
Flores da Cunha - 26 de agosto de 2016
Suplemento encartado na edição 1.432

O coração e a alma 
de Flores da Cunha

Bairros e Loteamentos

O último suplemento especial em comemoração aos 30 anos de
fundação do Jornal O Florense apresenta os bairros e os loteamentos

do município. Centro, Aparecida, São José, União, Vindima e Colina de Flores 
compõem o perímetro urbano e se destacam pela infraestrutura, tranquilidade 
e desenvolvimento econômico e habitacional. Além dos seis bairros oficiais, a 

área é composta por 26 loteamentos, a maioria deles residencial. 
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Desenvolvimento é constante na área urbana
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O perímetro urbano de Flo-
res da Cunha é o coração do 
município. Cercado por um co-
mércio forte, serviços diversifi-
cados e indústria desenvolvida, 
é nessa área que reside mais da 
metade da população, estimada 
totalmente em 29.196 habi-
tantes. É também nessa zona 
que estão os principais órgãos 
públicos, as maiores escolas, 
as instituições bancárias, os 
restaurantes e onde são realiza-
das as principais atividades. O 
perímetro urbano caracteriza-se 
também por sua infraestrutura 
e constante desenvolvimento: 
a área é 100% abastecida com 
serviços públicos, como asfal-
tamento, transporte municipal, 
água, luz e internet. Além disso, 
sua população cresce ano a ano. 

Por isso, após cinco suple-
mentos especiais que apresen-
taram os distritos de Otávio 
Rocha (fevereiro) e Mato Perso 
(abril), o município de Nova 
Pádua (março) e as regiões 
Norte e Leste (junho) e Sul e 
Oeste (julho), chegou a vez do 
Jornal O Florense abordar os 
bairros e loteamentos de Flores 
da Cunha.

A Lei Municipal n° 1.975, de 
10 de julho de 1998, estruturou 
a área urbana em divisões por 
bairros, denominando-os e 
delimitando-os oficialmente. 
Após três modificações no 
projeto, foram reconhecidos 
como bairros: Centro, Apare-
cida, União, Colina de Flores, 
São José e Vindima. A divisão 
administrativa era uma forma 
de oficializar algumas denomi-
nações utilizadas pela popula-
ção e também para melhorar a 
localização.

O projeto original contem-
plava mais bairros e outras 
denominações; por exemplo, o 
primeiro nome do bairro União 

Número de habitantes: 15.481*.
Número de eleitores: 14.884**.
Estabelecimentos: 825 serviços – 169 indústrias – 

480 comércios.
Festas: Festa Nacional da Vindima (a cada quatro 

anos, em fevereiro) e Corpus Christi (anualmente em 
junho).

Eventos: Mostra Flores e Feira Agroindustrial (anu-
almente em fevereiro), Feira de Inverno (anualmente 
em junho), Rodeio Crioulo Nacional (anualmente em 
abril), É Tempo de Vindima (anualmente entre janeiro 
e março), Dia do Vinho (anualmente em maio e junho).

Densidade demográfica: 102 habitantes/km².

* Dados habitacionais referentes ao censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010.

** Dados do Cartório Eleitoral de Flores da Cunha 
atualizados em 2016.

era São Rafael, além de haver 
também os bairros Nova Trento 
e Centro Administrativo – os 
quais acabaram sendo excluí-
dos. Após reivindicações dos 
moradores, ficaram estabeleci-

dos novos nomes e bateu-se o 
martelo em seis bairros oficiais. 
Hoje, além deles, a área urbana 
está dividida em 26 loteamen-
tos aprovados pela prefeitura. 
É comum os moradores se con-

fundirem entre o que é bairro e 
o que é loteamento, entretanto, 
aprovados e instituídos como 
bairros estão apenas Centro, 
Aparecida, São José, União, 
Vindima e Colina de Flores. 

Neste suplemento especial, 
conheça um pouco das carac-
terísticas de cada um deles, 
além de uma relação dos prin-
cipais loteamentos de Flores 
da Cunha.

