapara finsfinsfinsfins dededede semanasemanasemanasemana paraparaparapara
fazerfazerfazerfazer churrascochurrascochurrascochurrasco eeee aproveitaraproveitaraproveitaraproveitar oooo momentomomentomomentomomento comcomcomcom aaaa
famíliafamíliafamíliafamília....





AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento
OOOO ParqueParqueParqueParque SantaSantaSantaSanta RitaRitaRitaRita tambémtambémtambémtambém possuipossuipossuipossui umaumaumauma belabelabelabela

cascatacascatacascatacascata....
AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento::::DiariamenteDiariamenteDiariamenteDiariamente dasdasdasdas 8888hhhh àsàsàsàs 20202020hrhrhrhr....
InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações:::: ((((54545454)))) 3261326132613261----1111111111111111
TaxaTaxaTaxaTaxa dededede visitaçãovisitaçãovisitaçãovisitação::::RRRR$$$$5555,,,,00000000
EndereçoEndereçoEndereçoEndereço:::: FRFRFRFR042042042042 S/NS/NS/NS/N----BairroBairroBairroBairro::::NovaNovaNovaNovaVicenzaVicenzaVicenzaVicenza
EstacionamentoEstacionamentoEstacionamentoEstacionamento própriopróprioprópriopróprio





Parque dos PinheirosParque dos PinheirosParque dos PinheirosParque dos Pinheiros
OOOO ParqueParqueParqueParque dosdosdosdos PinheirosPinheirosPinheirosPinheiros éééé umumumum locallocallocallocal ondeondeondeonde vocêvocêvocêvocê

desfrutadesfrutadesfrutadesfruta dededede agradáveisagradáveisagradáveisagradáveis passeiospasseiospasseiospasseios emememem meiomeiomeiomeio àààà naturezanaturezanaturezanatureza....
AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento::::AbertoAbertoAbertoAberto paraparaparapara visitaçãovisitaçãovisitaçãovisitação 24242424hrhrhrhr....
InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações:::: ((((54545454)))) 3261326132613261----6964696469646964
TaxaTaxaTaxaTaxa dedededeVisitaçãoVisitaçãoVisitaçãoVisitação:::: IsentoIsentoIsentoIsento
EndereçoEndereçoEndereçoEndereço::::RuaRuaRuaRua IndependênciaIndependênciaIndependênciaIndependência S/NS/NS/NS/N
EstacionamentoEstacionamentoEstacionamentoEstacionamento própriopróprioprópriopróprio....





Academia Comunitária ao ar livre Academia Comunitária ao ar livre Academia Comunitária ao ar livre Academia Comunitária ao ar livre 
no Parque dos Pinheirosno Parque dos Pinheirosno Parque dos Pinheirosno Parque dos Pinheiros

Desde 2009 a Administração Desde 2009 a Administração Desde 2009 a Administração Desde 2009 a Administração 
Municipal, com a parceria a Unimed Municipal, com a parceria a Unimed Municipal, com a parceria a Unimed Municipal, com a parceria a Unimed 
Nordeste, disponibiliza a academia de Nordeste, disponibiliza a academia de Nordeste, disponibiliza a academia de Nordeste, disponibiliza a academia de 
ginástica ao ar livre no Parque dos ginástica ao ar livre no Parque dos ginástica ao ar livre no Parque dos ginástica ao ar livre no Parque dos 
Pinheiros. Dez equipamentos estão Pinheiros. Dez equipamentos estão Pinheiros. Dez equipamentos estão Pinheiros. Dez equipamentos estão 
disponíveis gratuitamente para a disponíveis gratuitamente para a disponíveis gratuitamente para a disponíveis gratuitamente para a 
comunidade.comunidade.comunidade.comunidade.





SantuárioSantuárioSantuárioSantuário dededede NossaNossaNossaNossa SenhoraSenhoraSenhoraSenhora dededede
CaravaggioCaravaggioCaravaggioCaravaggio
MaiorMaiorMaiorMaior templotemplotemplotemplo dededede féféféfé dodododo sulsulsulsul dodododo país,país,país,país, oooo
SantuárioSantuárioSantuárioSantuário dededede NossaNossaNossaNossa SenhoraSenhoraSenhoraSenhora dededede
CaravaggioCaravaggioCaravaggioCaravaggio ofereceofereceofereceoferece aoaoaoao visitantevisitantevisitantevisitante umumumum
ambienteambienteambienteambiente dededede inspiraçãoinspiraçãoinspiraçãoinspiração eeee devoçãodevoçãodevoçãodevoção....

