PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ
Rua Independência n° 90, Centro.
CEP: 98.870.000 - Giruá - RS
Fone: (55) 3361-2000
Site: www.girua.rs.gov.br
CNPJ 87.613.048.0001/53
População: 17.343 (Censo IBGE/2013).
Área territorial: 855,923 km²
Densidade:19,96 hab./km²
Altitude: 420 m
Clima: Subtropical úmido
Fuso horário: UTC3

Giruá
Giruá abre as portas para uma das mais belas e ricas regiões do Brasil, as Missões, no
Noroeste do Rio Grande do Sul. Devido a exuberante produção agrícola, Giruá, a Terra do
Butiá, mantém o título de ''Capital da Produtividade dos Gaúchos'' e encanta os visitantes pela
hospitalidade, paisagens exuberantes com rios de belas cachoeiras e pela rica gastronomia e
artesanato a base do butiá.
O Parque Integrado Elso Pilau, no centro de Giruá, oferece ampla área para o esporte e
lazer, com pista de caminhadas, academia de ginástica ao ar livre, lagos ornamentais e amplo
gramado para passeios com a família. Giruá conta também com um excelente parque de
exposições, onde são realizados diversos eventos como o Encontro Sul Americano de Fuscas e
Derivados, o Rodeio Crioulo, a Festa do Butiá e a EXPOGIRUÁ, feira que é realizada a cada
dois anos com o objetivo de prestigiar e incentivar as atividades econômicas ligadas à
agricultura, indústria, comércio, turismo, saúde, educação e serviços, promovendo e
incentivando a cultura, a apresentação da criatividade no campo da tecnologia, produção e
desenvolvimento. Na Cultura a Festa do Butiá que acontece anualmente no mês de março
fomenta o artesanato e a gastronomia à base do butiá, principal ícone cultural do município. O
histórico

deste

importante

evento

pode

ser

acompanhado

no

blog

www.artesanatogirua.blogspot.com.br.
O Município conta também com ótimos hotéis, restaurantes, pesque-pague entre outras
atrações naturais de lazer.

Histórico de Giruá
Giruá, a Capital da Produtividade dos Gaúchos, encanta pelos campos voltados à
agricultura e pecuária, pelo abundante manancial hídrico com

rios de belas cachoeiras e

pessoas acolhedoras. A cidade abre as portas para uma das mais belas e ricas regiões do
Brasil, as Missões, no Noroeste do Rio Grande do Sul.
Giruá era habitado inicialmente por índios guaranis, e possuía uma vegetação muito
peculiar do Rio Grande do Sul: Campos de barba de bode e butiazeiros.
Após a criação do município de Rio Pardo, em 1809, Giruá passou a integrar este
município. Anos depois fez parte de Cachoeira do Sul (em 1819) e Cruz Alta (em 1834). Em
1873, com a emancipação de Santo Ângelo, todo seu território passou a fazer parte de Santo
Ângelo, sendo reconhecido como Passo da Pedra. Os índios que aqui habitavam chamavam os
abundantes butiazeiros de jerivás e pela grande quantidade dessa palmeira este local passou
chamar-se popularmente de Jerivá.
A colonização iniciou em meados de 1800 e com a chegada dos imigrantes italianos e
alemães e a grande dificuldade em pronunciar a palavra jerivá, esta terra, tornou-se então na
língua do imigrante, Giruá, e por esse motivo o butiazeiro tornou-se Árvore Símbolo do
Município. O nome de Giruá foi criado oficialmente através da Lei 29 de 26 de junho de 1928.
A inauguração da estrada de ferro em 1928 impulsionou esta terra para o
desenvolvimento, cujo progresso e anseio pela emancipação fez com que em 1953 um grupo
liderado por Aládio Ferreira se reunisse para tomar frente da atitude que iria mudar o futuro de
Giruá: a Emancipação Político-administrativa, a qual tornou-se realidade em 28 de janeiro de
1955, tendo sido eleito como prefeito, Sr. Pacheco Martins e como vice-prefeito, Sr. Haroldo
Kegler. A solenidade de posse ocorreu em 31 de dezembro de 1955.
Em divisão territorial datada de 2012 o município é constituído de 8 distritos: Giruá,
Cândido Freire, Mato Grande, Quinze de Novembro, Rincão dos Mello, São Paulo das Tunas,
Rincão Maciel e Boca da Picada.
Giruá tem como municípios limítrofes: ao Norte, Três de Maio; ao Sul, Santo Ângelo; ao
Leste, Catuípe; a Oeste, Senador Salgado Filho; ao Nordeste, Independência; ao Noroeste,
Santa Rosa e a Sudoeste, Sete de Setembro.
Os principais rios são: Santa Rosa, Comandaí, Santo Cristo e Cascavel que fazem parte
da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai.

Giruá é um dos maiores municípios gaúchos em extensão, com uma área 855.923 km²,
onde a agropecuária predomina na economia através das culturas de soja, trigo, linhaça, milho,
canola e girassol. A soja é a cultura mais produzida atualmente no município e segundo dados
do IBGE, Giruá ocupa o 8º lugar no Rio Grande do Sul em área plantada e, ainda, de acordo
com o IBGE, Giruá é o 4º maior produtor de trigo do Brasil.
A diversidade e eficiência produtiva levaram Giruá a obter o título de Capital da Produtividade dos
Gaúchos, o qual vem sendo confirmado a cada safra.

Além do grande potencial agrícola e uma rica bacia leiteira, Giruá vem se destacando em
diversas áreas como no tradicionalismo, na educação, na cultura e na saúde.
No tradicionalismo enfatizamos o Rodeio Crioulo de Giruá que é um dos maiores do
estado e também o CTG Querência Crioula que é referência cultural e já conquistou os títulos
de Peão e Guri do RS além de diversas faixas regionais.
Na educação o município inovou com o Programa Agentes de Educação e Cidadania,
onde o aluno recebe em casa um profissional da área para acompanhamento pedagógico. Por
três vezes este programa recebeu o Prêmio Gestor Público,

que é uma homenagem que

reconhece publicamente ações governamentais dos municípios gaúchos que sejam inovadoras,
apresentem resultados positivos e sejam resolutivas das demandas sociais locais.
Na Cultura a Festa do Butiá que acontece anualmente no mês de março fomenta o
artesanato e a gastronomia à base do butiá, principal ícone cultural do município. O histórico
deste importante evento pode ser acompanhado no blog www.artesanatogirua.blogspot.com, o
qual exibe receitas da gastronomia com butiás, o artesanato típico local, além de contatos dos
artesãos e culinaristas giruaenses.
Giruá conta também com um excelente parque de exposições, com infraestrutura
ampliada anualmente, onde são realizados diversos eventos como o Encontro Sul Americano de
Fuscas e Derivados, a Festa do Butiá e, a EXPOGIRUÁ, que é realizada a cada dois anos e
tem como objetivo prestigiar e incentivar as atividades econômicas ligadas à agricultura,
indústria, comércio, turismo, saúde, educação e serviços, promovendo e incentivando a cultura,
a apresentação da criatividade no campo da tecnologia, produção e desenvolvimento.
O Hospital São José oferece serviço de referência estadual em três modalidades: Serviço
do Centro Regional de Reabilitação em Baixa Visão e Cegueira, que abrange cerca de 300
municípios e Centro de Diagnóstico em Saúde da Mulher que atende 46 municípios.