Perímetro urbano de Flores da Cunha reúne mais da metade da população do município.
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Ponto de encontro e comércio
Mesclando algumas poucas 

casas antigas e um grande nú-
mero prédios, o Centro de Flores 
da Cunha é uma área comercial 
intensa. E se o cenário se trans-
forma com o passar dos anos e o 
progresso chega constantemente, 
o Centro torna-se o ponto de 
encontro e local de investimento 
para empreendedores que vislum-
bram nesse perímetro de mais de 
100 quadras um negócio rentável 
e também uma forma de estar li-
gado com o município. São atual-
mente mais de 4,1 mil moradores, 
86 indústrias, 289 prestadores de 
serviço e 360 estabelecimentos 
comerciais.

Apesar dos números crescerem 
a cada mês, o Centro, mesmo 
que pouco, ainda abriga alguns 
traços da origem do município. 
Afinal, foi nele que começou o 
desenvolvimento urbano. Em 
1877 chegaram os primeiros imi-
grantes para povoar a então 15ª 
Légua da antiga Colônia Caxias. 
Inicialmente, fundaram-se dois 
povoados com galpões cobertos 
de cascas de pinheiros: o de São 
Pedro – que posteriormente virou 
a sede do município; e o de São 
José (onde hoje está o bairro de 
mesmo nome). A sede instalou-se 
ao longo da antiga Rua Dr. Parobé 
(hoje Avenida 25 de Julho). Sua 
povoação iniciou, portanto, há 
140 anos. Na época, as habitações 
eram provisórias e as ruas de chão 
batido. Uma de suas primeiras 
construções foi a Igreja Matriz, 
iniciada em 1905 e finalizada em 
1914, sob os auspícios da padro-
eira Nossa Senhora de Lourdes.

É no Centro que estão locali-
zadas as três principais praças 
do município: da Bandeira, Nova 
Trento e do Imigrante – as duas 
últimas contam com academias 
ao ar livre. E é exatamente para a 
Praça Nova Trento que a dona de 
casa Iraci Bolzan, 59 anos, procu-

Número de habitantes: 
4.130 pessoas.

Estabelecimentos: 360 co-
mércios – 86 indústrias – 289 
serviços.

Festas: Nossa Senhora de 
Lourdes (anualmente em feve-
reiro) e São Pedro (anualmente 
em junho).

Ruas: 32.
Limites: Norte – ruas César 

Piardi e Verona (limite com 
o bairro Vindima) e Florença 
(até o término da Vinícola 
Luiz Argenta) / Sul – Rua João 
XXIII (limite com o bairro 
Colina de Flores) / Leste – Rua 
Dom Finotte (limite com os 
bairros Colina de Flores e São 
José) / Oeste – Rua General 
João Manoel (limite com os 
bairros União e Aparecida).

ra ir diariamente para se exercitar 
e caminhar. A florense mora no 
Centro há 34 anos e, se depender 
dela, não deixará o endereço por 
nada. As praticidades, contudo, 
vêm acompanhadas pelas con-
sequências de um município que 
cresce. “Morar no Centro é tudo 
de bom, não dependo de carro ou 
transporte para fazer compras, 
ir ao médico ou vir até a praça 
para utilizar a academia. Centro 
é centro”, valoriza Iraci, que é 
natural de São Marcos. “O que 
não está mais tão bom é o barulho, 
a sujeira e a forma como algumas 
pessoas se comportam, prejudi-
cando o bem-estar dos moradores. 
Na minha rua, frequentemente 
organizamos mutirões entre as 
famílias para limpar o lixo que as 
pessoas deixam para trás”, lamen-
ta a moradora, que pede ainda por 
um serviço de recolhimento de 
resíduos mais organizado. O pra-
zer de Iraci em morar no Centro 
é herança para os dois filhos, que 
depois do casamento construíram 
suas casas ao lado da dos pais.