RecebeRecebeRecebeRecebe anualmenteanualmenteanualmenteanualmente maismaismaismais dededede 1111,,,,5555 milhãomilhãomilhãomilhão dededede
visitantesvisitantesvisitantesvisitantes....



AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento
EndereçoEndereçoEndereçoEndereço:::: CaravaggioCaravaggioCaravaggioCaravaggio,,,, 1111ºººº Distrito,Distrito,Distrito,Distrito, S/NS/NS/NS/N
AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento:::: DeDeDeDe segundasegundasegundasegunda aaaa sextasextasextasexta dasdasdasdas 7777hrhrhrhr àsàsàsàs

18181818hhhh30303030minminminmin.... DomingosDomingosDomingosDomingos dasdasdasdas 6666hhhh30303030minminminmin àsàsàsàs 18181818hhhh30303030minminminmin.... DiasDiasDiasDias
especiaisespeciaisespeciaisespeciais (exceto(exceto(exceto(exceto sábadossábadossábadossábados eeee domingos)domingos)domingos)domingos) 6666hhhh30303030minminminmin àsàsàsàs
18181818hhhh30303030minminminmin....

InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações:::: ((((54545454)))) 3260326032603260----5166516651665166
TaxaTaxaTaxaTaxa dedededeVisitaçãoVisitaçãoVisitaçãoVisitação:::: IsentoIsentoIsentoIsento
TemTemTemTem estacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamento própriopróprioprópriopróprio....





PrefeituraPrefeituraPrefeituraPrefeituraMunicipalMunicipalMunicipalMunicipal dededede FarroupilhaFarroupilhaFarroupilhaFarroupilha

SecretariaSecretariaSecretariaSecretaria MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal dededede DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento
EconômicoEconômicoEconômicoEconômico eeee TurismoTurismoTurismoTurismo PraçaPraçaPraçaPraça dadadada EmancipaçãoEmancipaçãoEmancipaçãoEmancipação
S/N,S/N,S/N,S/N, Centro,Centro,Centro,Centro, FarroupilhaFarroupilhaFarroupilhaFarroupilha---- RSRSRSRS.... CEPCEPCEPCEP
95180951809518095180----000000000000

DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento dededede TurismoTurismoTurismoTurismo:::: ((((54545454)))) 3268326832683268----6964696469646964
LigueLigueLigueLigue InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações:::: ((((54545454)))) 3268326832683268----1111111111111111---- 24242424hrshrshrshrs....





PraçaPraçaPraçaPraça dadadada ImigraçãoImigraçãoImigraçãoImigração ItalianaItalianaItalianaItaliana
LocalizadaLocalizadaLocalizadaLocalizada emememem NovaNovaNovaNova MilanoMilanoMilanoMilano,,,, aaaa praçapraçapraçapraça simbolizasimbolizasimbolizasimboliza
ooooBerçoBerçoBerçoBerço dadadada ImigraçãoImigraçãoImigraçãoImigração ItalianaItalianaItalianaItaliana nonononoEstadoEstadoEstadoEstado....

PossuiPossuiPossuiPossui elementoselementoselementoselementos quequequeque identificamidentificamidentificamidentificam eeee representamrepresentamrepresentamrepresentam oooo
legadolegadolegadolegado culturalculturalculturalcultural dosdosdosdos italianositalianositalianositalianos ,,,, entreentreentreentre eles,eles,eles,eles, umaumaumauma
gôndolagôndolagôndolagôndola venezianavenezianavenezianaveneziana eeee réplicasréplicasréplicasréplicas dosdosdosdos passaportespassaportespassaportespassaportes
dosdosdosdos trêstrêstrêstrês primeirosprimeirosprimeirosprimeiros imigrantesimigrantesimigrantesimigrantes....



Atendimento:Atendimento:Atendimento:Atendimento:

EndereçoEndereçoEndereçoEndereço::::NovaNovaNovaNovaMilanoMilanoMilanoMilano,,,, quartoquartoquartoquarto distritodistritodistritodistrito....
AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento::::AbertoAbertoAbertoAberto paraparaparapara visitaçãovisitaçãovisitaçãovisitação 24242424hrhrhrhr....
InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações:::: ((((54545454)))) 3261326132613261----6964696469646964
TaxaTaxaTaxaTaxa dedededeVisitaçãoVisitaçãoVisitaçãoVisitação::::NãoNãoNãoNão....
TemTemTemTem estacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamento própriopróprioprópriopróprio....