Giruá pertence à Associação dos Municípios das Missões (AMM) e integra a ''Rota
Missões''.

PRINCIPAIS ACESSOS
Por via asfáltica: via Rodovia RS 344, ligando as BRs 285, 392 e 472.
Por Estradas Vicinais:
Independência e Três de Maio: RS15
Saída para Senador Salgado Filho pelo Rincão Melgarejo: VRS 867
Saída para Catuípe pelo Distrito de Mato Grande
Saída para Independência e Catuípe pelo Rincão Cascavel
Saída para Santo Ângelo passando pela localidade de Passo da Pedra: RS15
Aeroportos Próximos:
Santo Ângelo: O Aeroporto Sepé Tiaraju situa-se no quilômetro 13 da RS-218, km 13, à 8 km do
centro da cidade de Santo Ângelo. Possui uma pista de pouso e decolagem pavimentada e sinalizada de 1.625 m de comprimento. O Aeroporto conta também com uma escola de aviação.
Fone: (55) 3313-6617 / 3312-9779
Santa Rosa: O Aeroporto Municipal Luís Alberto Lehr está localizado no município de Santa
Rosa na RS 307, km 4, localidade Campo de Aviação.
Fone: (55) 3512-5877
Municípios limítrofes: NORTE: Três de Maio; SUL: Santo Ângelo; LESTE: Catuípe; OESTE:
Senador Salgado Filho; NORDESTE: Independência; NOROESTE: Santa Rosa; SUDOESTE:
Sete de Setembro.

DISTÂNCIAS
Giruá - Santo Ângelo: 35 Km
Giruá - Santa Rosa: 24 Km
Giruá - Passo Fundo: 246 Km
Giruá - Santa Maria: 252 Km
Giruá - Porto Alegre: 474 Km
Giruá - Florianópolis: 749 Km
Giruá - Brasília: 2.011 Km

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
Correios
Endereço: Av. Santo Ângelo, nº354 e 358 – Bairro Centro
Fone: 55 3361-1409
Rádio Giruá
Endereço: Av. Bento Gonçalves, nº733 – Bairro Centro
Fone: 55 3361-2020
Rádio Alternativa
Endereço: Rua Aímoré, n°600 – Bairro Santa Fé
Fone: 55 3361-1133
Rádio 104.FM
Endereço: Rua Rubens Kraemer, n°81- Bairro Mucha
Fone: 55 3361-1133
Jornal O BUTIÁ
Endereço: Rua Francisco Leopoldo Uhry, n°162 – Bairro Centro
Fone: 55 3361-4000
Folha Giruaense
Endereço: Rua Haroldo Kegler, n°30 – Bairro Centro
Fone: 55 3361-1331 / 1406

SISTEMA DE SEGURANÇA DE GIRUÁ
Polícia Civil
Endereço: Rua Leopoldo Vontobel, n°652 – Bairro Centro
Fone: 55 3361-1414
Corpo de Bombeiros
Endereço: Rua Dr. Bozano, n°130 – Bairro Centro
Fone: 55 3361-3217
Brigada Militar
Endereço: Rua Guarani, n°270 - Bairro Seger
Fone: 55 3361-1681

SISTEMA DE SAÚDE
POSTOS DE SAÚDE (ESF - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA)
ESF I: (55) 3361-3494
Endereço: Rua Itaqui, Nº273 - Bairro São José
ESF II: (55) 3361-3171
Endereço: Rua 7 de Setembro, nº175 - Bairro Santo Antônio
ESF III: (55) 3361- 1935
Endereço: Rua Antônio Saffi, nº67 - Bairro Herberto Schneider
ESF IV: (55) 3361-3493
Endereço: Borges de Medeiros, nº120 – Bairro Centro
ESF V: (55) 3361-3059
Endereço: Travessa Santa Rita, nº72 - Bairro Santa Rita

CLÍNICAS
Clínica Animare (PSICOLOGIA)
Endereço: Av. Bento Gonçalves, n°652, Sala 04 - Bairro Centro
Clínica Dornelles (CONSULTÓRIO MÉDICO)
Endereço: Av. Presidente Vargas, n°840 - Bairro Centro
Clínica Pediátrica (CONSULTÓRIO MÉDICO)
Endereço: Av. Presidente Vargas, n°840 - Bairro Centro
Clínica Psicologia (PSICOLOGIA)
Endereço: Av. Presidente Vargas, n°904, Sala 13- Bairro Centro
Clínica Venturini (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO)
Endereço: Av. Bento Gonçalves, n°456 - Bairro Centro
Ernani Moacir Czapla (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO)
Endereço: Av. Bento Gonçalves, n°909 - Bairro Centro
Espaço Vida (CLÍNICA MULTIPROFISSIONAL)
Endereço: Rua Coronel Bráulio de Oliveira - Bairro Centro

FisioVita (CLÍNICA DE FISIOTERAPIA)
Endereço: Rua Independência, n°345 - Bairro Centro
Habilitare Clínica de Saúde LTDA
Endereço: Rua Santo Cristo, nº361- Bairro Centro
Ildo Osaida (CONSULTÓRIO MÉDICO)
Endereço: Av. Presidente Vargas, n°823 - Bairro Centro
Imunoclínica (LABORATÓRIO)
Endereço: Rua Dr. Bozano, n°99 - Bairro Centro
J. N. Centro Odontológico
Endereço: Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 219, Bairro Centro
Konrat Médica (CONSULTÓRIO MÉDICO)
Endereço: Av. Presidente Vargas, n°840 - Bairro Centro
Laboratório Santa Terezinha
Endereço: Rua Santo Cristo n°260- Bairro Centro
Laborrit (LABORATÓRIO)
Endereço: Av. Presidente Vargas, nº840 - Bairro Centro
Lourdes Teresinha Assamann Osaida
Endereço: Av. Presidente Vargas, nº823 - Bairro Centro
Luana Schwers (Odontóloga)
Endereço: Rua Francisco Leopoldo Uhry, n°140 - Bairro Centro
Paulo Aurélio Pinto Bidel
Endereço: Av. Presidente Vargas, n°840 - Bairro Centro
Studio DLinear (FISIOTERAPIA)
Endereço: Av. Presidente Vargas, n°791 - Bairro Centro