No Centro, encontra-se ainda 
o Estádio Municipal Homero 
Soldatelli, o Museu e Arquivo 
Histórico Pedro Rossi, a Casa do 
Artesão, o Centro de Saúde Irmã 
Benedita Zorzi, o Hospital Nossa 
Senhora de Fátima, o campanário 
e o salão comunitário, ao lado 
da Matriz, que foi inaugurado 
em 1971. Próximo dele está o 
Convento Sagrado Coração Je-
sus e também o Mosteiro Nossa 
Senhora do Brasil, das Irmãs 
Clarissas Capuchinhas. O Clube 
Independente também fica no 
coração de Flores da Cunha, 
assim como as escolas estaduais 
de ensino médio Frei Caneca e 
de ensino fundamental Professor 
Targa, e a municipal São José. A 
sede da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) também fica na área 
central, assim como a Inspetoria 

de Defesa Agropecuária.
Em seus limites estão todas as 

agências bancárias, a prefeitura, 
o Fórum, a agência florense do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), a Promotoria de 
Justiça e o Cartório Eleitoral. 
Todo esse cenário possibilita um 
comércio fortalecido e com em-
preendimentos que viram a região 
se desenvolver, como é o caso do 
cabeleireiro- Nestor Henrique 
Guaresi, 55 anos, que mantém seu 
espaço há 32 anos – grande parte 
deste tempo na Avenida 25 de 
Julho, tendo como papel de parede 
da sua vitrine a Igreja Matriz. Para 
o profissional, estar no Centro é 
questão de ser visto. “É um local 
que circulam mais pessoas e tra-
balhar nessa região sempre deu 
certo. Enquanto estiver aqui não 
desisto do meu negócio”, valori-
za Guaresi, que ocupa uma sala 
onde antigamente funcionaram 
as garagens da prefeitura, ao lado 
do Museu.

Guaresi lembra que quando 
começou a trabalhar no Centro, 
tudo era diferente e, apesar das 
mudanças, muitos são os negócios 
que há mais de 30 anos permane-
cem nos mesmos endereços. “O 
comércio mudou muito, mas em 
compensação muitos são os que 
permaneceram e hoje são tradi-
cionais”, afirma Guaresi, entretido 
com um corte de cabelo.

No Centro há também as so-
ciedades espíritas Irmã Teresa e 
Divina Luz e as igrejas Assem-
bleia de Deus, Assembleia de 
Deus de Madureira, Evangélica 
Pentecostal Cristã, Restauran-
do Vidas, Convenção Batista 
Brasileira (CBB), Comunidade 
Cristã Monte Sião, Universal 
do Reino de Deus, Adventista 
do Sétimo Dia e Universal da 
Graça (a maioria dessas igrejas 
evangélicas tem núcleos em 
diversos bairros).

Centro é marcado pela Igreja Nossa Senhora de Lourdes e o campanário.

Cabeleireiro Nestor Guaresi mantém estabelecimento na área há anos.

Iraci Bolzan aproveita a academia ao ar livre da Praça Nova Trento.
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Sossego e crescimento
Uma parte da cidade calma, 

com a maior parte de sua área 
ocupada por casas. A religiosidade 
também marca o bairro Colina 
de Flores, já que é nele que se 
encontra uma das celebrações 
religiosas mais autênticas de Flo-
res da Cunha, a Romaria do Frei 
Salvador, que reúne aos pés da 
igreja do Eremitério, localizado 
dentro do bairro, fiéis florenses e 
outros vindos de tantos municí-
pios. Embora seja o menor bairro 
do município, o Colina de Flores 
recebeu impulso com a criação do 
loteamento Parque dos Pinheiros e 
também do primeiro condomínio 
residencial de Flores, o Villagio 
Frei Salvador. O Hotel Fiorio 
também está nas dependências do 
Colina de Flores.

Localizado na parte Sul do 
município, o Colina de Flores foi 
criado no dia 10 de julho de 1998, 
entretanto, o bairro começou a 
se organizar há mais de 20 anos, 
mesmo período em que chegou 
para ocupar um dos lotes o casal 
Pedro Nildo Germiniani, 69 anos, 
e Terezinha Salete Germiniani, 
66 anos. Moradores da cidade de 
Ibiaçá, no Norte gaúcho, o casal 

Número de habitantes: 
622.