IgrejaIgrejaIgrejaIgreja dededede SantaSantaSantaSantaHelenaHelenaHelenaHelena dadadadaCruzCruzCruzCruz

ConstruídaConstruídaConstruídaConstruída pelapelapelapela comunidadecomunidadecomunidadecomunidade dededede
NovaNovaNovaNovaMilanoMilanoMilanoMilano emememem 1956195619561956....

LocalizadaLocalizadaLocalizadaLocalizada nononono mesmomesmomesmomesmo endereçoendereçoendereçoendereço
anterioranterioranterioranterior (Nova(Nova(Nova(NovaMilanoMilanoMilanoMilano))))....





MuseuMuseuMuseuMuseu MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal CasalCasalCasalCasal
MoschettiMoschettiMoschettiMoschetti
AntigaAntigaAntigaAntiga moradiamoradiamoradiamoradia dadadada famíliafamíliafamíliafamília MoschettiMoschettiMoschettiMoschetti
quequequeque mantémmantémmantémmantém umumumum acervoacervoacervoacervo dededede móveis,móveis,móveis,móveis,
porcelanas,porcelanas,porcelanas,porcelanas, livros,livros,livros,livros, esculturas,esculturas,esculturas,esculturas,
utensíliosutensíliosutensíliosutensílios eeee vestuáriosvestuáriosvestuáriosvestuários....

OOOO MuseuMuseuMuseuMuseu CasalCasalCasalCasal MoschettiMoschettiMoschettiMoschetti foifoifoifoi criadocriadocriadocriado
emememem 28282828 dededede marçomarçomarçomarço dededede 1972197219721972....



AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento::::

EndereçoEndereçoEndereçoEndereço::::RuaRuaRuaRuaRuiRuiRuiRuiBarbosa,Barbosa,Barbosa,Barbosa, 49494949----CentroCentroCentroCentro
AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento:::: JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro eeee FevereiroFevereiroFevereiroFevereiro dededede SegundaSegundaSegundaSegunda aaaa
SextaSextaSextaSexta dasdasdasdas 13131313hrhrhrhr àsàsàsàs 16161616hrhrhrhr.... MarçoMarçoMarçoMarço eeee DezembroDezembroDezembroDezembro dededede
TerçaTerçaTerçaTerça aaaa SábadoSábadoSábadoSábado dasdasdasdas 10101010hrhrhrhr àsàsàsàs 16161616hrhrhrhr....

InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações:::: ((((54545454)))) 3261326132613261----6997699769976997
TaxaTaxaTaxaTaxa dedededeVisitaçãoVisitaçãoVisitaçãoVisitação:::: IsentoIsentoIsentoIsento
NãoNãoNãoNão temtemtemtem estacionamentoestacionamentoestacionamentoestacionamento própriopróprioprópriopróprioAAAA



EmEmEmEm FarroupilhaFarroupilhaFarroupilhaFarroupilha temtemtemtem umumumum eventoeventoeventoevento aaaa FenakiwiFenakiwiFenakiwiFenakiwi,,,,
poispoispoispois éééé nessanessanessanessa cidadecidadecidadecidade quequequeque temtemtemtem aaaa maiormaiormaiormaior
plantaçãoplantaçãoplantaçãoplantação dededede kiwikiwikiwikiwi....

NaNaNaNaFenakiwiFenakiwiFenakiwiFenakiwi háháháhá shows,shows,shows,shows, teatros,teatros,teatros,teatros, humoristashumoristashumoristashumoristas....
HáHáHáHá tambémtambémtambémtambém lojinhaslojinhaslojinhaslojinhas dededede artesanatos,artesanatos,artesanatos,artesanatos, comidas,comidas,comidas,comidas,
bebidas,bebidas,bebidas,bebidas, roupas,roupas,roupas,roupas, etcetcetcetc....