FARMÁCIAS
FARMÁCIA DO POLACO
Endereço :Rua: Av. Santo Ângelo, n°96 – Bairro Centro
Fone: 3361-1724
E-mail: farmaciadopolaco@hotmail.com
FARMÁCIA SANTA CLARA
Endereço :Rua: Av. Santo Ângelo, n°38, Sala 02 – Bairro Centro
Fone: 3361-2737

FARMÁCIA SÃO JOÃO (1)
Endereço: Rua Bento Gonçalves, nº472 – Bairro Centro
FARMÁCIA SÃO JOÃO (2)
Endereço: Rua Bento Gonçalves, nº 272 – Bairro Centro
Fone: (55) 3361-1909
FARMÁCIA NATIVA
Endereço: Av. Presidente Vargas - Bairro Centro

HOSPITAL
HOSPITAL SÃO JOSÉ
Endereço: Av. Presidente Vargas, n°867- Bairro Centro
Fone/Fax: 3361-1200
E-mail: adm@hsj-girua.com.br

CLÍNICAS VETERINÁRIAS
AGROPECUÁRIA GIRUÁ LTDA
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, n°334 – Bairro Prestes
Fone: 3361-2290
E-mail: agropecuariagirua@brturbo.com.br
VETERINÁRIA HASSE
Endereço: Av. Castelo Branco – Bairro Centro
55-3361-2088
AGROPECUÁRIA TOBIANO LTDA
Endereço: RuaBento Gonçalves, n°483 – Bairro Centro
Fone: 55 3361-1334
E-mail: agroptobiano@gmail.com
AGROPECUÁRIA DO KIKO
Endereço: Av. Castelo Branco, n°664 – Bairro Zimpel
Telefone: 55 3361- 3259 ou 9918 6151

SISTEMA DE ENSINO DE GIRUÁ
ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E PRIVADA
Escolas Municipais de Educação Infantil:
EMEI Casa da Criança – Localizada na Rua Alcides Pilau n°1273 - Bairro Seger, fone: 33613490
EMEI Pingo de Gente – Localizada na Rua Campo Novo n°976 - Bairro Nova, fone: 3361-3492
EMEI Criança Feliz – Localizada na Rua 28 de Janeiro n°534 - Bairro Hortêncio, fone: 33613491
EMEI Gente Miúda Localizada na Rua Leopoldo Vontobel - Bairro Promorar, fone: 3361-4014

Escolas Municipais do Campo:
EMEF José do Patrocínio – Localizada na Vila dos Mellos, fone: 3505-8392
EMEF Sadi Mamedes Pilau – Localizada no Rincão dos Coimbras, fone: 3361-2000
EMEF Basílio da Gama – Localizada na Barra das Tunas, fone: 3361-2000
EMEF Aládio Ferreira – Localizada na Boca da Picada, fone: 3361-2000
EMEFATI São Miguel Arcanjo – Distrito de Mato Grande, fone: 3887-1032

Escolas Municipais da SEDE:
EMEF São Pedro – Localizada na Rua Santa Inês, n°251 - Bairro São José, fone: 3361-3489
EMEF Batista – Localizada na Rua Bento Gonçalves, n°655 - Bairro Canova, fone: 3361-4012
EMEF Canova – Localizada na Travessa Mauá, n°55 - Bairro Canova, fone: 3361-3488
EMEF Nicolau Leite – Localizada na Rua Darci Izolan, n° 75 - Bairro Santa Fé, fone: 3361-1532
EMEF José João Bisognin – Localizada na Trav. Santa Rita, n°450 - Bairro Santa Rita, fone:
3361-4013

Escolas Estaduais:
EEEF Telmo Motta – Localizada na Rua Alcides Pilau s/n - Bairro Morada do Sol, fone: 33611805
EEEFAlfredo Saffi –Localizada na Rua 28 de janeiro, n°28, fone: 3361-1805
EEEF Otávio Bos - Localizada na Rua Francisco Leopoldo Uhry, n°265, fone: 3361-1181
IEE João XXIII – Localizada na Rua Artur Ferraz de Campos, n°999, Bairro Leimann, fone:
3361-1066 ou 2908
EEEF Duque de Caxias – Localizada no Distrito de Cândido Freire

Escolas Privadas:
Escola Pedacinho do Céu /APAE – Localizada na Rua Aimoré, n°125 - Bairro Mucha, fone:
3361-1150
Colégio Evangélico Rui Barbosa – Localizada na Rua Leopoldo Vontobel, n°600- Bairro Centro
fone: 3361-2111

SERVIÇOS DE APOIO
MERCADOS E PADARIAS
CEREALISTA GIRUÁ LTDA
Endereço: Rua Sete de Setembro, n°431- Centro
Fone: 3361-1900 Fax: 3611826
Ramo: Supermercado, confecções e calçados.
E-mail: cegil.gel@terra.com.br
FRUTEIRA KI BANANAS
Endereço: Rua Independência, n°333
Fone: 3361-1790
E-mail: laurojantsch@yahoo.com
MERCADO LUNARDI
Endereço: Rua Independência, n°560
Fone: 3361-2575
E-mail: flaviolunardi@yaho.com.br
MERCADO E AÇOUGUE PROGRESSO
Endereço: Rua Athaides Pacheco Martins, n°295
Fone: 3361-2652
PADARIA COLONIAL
Endereço:Rua Bento Gonçalves, n°1288
Fone: (55) 3361-1165
E-mail: padaria-colonial@hotmail.com
PADARIA E CONFEITARIA EHLERT
Endereço: Rua Bento Gonçalves, n°169 - Centro
Fone/Fax: (55) 3361-1404
E-mail: padariaehlert@yahoo.com.br
PADARIA E RESTAURANTE IMPÉRIO DOS SABORES
Endereço: Rua Bento Gonçalves, nº317 - Centro
Fone: (55) 3361-1145
PADARIA E RESTAURANTE NOSSA CASA
Endereço: Rua Bento Gonçalves, n°219-Centro
Fone: (55) 3361-1712
PADARIA GIDEÃO
Endereço: Av. Santo Ângelo - Centro
Fone:(55) 3361-2135

PADARIA JESSE
Endereço :Rua Carlos Hengleitner, nº219
Fone: (55)3361-2292
PADARIA ESPAÇO CAFÉ
Endereço: Av. Presidente Vargas, nº876
Fone:(55) 3361-3260
LANCHERIA DA GULLA
Endereço :Av. Santo Cristo, nº340
Fone: (55) 3361-2604
DOCERIA CARAMELO
Endereço :Av. Bento Gonçalves – Centro
Fone: (55) 3361-1849
SORVETERIA DA INHA
Endereço :Rua: Presidente Vargas, n°803
Fone: (55) 3361-1321
Ramo: Confeitaria e Padaria
SUPERMERCADO SÃO LUIZ
Endereço:Rua: Castelo Branco, n°1173.
Fone: (55) 3361-1955 / 3361-3461 (mercado)
E-mail: marceloberres@coopermil.com.br