Estabelecimentos:  5 
comércios – 7 indústrias 
– 36 serviços.

Festas: Romaria do Frei 
Salvador (anualmente em 
maio) e Festa do Eremité-
rio Frei Salvador (anual-
mente em outubro).

Ruas: 11.
Limites: Norte – ruas 

Severo Ravizzoni e Heitor 
Curra (limite com o bair-
ro São José) / Sul – Via 
Vêneto (limite com os 
loteamentos Parque dos 
Pinheiros e Conz) / Leste – 
Rua Terezinha Mari Zorgi 
(Eremitério Frei Salvador) 
/ Oeste – Rua Dom Finotti 
(limite com o Centro).

teve o incentivo dos dois filhos e 
resolveu se mudar definitivamente 
para Flores da Cunha, escolhendo 
o Colina de Flores há 19 anos. 
“Viemos porque aqui tinha mais 
trabalho na profissão de pedreiro. 
Quando construímos nossa casa 
nesta rua, tudo era muito diferen-
te, não tinha calçamento, eram 
poucas residências e muito mato”, 
lembra Pedro.

O local cresce continuamente e 
hoje se desenvolve em meio à na-
tureza, a tranquilidade e ao sosse-
go. “É um bairro muito bom para 
morar. Por enquanto ainda está 
tranquilo e tudo o que precisamos 
está por perto, inclusive nossos 
filhos, que decidiram morar aqui 
também”, complementa a dona de 
casa Terezinha. Os moradores do 
bairro não têm uma igreja católica 
e nem um centro comunitário e, 
por se localizar próximo ao São 
José, frequentam a missa na igreja 
vizinha. No Colina de Flores está 
inserida a Igreja Ministério da 
Reconciliação.

Nos limites do bairro encon-
tram-se o Fórum, o Cemitério 
Público, as garagens da prefeitura 
e o Eremitério. O bairro conta 

com mais de 40 estabelecimentos 
somando o comércio e serviços, 
entre eles a Padaria e Confeitaria 
Novo Sabor, sob o comando da 
talentosa Cleunice Hunzikir, 53 
anos. Moradora do Colina de 
Flores há seis anos, há quase um 

ano ela resolveu realizar o sonho 
e abrir o negócio próprio. Ao lado 
da filha Elenice, ela incorporou as 
opções no bairro. “Eu já tinha ex-
periência então resolvi investir. E 
o bairro merece, é ótimo, tranqui-
lo e fizemos uma opção acertada, 

na época em que compramos o 
terreno e construímos aqui nossa 
casa”, comemora. Para Cleunice, 
uma das necessidades do local é a 
colocação de contêineres de lixo 
orgânico e seletivo, uma demanda 
de todo o bairro.

Aproveitando os poucos 
estabelecimentos, a moradora 
Cleunice Hunzikir realizou seu 

sonho e abriu uma padaria e 
confeitaria no bairro. 

Moradores Pedro e Terezinha Germiniani moram no Colina há 19 anos.

Eremitério do Frei Salvador está nos limites do bairro.

Colina de Flores está situado na zona Sul do perímetro urbano.
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Tranquilidade é característica do São José
O bairro São José pode ser 

considerado como a localidade 
mais antiga de Flores da Cunha. 
Em 1877, quando chegaram os 
primeiros imigrantes italianos a 
Nova Trento, foi na parte Leste 
da cidade que alguns se fixaram. 
Mais de 135 anos depois, o local 
se transformou em bairro e numa 
área residencial tranquila e de-
senvolvida. Atualmente residem 
no bairro 1,5 mil pessoas, numa 
estrutura que conta com 122 es-
tabelecimentos, entre serviços, 
indústrias e comércios. “É um 
bairro muito tranquilo e bom de 
morar, não trocaria por nada”, 
conta a dona de casa Aldira Sla-
viero, 48 anos, que mora há 18 
anos no São José.