AAAA cidade,cidade,cidade,cidade, comcomcomcom cercacercacercacerca dededede 70707070 milmilmilmil habitantes,habitantes,habitantes,habitantes, éééé oooo berçoberçoberçoberço
dadadada colonizaçãocolonizaçãocolonizaçãocolonização italianaitalianaitalianaitaliana nononono RioRioRioRio GrandeGrandeGrandeGrande dodododo
SulSulSulSul;;;; capitalcapitalcapitalcapital nacionalnacionalnacionalnacional dadadada malhamalhamalhamalha;;;; maiormaiormaiormaior produtorprodutorprodutorprodutor
dededede kiwikiwikiwikiwi dodododo paíspaíspaíspaís eeee maiormaiormaiormaior produtorprodutorprodutorprodutor dededede uvasuvasuvasuvas
moscatéismoscatéismoscatéismoscatéis dodododo BrasilBrasilBrasilBrasil.... AlémAlémAlémAlém disso,disso,disso,disso, éééé oooo terceiroterceiroterceiroterceiro
maiormaiormaiormaior produtorprodutorprodutorprodutor dededede uvauvauvauva dodododo paíspaíspaíspaís eeee estáestáestáestá entreentreentreentre osososos 100100100100
municípiosmunicípiosmunicípiosmunicípios brasileirosbrasileirosbrasileirosbrasileiros comcomcomcom melhormelhormelhormelhor qualidadequalidadequalidadequalidade dededede
vida,vida,vida,vida, responderesponderesponderesponde pelapelapelapela 19191919 economiaeconomiaeconomiaeconomia dodododo EstadoEstadoEstadoEstado emememem
retornoretornoretornoretorno dededede ICMSICMSICMSICMS....



LocalizadaLocalizadaLocalizadaLocalizada nananana SerraSerraSerraSerra Gaúcha,Gaúcha,Gaúcha,Gaúcha,
FarroupilhaFarroupilhaFarroupilhaFarroupilha apresentaapresentaapresentaapresenta comocomocomocomo principaisprincipaisprincipaisprincipais
atividadesatividadesatividadesatividades econômicaseconômicaseconômicaseconômicas osososos segmentossegmentossegmentossegmentos
metalmecânicometalmecânicometalmecânicometalmecânico,,,, coureirocoureirocoureirocoureiro----calçadista,calçadista,calçadista,calçadista,
malhasmalhasmalhasmalhas eeee confecções,confecções,confecções,confecções, móveismóveismóveismóveis eeee estofados,estofados,estofados,estofados,
papelpapelpapelpapel eeee embalagens,embalagens,embalagens,embalagens, plásticos,plásticos,plásticos,plásticos, vinhosvinhosvinhosvinhos eeee
sucos,sucos,sucos,sucos, indústriaindústriaindústriaindústria eeee comérciocomérciocomérciocomércio dededede
ferragensferragensferragensferragens....



NaNaNaNa agricultura,agricultura,agricultura,agricultura, FarroupilhaFarroupilhaFarroupilhaFarroupilha
apresentaapresentaapresentaapresenta muitamuitamuitamuita diversidade,diversidade,diversidade,diversidade, masmasmasmas éééé
atravésatravésatravésatravés dodododo cultivocultivocultivocultivo dodododo KiwiKiwiKiwiKiwi quequequeque oooo
municípiomunicípiomunicípiomunicípio ganhaganhaganhaganha projeçãoprojeçãoprojeçãoprojeção sendosendosendosendo
consideradoconsideradoconsideradoconsiderado oooo maiormaiormaiormaior produtorprodutorprodutorprodutor dadadada
frutafrutafrutafruta nonononoBrasilBrasilBrasilBrasil....



SaltoSaltoSaltoSaltoVentosoVentosoVentosoVentoso

SaltoSaltoSaltoSalto VentosoVentosoVentosoVentoso éééé umaumaumauma cachoeiracachoeiracachoeiracachoeira
comcomcomcom 55555555 mmmm dededede quedaquedaquedaqueda caindocaindocaindocaindo sobresobresobresobre umaumaumauma
cavernacavernacavernacaverna emememem formaformaformaforma dededede ferradura,ferradura,ferradura,ferradura, dededede
200200200200 metrosmetrosmetrosmetros dededede comprimentocomprimentocomprimentocomprimento porporporpor 25252525
metrosmetrosmetrosmetros dededede alturaalturaalturaaltura....