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
AUTO POSTO GIRUÁ LTDA – POSTO ESSO
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, n°837.
Fone: (55) 3361-2299
Ramo: Comércio varejista de combustíveis
POSTO MERCOSUL – POSTO IPIRANGA
Endereço: Av Presidente Castelo Branco, n°1002
Fone: (55) 3361-2033
POSTO SÃO PAULO – POSTO PETROBRÁS
Endereço:Rua Bento Gonçalves, n°1241.
Fone/Fax: (55) 3361-2300/Tel Sat 3361-2275
E-mail: postosaopaulo@yahoo.com.br
AUTO POSTO GIRUÁ LTDA – POSTO ESSO
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, n°837.
Fone: (55) 3361-2299

AUTO POSTO RIGON – POSTO IPIRANGA
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, nº639
Fone: (55) 3361-1113
POSTO SÃO JORGE – POSTO CHARRUA
Endereço: Av. Bento Gonçalves, nº1050
Fone: (55) 3361-2548
POSTO COTRIROSA - POSTO PETROBRÁS
Endereço: Avenida Perimetral, nº25
Fone: (55) 3361-2118

AGÊNCIAS BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Av. Santo Ângelo, n°22.
Fone/Fax: (55) 3361-1990
E-mail: alceuluisw@hotmail.com
BANRISUL CNPJ: 92.702.067/0100-78
Endereço:RuaBento Gonçalves,n° 69.
Fone/Fax: (55) 3361-1818
E-mail: beatris_franco@banrisul.com.br
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço:RuaBento Gonçalves,n° 582
Fone/Fax: (55) 3361-2266
E-mail: ag0480@caixa.gov.br
SICREDI
Endereço: Av. Santo Ângelo,n° 206.
Fone: (55) 3361-1237/ 2612
Ramo: Cooperativa de Crédito
E-mail: cassiano_nascimento@sicredi.com.br
BRADESCO
Endereço: Rua Bento Gonçalves, nº897
Fone: (55) 3361-2700

CINEMA
Centro Cultural Adelina Dias
Endereço: Rua Sete de Setembro nº 410 - Centro

BIBLIOTECA
Biblioteca Municipal Érico Veríssimo
Endereço:Rua Independência, n°101 - Centro

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
Endereço: Rua Bento Gonçalves, n°585 - Bairro Santa Fé
Fone: 55-3361-1361

ESPAÇO PARA EVENTOS
Parque de Exposições Olmiro Callai
Endereço: Vila Hípica
Piquete Nativista e Parque de Rodeio Cleito Silva
Endereço: Vila Hípica
CTG Querência Crioula
Endereço: Rua José de Alencar, nº631 - Bairro Canova
Telefone: 55 3361-1945
Clube Aliança
Endereço:Av. Santo Ângelo, nº81 - Centro
Clube CONGIR
Endereço: Rua Borges de Medeiros, nº95 - Centro
Auditório Regina Giovelli
Endereço: Rua Independência n°90 (anexo à Prefeitura) - Centro
Centro Cultural
Endereço:Rua Sete de Setembro nº410 - Centro
Telefone: 55 3361-4015

FOTÓGRAFOS
Foto Mello
Endereço: Rua Independência - Centro
Fone:55-3361-1928
Angel Foto Studio
Endereço:Rua Bento Gonçalves, nº 537 - Centro
Fone: 55-3361-1516

Paula Fotografias
Endereço: Rua Cel. Bráulio de Oliveira - Centro
Fone: 55-3361-2108
Photo Mania
Endereço: Rua: Bento Gonçalves, nº109 - Bairro Mucha
Fone: 3361-2108
Ramo: Fotografias, decoração e acessórios para fotos e filmagens.

RESTAURANTES
Restaurante Minettos
Endereço: Rua Bento Gonçalves - Centro
Fone: 55 3361-1116
Hotel e Restaurante do Santo
Endereço:Av. Getúlio Vargas Centro, nº 185 - Centro
Fone: 55 3361-3216
Colinas Hotel
Endereço: RS 344, km 63
Fone: 55 3361-2808
Quiosque do Passo
Endereço: Bar, restaurante, agroindústria
RS 344 - km 70 Passo da Pedra
Fone: 55 8449-2161
Pizzaria Forno a Lenha
Endereço: Rua Aimoré, nº279 - Bairro Mucha
Fone: 55 3361-2030
Restaurante e Lancheria Recantos
Endereço: Rua Bento Gonçalves - Centro
Fone: 55 3361- 1145
Lancheria e Confeitaria - GK Lanches
Endereço: Rua Bento Gonçalves, nº585 - Bairro Santa Fé (anexa à Estação Rodoviária)
Fone:99934185

CLUBES
Clube Aliança
Endereço:Av. Santo Ângelo, nº 81 - Centro
Telefone: 55 9128-4344

SAGI
Endereço: Rua da Olarias -Bairro Canova
Telefone: 55 3361-3048
ASCOPA
Endereço: RS 344, KM 69
Telefone: 55 9718-4787
AABB
Endereço: RS 344, km 65
Telefone: 55 3361-1431
CONGIR
Endereço: Borges de Medeiros, nº 95 - Centro

LOJAS DE ARTESANATO
Miosótis
Endereço:Rua: Alcides Pilau, 1021 - Bairro Seger
Fone: 3361-1962
Casa do Artesão
Endereço: Centro da Praça Aládio Ferreira - Centro
CM Artes
Endereço: Dr. Bozano, nº 968 -Bairro Canova
Telefone: 55 9192-8260
Tricofios
Endereço: Rua Francisco Leopoldo Uhry, 387 - Centro
Fone: 55 3361-1288

PARQUES
Parque Integrado Elso Pilau
Parque Público Municipal
Endereço: Bairro Morada do Sol

INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
Ginásio de Esportes Elias Saffi
Endereço: Rua Coronel Braulo de Oliveira, nº 200 – Bairro Mucha
Telefone: 55 3361-200

Esporte Clube Aimoré
Endereço:Rua Rua Aimoré - Bairro Herberto Schneider
Esporte Clube Cruzeiro
Endereço:Rua Bossoroca - Bairro Hortêncio
Estádio do Penharol
Endereço: Bairro Nova (Baixada)

ATRATIVOS TURÍSTICOS
NATURAIS
Vale dos Butiazais
Bosque com Butiazeiros Centenários
Endereço: RS15, Passo da Pedra
Telefone: (55) 9118-6883
O Vale dos Butiazais compreende uma área de 5 hectares com cerca de 150 butiazeiros
nativos da espécie Yatay. Localiza-se na propriedade da família Fernandes a 6 km da cidade de
Giruá, na RS 15, antiga estrada de chão que dava acesso a Santo Ângelo, próximo às margens
do rio que deu origem ao primeiro nome de Giruá, Passo da Pedra. O nome do rio vem em
virtude de uma grande laje de pedra que dava ''passo'' na antiga estrada de chão que hoje é
conhecida como RS 15, a cerca de 500m do Vale dos Butiazais.
Segundo alguns estudiosos algumas das árvores do Vale chegam a ter de 250 a 300
anos, o que demonstra a robustez e resistência dessa espécie, que apesar de estar sobre um
''Neossolo'', resiste facilmente à estiagem, geada, calor e umidade.