Número de habitantes: 1.572.
Estabelecimentos: 82 serviços – 16 indústrias – 24 comércios.
Festas e eventos: São José (anualmente em abril) e Jantar das 

Mulheres (anualmente em março).
Ruas: 27.
Limites: Norte – ruas Antônio Soldatelli e Rodolfo Fortunatti / 

Sul – ruas Professora Maria Dal Conte e Severo Ravizzoni (limite 
com o Colina de Flores) / Leste – Rua Carlos Toigo (limite com o 
loteamento Morada do Camping) / Oeste – Rua Dom Finotti (entre 
as ruas Rodolfo Fortunatti e Severo Ravizzoni, limite com o Centro). 

A vizinha dela, a técnica em 
contabilidade Édina Gonçalves 
Martins, 39 anos, mudou-se há 
oito anos de Campinas (SP) para 
residir no bairro. A escolha dela 
foi justamente pela tranquilidade. 
“Logo que viemos para cá morá-
vamos no Centro e meus filhos 
eram pequenos, então eu queria 
um lugar onde eles pudessem an-
dar de bicicleta na rua e por isso 
escolhi o São José. Além de ser 
tranquilo, tem escola, mercado, 
ônibus”, cita Édina. Uma reivin-
dicação dela seria por uma escola 
profissionalizante no município, 
já que os filhos estão maiores e o 
mais velho necessita ir até Antô-
nio Prado para estudar. 

O bairro São José teve seu 

desenvolvimento nos últimos 
30 anos, quando começou a ser 
estruturado o centro comunitá-
rio da localidade. Hoje, conta 
com igreja, praça, academia 
ao ar livre, templo evangélico 
Ministério Fluir (Mevam) e tem 
em seu entorno importantes em-
preendimentos. No São José está 
localizada, desde 2005, a sede da 
Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) e desde 
maio deste ano funciona a Escola 
Municipal de Educação Infantil 
Santa Teresinha. Em setembro, 
será inaugurada a sede do Sin-
dicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção Civil 
e do Mobiliário (STI). Em seu 
entorno está ainda o Tri Hotel. 

“Saí da comunidade de São João 
e vim morar aqui no São José por 
ser um bairro muito bom. Temos 
tudo que precisamos próximo 
da nossa casa”, diz a aposentada 
Ana Onzi, 63 anos, que reside há 
30 anos no São José. 

História
O bairro São José foi um dos 

locais onde se estabeleceram 
os primeiros imigrantes ita-
lianos na Vila de Nova Trento. 
Em 1877, as 30 famílias que 
aqui chegaram vindas das 
regiões italianas do Vêneto, 
Piemonte e Lombardia funda-
ram dois povoados: São Pedro 
(onde hoje está o Centro) e 

São José (atual bairro). Porém, 
após alguns anos, em virtude 
da falta de água no São José, 
os moradores daquela área 
precisaram se juntar aos de São 
Pedro. Aos poucos o local foi 
se desenvolvendo e sendo po-
voado. Dois marcos foram im-
portantes para o crescimento: 
em 1987 o início da construção 
do salão comunitário e no ano 
de 2003 o pontapé inicial para 
a edificação da igreja em ho-
menagem a São José Operário.

Bairro é constituído, basicamente, por residências.

Igreja em honra a São José Operário.

As vizinhas Aldira Slaviero e Édina Martins.