SituadoSituadoSituadoSituado nononono RioRioRioRio GrandeGrandeGrandeGrande dodododo Sul,Sul,Sul,Sul, nononono municípiomunicípiomunicípiomunicípio dededede
Farroupilha,Farroupilha,Farroupilha,Farroupilha, nananana LinhaLinhaLinhaLinha Muller,Muller,Muller,Muller, DistritoDistritoDistritoDistrito dededede
NovaNovaNovaNova Sardenha,Sardenha,Sardenha,Sardenha, aaaa dozedozedozedoze quilômetrosquilômetrosquilômetrosquilômetros dadadada cidade,cidade,cidade,cidade, oooo
SaltoSaltoSaltoSalto VentosoVentosoVentosoVentoso temtemtemtem comocomocomocomo principalprincipalprincipalprincipal característicacaracterísticacaracterísticacaracterística
consisteconsisteconsisteconsiste nananana possibilidadepossibilidadepossibilidadepossibilidade oferecidaoferecidaoferecidaoferecida aoaoaoao visitantevisitantevisitantevisitante dededede
visualizarvisualizarvisualizarvisualizar aaaa quedaquedaquedaqueda porporporpor trástrástrástrás dadadada águaáguaáguaágua.... HáHáHáHá umaumaumauma
passagempassagempassagempassagem emememem seuseuseuseu contorno,contorno,contorno,contorno, quequequeque taltaltaltal qualqualqualqual umumumum túneltúneltúneltúnel
metademetademetademetade fechado,fechado,fechado,fechado, metademetademetademetade aberto,aberto,aberto,aberto, permitepermitepermitepermite àsàsàsàs pessoaspessoaspessoaspessoas
umumumum passeiopasseiopasseiopasseio completocompletocompletocompleto pelapelapelapela cachoeiracachoeiracachoeiracachoeira.... QuandoQuandoQuandoQuando oooo solsolsolsol
batebatebatebate dentrodentrodentrodentro dodododo boqueirãoboqueirãoboqueirãoboqueirão sobresobresobresobre aaaa fendafendafendafenda dadadada água,água,água,água,
refletemrefletemrefletemrefletem----sesesese váriasváriasváriasvárias corescorescorescores nasnasnasnas paredesparedesparedesparedes dadadada cavernacavernacavernacaverna....



O Salto Ventoso
Por vários ângulos





Possui uma das principais pistas de Possui uma das principais pistas de Possui uma das principais pistas de Possui uma das principais pistas de 
Kart do Brasil. Além dos ventos Kart do Brasil. Além dos ventos Kart do Brasil. Além dos ventos Kart do Brasil. Além dos ventos 
estaduais e nacionais que o local recebe, estaduais e nacionais que o local recebe, estaduais e nacionais que o local recebe, estaduais e nacionais que o local recebe, 
quem o visita pode sentirquem o visita pode sentirquem o visita pode sentirquem o visita pode sentir----se um se um se um se um 
verdadeiro piloto, fazendo manobras e verdadeiro piloto, fazendo manobras e verdadeiro piloto, fazendo manobras e verdadeiro piloto, fazendo manobras e 
disputando provas com amigos.disputando provas com amigos.disputando provas com amigos.disputando provas com amigos.

KartódromoMunicipal



AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento
Endereço: Rua São Vicente, 375, Bairro Endereço: Rua São Vicente, 375, Bairro Endereço: Rua São Vicente, 375, Bairro Endereço: Rua São Vicente, 375, Bairro 

Cinquentenário.Cinquentenário.Cinquentenário.Cinquentenário.
Atendimento: De Terças a Domingos,das 10hr às 20 Atendimento: De Terças a Domingos,das 10hr às 20 Atendimento: De Terças a Domingos,das 10hr às 20 Atendimento: De Terças a Domingos,das 10hr às 20 

hrhrhrhr....
Informações: (54) 3268Informações: (54) 3268Informações: (54) 3268Informações: (54) 3268----9898989898989898
Taxa de Visitação: IsentoTaxa de Visitação: IsentoTaxa de Visitação: IsentoTaxa de Visitação: Isento
Tem estacionamento próprio.Tem estacionamento próprio.Tem estacionamento próprio.Tem estacionamento próprio.





Igreja Matriz

Construída em 1932, a Igreja Matriz caracteriza-se por 
ostentar duas torres de 49m de altura e sua construção ter 
sido planejada pelo Monsenhor Thiago Bombardelli sendo 
única em sua concepção. O piso da Igreja apresenta lajotas 
decoradas com detalhes em mármore.

No interior da igreja destacam-se o altar-mor, os vitrais, as 
coluans de sustentação e as estátuas dos apóstolos.



Atendimento

Endereço: Rua Rui Barbosa-Centro
Atendimento: De Segunda a Sábado das 8h30min às 19hs. 

Domingos conforme horário das missas relacionados abaixo.
Informações: (54) 3261-1363
Taxa de Visitação: Isento
Não tem estacionamento próprio.



Horário das Missas: De Terça a Sexta às 
18h30min.

Quarta e Sexta às 12hr.
Sábados às 18hs.
Domingos às 7hr, 10hr e 19 hr.


