''Quiosque do Passo'' e ''Cachoeira do Rio Passo da Pedra''
Bar, restaurante, lancheria, agroindústria e visita à Cachoeira do Rio Passo da Pedra
Telefone: (55) 8449-2161
Endereço: RS 344 – Km 70
Passo da Pedra – Giruá/RS
Quiosque localizado às margens da Rodovia RS 344, onde é comercializado entre outros,
produtos coloniais locais, com um ambiente fechado e,lindos e agradáveis ambientes ao ar livre,
com decoração rústica e também com opcionais de visitação à encantadora cachoeira do Rio
Passo da Pedra, rio que deu a Giruá o seu primeiro nome: ''Passo da Pedra''. O telhado
principal do empreendimento é o primeiro da região com Telhado Verde (gramas).

Cascata do Rio Comandaí
Rio, queda d´agua, balneário
Localização: Comandaí, distrito de Mato Grande
A Cascata do Comandaí é uma área de lazer que se situa na divisa do município de
Giruá com o de Santo Ângelo-RS, no distrito de Mato Grande, na localidade do Comandaí a
25km da sede da cidade de Giruá. O nome da cascata vem do rio que cruza o local, com 12m
de queda d´água e 40m de largura na base. Possui também uma porção de matas ciliares
conservadas, com grande quantidade de bromélias devido o vapor ocasionado pela queda
d'àgua.
No lado giruaense a cascata localiza-se na propriedade do Sr. Vanderlei Joni Zimpel, com
amplo espaço gramado e churrasqueiras para uso dos visitantes.

Parque Integrado Elso Pilau
Parque Público Municipal
Endereço: Bairro Morada do Sol
O Parque Integrado Elso Pilau, um dos cartões-postais de Giruá e também um dos mais
belos espaços públicos da região, é uma área de lazer, esportes e contato com a natureza.
Possui uma área ampla pista para caminhadas, academia de ginástica ao ar livre e cinco belos
lagos repletos de peixes. Outro importante espaço dessa área é a Gruta Nossa Senhora das
Graças, local de orações e missas.
Essa área verde localiza-se no Bairro Morada do Sol, compreende também uma
imponente reserva de mata nativa, o que contribui para o surgimento da nascente do Rio
Giruazinho. Em meio a essa vasta diversidade, ladeado de um belo gramado localiza-se a
Concha Acústica Pedro Arão, ideal para realização de eventos como shows e concertos.

Religiosos
Igreja Matriz Católica
Igreja
Rua: Bento Gonçalves,144 – Giruá/RS
Telefone: (55) 3361-1327
A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, desmembrada de Santo Ângelo, foi criada por
Dom José Newton de Almeida Batista, bispo de Uruguaiana, no dia 02 de fevereiro de 1951. A
instalação festiva da Paróquia, presidida pelo bispo, aconteceu no dia seguinte, 03 de fevereiro,
quando também se deu a nomeação e a posse do primeiro Pároco, Pe. Bruno Traesel. No
domingo, dia 04, foi rezada a primeira missa da paróquia.
Pe. Bruno permaneceu em Giruá até 1957. Depois dele diversos párocos e vigários se
sucederam no trabalho pastoral da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Todos deixaram sua
contribuição, dando sempre um novo impulso na organização e na evangelização do povo.
No ano de 2005, em meio a uma crise na agricultura, principal atividade econômica do
município, a comunidade, pela persistência e fé, iniciou a reforma da igreja matriz, o que os
manteve incentivados e estimulados para não desistirem.
No dia 28 de fevereiro de 2011, a Igreja Matriz foi dedicada a Deus, numa solenidade de
mais de duas horas, foram consagrados o altar, o Cristo em nosso meio através da Eucaristia, e
as paredes, que constituem a morada de Deus. A reforma total da Igreja Matriz construída na
década de 1960 foi uma iniciativa que educa e forma para uma vida de doação e de serviço na
comunidade.
Cada detalhe da reforma da igreja foi pensada para contar história, sejam histórias
religiosas ou a história local. Nas janelas foram colocados 32 vitrais, sendo que 16 retratam os
usos e costumes de Giruá e 16 retratam a religiosidade.
No hall de entrada da igreja encontra-se a pia batismal, de onde sai o piso em mosaico
até o altar, retratando as águas do rio Jordão onde Jesus foi batizado.
As pinturas nas paredes, feitas com pigmentos naturais e folhas de ouro de 22 kilates,
retratam arte sacra no estilo bizantino.
Giruá hoje tem um templo erguido pelo esforço incansável dos giruaenses que manifesta
o trabalho, a luta e a fé dos fiéis.

Memorial Padre Dionysio Basso
Túmulo/Monumento do Pe. Dionísio Basso.
Rua: Pe. Dionísio Basso, 2550 – Caixa postal 190
Bairro: Hortêncio
E-mail: carmelogirua@terra.com.br
Fone: 3361-1063
O Túmulo/Monumento do Pe. Dionysio Basso fica em anexo ao Carmelo Imaculado
Coração de Maria, é um memorial em homenagem ao seu fundador, o padre Dionysio Basso,
que investiu e doou todos os seus bens pessoais para que fosse possível a construção desse
importante local de orações e retiro espiritual.
O Pe. Dionysio Basso nasceu aos 15 de dezembro de 1908, na localidade de
Costarreale, município de Garibaldi – RS. Foi o sétimo de 12 filhos.
Assumiu como pároco na Paróquia de Giruá no dia 07 de fevereiro de 1965 e e m 1966
trabalhou na paróquia da Catedral de Santo Ângelo, retornando a Giruá em 1967 onde
permaneceu até sua morte. Durante 25 anos, Pe. Dionysio atuou em nossa Diocese, dos quais
24 anos em Giruá. Com muito empenho, zelo e dedicação trabalhou pelo bem espiritual e
humano deste povo.
Destacou-se por sua vida de oração e atendimento ao povo. Jamais disse um “não” a
quem lhe solicitasse um favor, a qualquer hora. Seu dia a dia era marcado pela caridade onde
fazer boas obras era sua preocupação constante e era extremamente atencioso com todos.
Não apenas as pessoas adultas sentiam-se encantadas pela sua simplicidade e carisma,
também os jovens e de um modo especial as crianças que corriam a ele pedindo santinhos.
Antes do início de cada missa ele ficava em frente à igreja com os bolsos da batina cheios de
santinhos para distribuir de forma carinhosa a elas.A batina era a veste típica dos padres até o
Concílio Vaticano II (1962 a 1965), contudo o Pe. Dionysio Basso optou por usá-la até o fim de
sua vida.