Ana Onzi, moradora do São José há 30 anos.
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A casa dos eventos florenses
Tranquilidade e bem-estar são 

os dois quesitos principais do bair-
ro Vindima. Localizado na parte 
leste da cidade, o Vindima come-
çou a ser povoado por volta de 
1970. Nessa época, as ruas eram 
estreitas e de chão batido. Com a 
chegada de mais moradores, em 
1980 formou-se o loteamento e em 
1998, por meio da Lei Municipal 
nº 1.975, foi criado o bairro. O 
nome foi escolhido devido à proxi-
midade com o Parque da Vindima 
Eloy Kunz. Aliás, sediar eventos 
é outra característica do Vindima, 
que abriga o parque e com ele a 
sede do Grupo Escoteiro Alberto 
Mattioni e a Escola de Gastro-
nomia UCS-Icif. Também é casa 
do Centro de Tradições Gaúchas 
(CTG) Galpão Serrano. A auxiliar-
-geral Beatriz Gavazzoni Biasutti, 
66 anos, que mora bem próximo 
a esses locais, conta que quando 
ela se mudou para o bairro, há 20 
anos, essa infraestrutura estava 
bastante diferente. “Eram poucos 
moradores por aqui. Eu residia na 
capela de São Martinho e comprar 
o terreno e construir aqui nossa 
casa foi uma conquista e agradeço 
muito a Deus. Hoje o bairro ainda 
é calmo e tranquilo, nos sentimos 
muito bem aqui”, valoriza Beatriz, 

Número de habitantes: 647.
Estabelecimentos: 4 indús-

trias – 29 serviços.
Festa: São Francisco de Assis 

(anualmente em outubro).
Ruas: 11.

Limites: Norte – loteamen-
to Pelizzer (fim do perímetro 
urbano) / Sul – ruas Antônio 
Soldatelli e Rodolfo Fortu-
natti (limite com o bairro São 
José) e César Piardi (limite 

com o Centro) / Leste – fim 
do perímetro urbano (limite 
com a comunidade de Nova 
Roma) / Oeste – Rua Verona 
e Avenida 25 de Julho (limite 
com o Centro).

que complementa uma demanda: 
falta um mercado para atender as 
necessidades diárias.

O Vindima conta com a Escola 
Municipal 1º de Maio e o Parque 
Natural São Francisco de Assis. 
O bairro não possui igreja, as 
festas, missas, aulas de cateque-
se e reuniões são realizadas no 
salão comunitário, dedicado a 
São Francisco de Assis. A praça, 
com quadra e alguns brinquedos 
infantis, fica em meio às casas e 
é motivo de reivindicações por 
parte dos moradores. “Os cuidados 
com o local como pintura e corte 
da grama são realizados entre as 
famílias e já fizemos um abaixo-
-assinado pedindo pela instalação 
de uma academia ao ar livre aqui, 
mas por enquanto não fomos 
atendidos”, reivindica a moradora 
Carina Pelizzaro, 36 anos. Para a 
dona de casa, natural de Antônio 
Prado e que há 23 anos tem o 
bairro Vindima como endereço, 
as características de sossego e 
calmaria ainda permeiam pelas 
ruas locais. “É muito bom morar 
aqui, temos tranquilidade, contudo 
carecemos de mais apoio do poder 
público”, opina Carina. No Vindi-
ma há ainda a Igreja Congregação 
Cristã no Brasil.

Bairro Vindima tem como característica a tranquilidade.

Moradoras do bairro há mais de 20 anos, Beatriz Biasutti (E) e Carina Pelizzaro (D). Salão de festas dedicado a São Francisco de Assis.
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Estrutura privilegiada no Aparecida
Localizado na parte Oeste 

de Flores da Cunha, o bairro 
Aparecida é o segundo mais 
populoso do município, depois 
do Centro. O número de habi-
tantes cresce anualmente, bem 
como a diversidade estrutural. 
Dentro da limitação geográfica, 
se encontram 226 estabeleci-
mentos comerciais, industriais 
e de serviços registrados. Em 
comparação com outros bair-
ros, ele também se destaca na 
questão da infraestrutura. O 
Aparecida tem mercados, far-
mácia, vidraçaria, fábrica de 
móveis, mecânicas, chapeação, 
revendas de veículos, funerária, 
livraria, bares, padarias, lojas, 
entre outros. “É um bairro muito 
bom e que se expandiu bastante 
desde que vim morar aqui. Tem 
tudo o que precisamos”, diz a 
moradora Assunta Massarotto 
Caldart, 80 anos, sendo que 30 
deles foram dedicados à função 
de coordenadora e zeladora das 
capelinhas. A moradora Iraci 
Susin, que reside há 10 anos 
no bairro, concorda. “Tem uma 
estrutura bem privilegiada e 
também é bastante tranquilo e 
seguro”, diz. 