Faleceu dia 15 de setembro de 1990, às 20h45min.

Carmelo Imaculado Coração de Maria
Mosteiro, capela.
Rua: Pe. Dionísio Basso, 2550 – Caixa postal 190
Bairro: Hortêncio
E-mail: carmelogirua@terra.com.br
Fone: 3361-1063
Começou-se a sonhar com uma nova comunidade contemplativa na paróquia de Giruá no
mês de fevereiro de 1976.
Padre Dionysio Basso era então pároco em Giruá. Um sacerdote de profunda vida de
oração e zeloso pela salvação das almas. Sabia valorizar justamente a vida contemplativa e
desejava transmitir esse mesmo apreço aos seus paroquianos.
Em meados de fevereiro de 1976 Padre Dionysio chegara ao Carmelo Sagrado Coração
de Jesus em Santo Ângelo para conversar com a Irmã Teresa de Jesus, então Priora da
comunidade, e contou-lhe que iria ao bispado para oferecer um terreno em Giruá para as Irmãs
Beneditinas que encontravam-se em Santa Rosa, mas estavam passando dificuldades em
conseguir terreno para a construção de um Mosteiro Beneditino e acrescentou: "Não sei se elas
aceitarão esta oferta". E a conversa ficou por aí.
Na semana seguinte Padre Dionysio foi novamente ao Carmelo Sagrado Coração de
Jesus com a notícia de que as Beneditinas já haviam conseguido o terreno e então recebeu a
proposta das carmelitas para construir um Carmelo em Giruá. Padre Dionysio prontificou-se
então para doar além do terreno, todo o convento pronto. Desde esse momento não sossegou
mais, parecia ver já o Mosteiro em construção.
No dia 11 de agosto de 1977 depois de visitarem vários locais que foram considerados
pelas irmãs inadequados para Mosteiro Contemplativo, Padre Dionysio lembrou-se de outro
terreno, que poderia ser o ideal. Ao depararem com o maravilhoso terreno, onde na ocasião
crescia um belíssimo trigal, não tiveram mais dúvidas. Era ali que deveria erguer-se o Santuário
do Imaculado Coração de Maria. Em outubro veio a licença para se iniciar os trabalhos da
construção.
Em 15 de julho de 1979 realizou-se uma grande romaria ao local do novo Carmelo, onde
às 10h foi celebrada a primeira santa missa presidida por nosso bispo Dom Estanislau e

concelebrada pelo Padre Dionysio Basso, da qual participou numeroso povo da paróquia de
Giruá. Os trabalhos da construção prosseguiam rapidamente. Em março de 1980, três alas já
estavam quase prontas, faltando só os acabamentos.
No o dia 16 de julho de 1980 partiam definitivamente de Santo Ângelo rumo a Giruá seis
Irmãs Carmelitas, dando início à comunidade do Mosteiro Imaculado Coração de Maria: Irmã
Teresinha do Menino Jesus, Irmã Teresa de Jesus, Irmã Carmen de Jesus, Irmã Margarida
Maria do Coração de Jesus, Irmã Angélica do Espírito Santo e Irmã Susana da Santíssima
Trindade.
A data de 15 de outubro de 1980 marcou a solene e oficial inauguração do Carmelo, com
cerimônia às 9h, e santa missa concelebrada por Dom Estanislau Kreutz e mais de vinte
sacerdotes da Diocese.
Ao lado da capela do Carmelo Imaculado Coração de Maria, em local de destaque, foi
erguido em homenagem ao seu fundador, o ''Túmulo/Monumento do Pe. Dionysio Basso''. O
memorial é uma homenagem ao seu fundador o Pe. Dionysio, que dedicou 24 anos de sua vida
religiosa a Giruá e investiu e doou todos os seus bens pessoais para que fosse possível a
construção desse importante local de orações e retiro espiritual.
Atualmente as irmãs dedicam-se à confecção de hóstias, velas artesanais, litúrgicas,
círios, paramentos e alfaias litúrgicas, pinturas de quadros, bordados com máquina
computadorizada, estandartes, bandeiras, confecção de escapulários e terços.

Paisagístico
Pesque-Pague Havaí
Lancheria, restaurante e pesque-pague
Endereço: RS 344, KM 58 - Giruá/RS
Telefone: (55) 9997-5301
Site: http://pesquepaguehavai.wix.com/pesquepaguehavai
E-mail: pesquepaguehavai@gmail.com
O Pesque-Pague Havaí é um espaço de esporte e lazer para toda família, em um
ambiente de sossego e harmonia. Localizado as margens da RS 344, possui uma excelente
infraestrutura que conta com três belos lagos com diversas variedades de peixes, restaurante
com pratos diversos e à base de peixe, mesa de biliar, churrasqueiras com mesas e lavatórios
além de abate e beneficiamento de peixes. Sua construção começou em 14 de agosto de 1999
e foi inaugurado em 2002.
Você encontra também diversos materiais para a atividade de pesca, como anzóis e iscas
especiais.

Principais Eventos:
Festa do Butiá
Feira de Gastronomia e Artesanato
Promoção: Prefeitura Municipal de Giruá
Endereço: Parque de Exposições Olmiro Callai
Email: culturagirua@gmail.com
Telefone: 55 3361-2000 – ramal 255
A Festa do Butiá, realizada pelo Governo Municipal de Giruá/RS, é uma feira cultural e de
comercialização do artesanato e da gastronomia giruaense, principalmente à base do butiá e
do butiazeiro de forma consciente e sustentável em acordo com a lei municipal de preservação
da árvore símbolo do município ( o butiazeiro ).
Esta Festa é pensada para ser o meio de fomentar a cultura local, o turismo e a geração
de renda, é uma festa de valorização das raízes, da história, sempre com um olhar inovador e
transformador voltado para o futuro, onde todos os artesãos e culinaristas giruaenses ganham
a estrutura para expor seus produtos gratuitamente, sendo que todos se comprometem em
trabalhar em seus artesanatos e culinária com o tema Butiá.
A 1ª Festa do Butiá foi realizada em fevereiro de 2003, pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico na praça Aládio Ferreira.