Número de habitantes: 
2.588.

Estabelecimentos: 130 
serviços – 37 indústrias – 
59 comércios.

Festas e eventos: Sagra-
do Coração de Jesus (anu-
almente em junho), Baile 
do Cursilho (anualmente 
em agosto) e Nossa Senho-
ra Aparecida (anualmente 
em outubro).

Ruas: 32.
Limites: Norte – Rua 

Hilário Fontana e ERS-
122 (fim do perímetro 
urbano) / Sul – Rua Severo 
Ravizzoni, entre a Rua 
General João Manoel e 
a ERS-122 (limite com 
o bairro União) / Leste 
– Rua General João Ma-
noel, entre as ruas Severo 
Ravizzoni e João XXIII 
(limite com o Centro) / 
Oeste – ERS-122 entre 
as ruas Hilário Fontana e 
Severo Ravizzoni.

Além da questão infraestrutu-
ral, o bairro abriga a Delegacia 
de Polícia de Flores da Cunha, 
a Escola Estadual de Ensino 
Médio São Rafael e a sede do 
Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) e do Centro 
de Atenção Psicossocial (Caps) 
Florescer. A igreja dedicada a 
Nossa Senhora Aparecida co-
meçou a ser construída em 1994, 
tendo sido inaugurada em 27 
de abril de 1997. A imagem foi 
doada pelo morador Ledovino 
Fontana, como pagamento de 
uma promessa alcançada. Ao seu 
lado está o Centro Comunitário 
Nossa Senhora Aparecida, que 
abriga um ginásio de esportes, 
cozinha, cancha de bochas, 
salas de catequese e salão. Em 
2008, uma pracinha com cancha 
de areia e brinquedos foi inau-
gurada. No bairro há também 
as igrejas Só o Senhor é Deus, 
Evangelho Quadrangular e Mun-
dial do Poder de Deus.

História
O bairro começou a ser povo-

ado na década de 1960, quando 
as primeiras famílias se esta-
beleceram. No final dos anos 

de 1970, devido à falta de um 
local próprio para realização 
de encontros e celebrações reli-
giosas, um grupo de moradores 
deu início a um movimento que 
mais tarde daria origem à loca-
lidade. As primeiras celebrações 
religiosas ocorreram na casa de 
um morador. Aos sábados, as 
famílias se reuniam para rezar e 

arquitetar a construção da igreja 
e do centro comunitário. Em 
1985, foi realizada a primeira 
festa em honra a Nossa Senho-
ra Aparecida com a bênção da 
pedra fundamental do templo. 
“Lembro da construção da igreja 
e de que todos contribuíram com 
uma quantia em dinheiro para 
que ela fosse erguida. Conheço 

bastante daqui”, recorda a mo-
radora Gema Craco Slaviero, 71 
anos, que reside há mais de 50 
anos no bairro.

Em 1987 estava inaugurado o 
salão e 10 anos depois a igreja 
foi concluída na parte superior. 
As reformas e edificações foram 
alcançadas através de doações, 
rifas, festas e mutirões.

Igreja é dedicada a Nossa Senhora Aparecida.
Moradoras Assunta Caldart e Gema Slaviero.

Iraci Susin, há 10 anos no bairro.

Bairro conta com vários empreendimentos.
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Melhorias em saúde e habitação no União
O bairro União ficou co-

nhecido como o primeiro lo-
teamento de Flores da Cunha. 
O local teve origem na antiga 
Vila Brito, como era conhecida 
a fileira de pequenos casebres 
construídos às margens da 
estrada que ligava a sede até 
a Linha 80, e ganhou diversas 
melhorias nos últimos meses. 
O bairro recebeu 80 aparta-
mentos, por meio do progra-
ma Minha Casa, Minha Vida. 