Dos produtos criados a cada ano extrai-se material para a ''Coleção Giruaense de
Artesanato'' que é dividida em ‘’Coleção Cachos Dourados’’, ‘’Coleção Tribo Bonita’’ e ‘’Coleção
Chão Vermelho’’, e também para o Concurso Gastronômico ''Balaio de Sabores'', que são o
principal conteúdo do blog www.artesanatogirua.com, organizado quase em sua totalidade
com fotos e conteúdos da Festa do Butiá.
Tamanho destaque tiveram os trabalhos com identidade desenvolvidos ao longo das
edições da Festa, que fomos convidados em 2012 pelo Governo de Macau para representar o
''Artesanato do Brasil'' na 17ª Festa da Lusofonia, em Macau, na China, em outubro de 2012.
A Festa do Butiá é um evento que atrai visitantes do município de Giruá, cidades vizinhas
e turistas de outros estados.
Os shows são escolhidos visando valorizar as etnias do povo formador de Giruá e região,
como as etnias russa, alemã, italiana, árabe, sueca, polonesa, portuguesa, afro, austríaca, letos
e também grupos de danças e artistas de países vizinhos. Os shows de nativismo e o
tradicionalismo tem espaços importantes na festa, bem como os talentos locais em diversas
áreas, como música, canto e dança.
De grande valor cultural é o concurso gastronômico ''Balaio de Sabores'', que premia o
melhor da culinária giruaense à base de butiá em 4 modalidades: ''Doces e Sobremesas'',
''Bebidas'', ''Agridoce'' e ''Salgados''.
Em 2015 teve a EDIÇÃO INTERNACIONAL, foram convidados países do Mercosul que
trabalham a gastronomia e o artesanato à base do butiá, em que participaram a Argentina e o
Uruguai e também o município gaúcho de Tapes.
Em 2015, na 9ª edição, a EMBRAPA Clima Temperado de Pelotas veio com uma equipe
de seis profissionais expor suas pesquisas sobre o butiazeiro onde foi assinado um acordo de
cooperação com a prefeitura para diversas ações que visam a preservação, manuseio e
aproveitamento do butiazeiro e do butiá, o que demonstra o grande interesse que o município
tem em preservar a espécie.
Devido ao crescimento da Festa, em 2015 foi transferida do centro da cidade para o
Parque de Exposições Olmiro Callai.
Outro evento concomitante à Festa e que estreou em 2015, foi o '' 1º Canto de Amor a
Giruá'', Festival de composição que em 3 noites de Festival e 18 composições, traduziu através
das composições musicais a história e a sua cultura através de concorrentes de todo estado e

estados vizinhos.
Não se pode definir em poucas palavras uma Festa com tanta riqueza cultural, sendo que
o principal retorno alcançado é o ganho cultural do resgate das raízes locais, a valorização da
história além de: oferta de shows de qualidade que valorizam o nosso folclore a as etnias
formadoras do nosso povo, o reconhecimento internacional pelo convite feito do governo de
Macau para esta terra representar o artesanato do Brasil na Festa da Lusofonia em 2012 na
China, parcerias com empresas sérias de pesquisas como a EMBRAPA, a criação da Coleção
Giruaense de Artesanato, o desenvolvimento gastronômico com CRIAÇÃO de pratos à base de
Butiá durante o ''Concurso Gastronômico Balaio de Sabores''; a conquista da identidade cultural
pois hoje os giruaenses orgulham-se de ser da Terra do Butiá, o Intercâmbio Cultural – além
dos expositores estrangeiros, teve-se sempre visitantes de outras cidades que vieram conhecer
o trabalho realizado com o butiá aqui; também matérias para diversos programas de TV sobre a
festa em diversas edições do Campo e Lavoura, Globo Rural, Jornal do Almoço, RBS TV, TVE,
entre outros, o ganho econômico para o município com entrada de capital de fora com os
turistas, a participação das escolas como expositores e principalmente a PRESERVAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DO BUTIAZEIRO E DO BUTIÁ.

EXPOGIRUÁ
Feira de exposição e comercialização
Promoção: ACIGI com apoio da Prefeitura
Local: Parque de Exposições Olmiro Callai
Telefone: 55 3361-1022
A EXPOGIRUÁ é uma feira que acontece no Parque Municipal de Exposições Olmiro
Callai, é o

evento reconhecidamente maior do município, com

expositores nas áreas do

comércio, indústria, artesanato, agricultura familiar, pecuária, agricultura, saúde, cultura e novas
tecnologias, agrega a

Feira da Habilidade e Artesanato, Mostra da Indústria, Comércio e

Serviços, Mostra do Gado Leiteiro , Mostra da Agricultura Familiar, Mostra do Cavalo Crioulo,
Mostra da Saúde e Inclusão Social e o Circulando Cultura.
Giruá já consolidou a feira, considerando a trajetória das feiras anteriores desde o ano de
1983 quando da primeira edição, passaram-se 30 anos, evento bianual só deixou de acontecer
em função de eventos climáticos como por exemplo a estiagem de 2005.
A partir de 2009 aconteceu a consolidação do referido parque com a aquisição de mais 5
hectares, totalizando atualmente 11 hectares.
Na infraestrutura conta com ruas pavimentadas, pavilhões do comércio, da agricultura
familiar e do gado leiteiro, auditório de convenções, praça de alimentação, amplo espaço de
lazer com uma praça central onde destaca-se um belo lago ornamental.

Rodeio Criolulo de Giruá
Rodeio
Promotor: Piquete Nativista Giruá
E-Mail: piquetenativista@hotmail.com
Site: www.piquetenativistagirua.com.br
Endereço: Parque de Rodeios Cleito Silva, Vila Hípica.
O Rodeio Crioulo de Giruá é um evento promovido pelo Piquete Nativista Giruá, com
auxílio da Prefeitura, de renome nacional que em 2015 chega a sua 27ª edição.
Consagrado entre os cinco maiores rodeios do Estado, atrai um grande número de

participantes e visitantes que vêm participar, prestigiar e agigantar as provas campeiras, o
comércio local e regional e as atrações e shows culturais.
O Rodeio de Giruá, acontece desde o ano de 1985 e faz parte das programações de
Aniversário do Município e conta conta com várias provas campeiras, que seguem as normas
do MTG-RS.
Desde a sua primeira edição o Rodeio de Giruá é realizado no Parque de Rodeios Cleito
Silva, localizado na Vila Hípica do município, ocupando também as mediações do Parque de
Exposições Olmiro Callai, pertencente à Prefeitura Municipal e a área física de patrimônio do
Piquete Nativista Giruá, com uma área e de seis hectares, totalizando uma infraestrutura de
área para o Rodeio em torno de 25 hectares.
O evento proporciona espaço para o comércio local e regional e conta também com a
estrutura de dois pavilhões cobertos, sendo um deles destinado para a realização de shows e
bailes e o outro para realização de remates de gado. Ainda possui espaços para culinária
gaúcha, praça de alimentação, espaço de recreação infantil entre outros.
O Rodeio de Giruá ocorre durante quatro dias, as provas iniciam na sexta-feira, sendo
finalizadas no domingo. Na quinta-feira dá-se o início do evento com o credenciamento,
acampamento e acomodação dos participantes.
Os principais motivos da realização do Rodeio são: fortalecer e cultivar as raízes culturais
do nosso Estado, promover a integração sócio cultural entre os tradicionalistas, proporcionar o
enriquecimento cultural à comunidade e aos participantes através de apresentações artísticas
em nível nacional e local, estimular a formação, manutenção e desenvolvimento dos grupos
tradicionalistas gaúchos, desenvolver o turismo giruaense com a vinda de visitantes regionais,
estaduais, nacionais e latino-americanos, divulgar e fortalecer nossos ícones culturais,
proporcionar um grande evento festivo a toda comunidade giruaense e regional, fortalecer
artistas de renome regional, para que possam atuar como agentes promotores da música e
cultura gaúcha, promover talentos locais junto aos shows de grande notoriedade, estabelecer
parcerias com a iniciativa pública e privada, sociedade civil organizada e outras, estimular o
comércio local e regional e manter o Rodeio de Giruá entre os maiores rodeios do Estado.
O Piquete Nativista Giruá sempre primou pelo cuidado e preservação da natureza,
realizando onde acontece o Rodeio grandes áreas de reflorestamento e arborização. Todo ano é
feito replantio de árvores em setores onde se verifica a necessidade.

Histórico/Cultural
Comunidade Quilombola Corrêa
Localização: Distrito São Paulo das Tunas/Barra das Tunas
Fones: (55) 9196-6746 / 9121-7860
A Comunidade Quilombola Corrêa localiza-se no Distrito de São Paulo das Tunas, no
interior do Município de Giruá, a cerca de 25 km da cidade e em torno de 15 km da cidade de
Santa Rosa, está situada entre morros, numa área bastante pedregosa e cortada por um
pequeno riacho, chamado pela Comunidade de “Passinho”.

Residindo a mais de 50 anos no local, as 08 famílias afro descendentes compartilham
uma área de 6 hectares de terra, onde cultivam diversos alimentos, como milho, trigo, feijão,
amendoim, mandioca, batata, cana-de-açúcar, soja, ervas medicinais e criam animais como
galinhas, bovinos e cavalos.
Outra atividade de destaque na comunidade é a produção de erva mate de carijo, feita de
forma artesanal e rudimentar. O carijo é uma espécie de girau em forma de grade, feito de
madeira descascada com amarrações de cipó. Em cima dessa grade colocam-se os fardos das
folhas de erva para secar com o calor do fogo que é ateado embaixo.
O Sr. José Corrêa, conhecido carinhosamente como ‘’Tigre’’, juntamente com sua família
são os conhecedores do passo a passo da fabricação desta erva mate tão especial que
conquista com seu sabor diferenciado e exótico de defumado, ocasionado devido a maneira
pela qual é feita a secagem das folhas. A erva de carijo remete ao aconchego das nossas
origens, toda relação do trabalho com a cultura dos nossos antepassados e é impossível
permanecer indiferente a esse aroma.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
Aproveitando seu rico solo vulcânico de origem basáltica, Giruá tem como base econômica a agricultura. O comércio também tem grande representatividade na composição de sua
economia. A agropecuária predomina na economia do município, ocupando 67 mil hectares agricultáveis, através das culturas de soja, trigo, linhaça, milho, canola e girassol. A diversidade e
eficiência produtiva, aspectos sempre buscados pelos produtores giruaenses, levaram Giruá a
galgar o título de Capital da Produtividade, o qual vem sendo retomado e ressignificado a cada
safra. Dentre as culturas são destaques:
Soja - Bastante adaptada as condições de clima do Estado e da região, a soja é a
cultura mais produzida atualmente no município, com cerca de 57 mil hectares, o que coloca Gi ruá, segundo os dados do IBGE, em 8º lugar no Rio Grande do Sul em área plantada. Em condições de safra normal, a produtividade média fica entre 35 e 40 sacas por hectare.
Trigo - De acordo com o IBGE, Giruá é o 4º maior produtor de trigo do Brasil, com
uma produção, em 2008, de 66 mil toneladas e uma área plantada de 26 mil hectares, ficando
atrás apenas de Tibagi (PR), Campos Novos (SC) e Londrina (PR) com produções de 128 mil
toneladas, 72,6 mil toneladas e 70,4 mil toneladas respectivamente.
Milho - Conforme as informações do IBGE, a área plantada de milho no município é
de 5 mil hectares, sendo que esta cultura tem atingido, em condições de safra normal, uma produtividade média em torno de 3,6 mil kg por hectare.

Girassol - De acordo com os dados atuais do IBGE, Giruá possui uma área plantada
de 1,5 mil hectares de girassol, atingindo em condições de safra normal uma produtividade mé dia em torno de 1,5 mil kg por hectare.
Linhaça - Giruá é um grande produtor de linhaça. Conta atualmente com uma área
de 2 mil hectares para esta cultura e vem alcançando, em média, uma produtividade de 720kg
por hectare.
Canola - No Rio Grande do Sul, a canola tem um potencial produtivo médio entre 1,2
mil a 1,5 mil kg por hectare. De acordo com o IBGE, no município se produz 500 hectares da
cultura, com uma produtividade estimada em 720 kg por hectare. A tendência é que a produção
se amplie significativamente em Giruá devido a abertura de novos mercados voltados à deriva ção da canola, sobretudo do farelo e do óleo, através de novas empresas de transformação no
município.
No topo do Ranking - 8º maior produtor de soja do RS - 4º maior produtor de trigo
do Brasil - Maior produtor de linhaça do RS - 3º maior produtor de girassol do RS.
Bacia Leiteira - Além do grande potencial agrícola, Giruá vem se destacando através
de sua bacia leiteira. Muitos produtores rurais voltaram a investir no setor como uma alternativa
de fonte de renda. Hoje, o município ocupa os primeiros postos na produção estadual de leite,
com mercado em crescente produção, contando com uma produção de mais de 42 mil litros/dia.

VIVEIROS
Viveiro Bourscheid
Mudas nativas, exóticas e ornamentais.
Endereço: Fazenda Velha
Telefone: 55 9146-2972 ou 9148-8885
Viveiro Motta
Mudas de hortaliças e flores
Endereço: Passo das Pedras
Telefone: 55 8121-2092 ou 9647-3286
Natureza Viva
Floricultura
Endereço: Mato Grande
Telefone: 55 9962-5724

Bela Rosa
Floricultura
Endereço: Passo das Pedras
Telefone: 55 9118-7075
Granja Sabiá
Olericultura
Endereço: Porteira Santa Rosa
Telefone: 55 9145-1220
Viveiro Kronbauer
Floricultura
Endereço: Boca da Picada
Telefone: 55 9988-9086