Cerca de 330 famílias foram 
retiradas de uma área invadida 
às margens da ERS-122 e do 
Arroio Curuzu, no loteamento 
Pérola, e passaram a morar no 
Residencial Flores da Cunha. 
Duas novas ruas interligando 
o Centro a localidade foram 
abertas: a Antônio Tassis Gon-
zales e a João XXIII. O Giná-
sio Poliesportivo Marcos João 
Pivoto, localizado dentro dos 
limites do bairro e inaugurado 
neste ano, contribui para a prá-
tica de esportes dos moradores.

Em junho, a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Dr. Claudino 
Caetano Muraro foi inaugu-
rada e passou a ser um ponto 
de atendimento em saúde. O 
posto conta com consultórios 
gerais, realização de curativos 
e suturas, consultório de enfer-
magem, além de distribuição 
de medicamentos. Para o bem-
-estar também foi inaugurada 
uma academia ao ar livre. “É 
muito bom morar aqui, ainda 
mais agora que tem a unidade 
de saúde e a academia. Só acho 
que precisamos de mais segu-
rança e gostaria que alguém, 
uma vez por semana, ensinasse 
alguns exercícios na academia 
ao ar livre”, diz a dona de casa 
Terezinha Duarte de Godoi, 54 
anos, moradora do bairro há 
oito anos.

Além das melhorias recentes, 
o União conta com boa infraes-
trutura. Em 2012, os moradores 
inauguraram a igreja católica 
dedicada a Nossa Senhora 
Consoladora. A construção do 
templo era uma antiga reivin-
dicação e foi edificada na parte 
superior do salão comunitário. 
Nessa área, são realizadas mis-
sas, encontros, jogos de futebol 
e de bochas e eventos sociais. 
Localizado na parte Oeste do 
município, o bairro abriga 86 

estabelecimentos, entre ser-
viços, indústrias e comércios. 
Dentro de seus limites estão 
a Escola Municipal Tancredo 
de Almeida Neves e a Escola 
Interativa, os prédios da Bri-
gada Militar e do Corpo de 
Bombeiros, a sede da Comissão 
Assistencial (desde fevereiro 
deste ano) e uma pracinha com 
academia ao ar livre. No bairro 
há também as igrejas Caminho 
Novo e Deus é Amor.

Moradora Terezinha de Godoi.

Bairro abrange o Residencial Flores da Cunha e teve a abertura de duas ruas. 
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Número de habitantes: 
1.584.

Estabelecimentos: 74 
serviços – 1 indústria – 11 
comércios.

Festas e eventos: Nos-
sa Senhora Consoladora 
(anualmente em feverei-
ro) e Jantar das Mulheres 
(anualmente em outubro).

Ruas: 20.
Limites: Norte – Rua 

Severo Ravizzoni, entre a 
Rua General João Manoel 
e a ERS-122 (limite com 
o Aparecida) / Sul – Rua 
Dr. Benitto Rotta (limite 
com os loteamentos Bela 
Vista e Videiras) / Leste – 
Rua General João Manoel 
(limite com o Centro) /  
Oeste – ERS-122 e a Rua 
Severo Ravizzoni.

História
Reconhecido como o primeiro loteamento de Flores da Cunha, o bairro 

União teve suas origens na antiga Vila Brito. O nome surgiu devido a um 
dos primeiros moradores do local, o professor José Vieira de Brito, falecido 
em 1968. Em 1984, depois de adquirir uma área de 24 hectares, o então 
prefeito Ângelo Araldi deu início à construção do primeiro loteamento 
popular feito pelo município, com 180 lotes. Em 10 de julho de 1998 foi 
transformado em bairro. Os moradores Augustinho Pasqual, 70 anos e há 26 
no bairro, e Emílio Pereira, 57 anos, 24 deles no União, lembram bem do 
início do desenvolvimento. “Quando cheguei aqui era só mato e aos poucos 
vi o União se desenvolver. Tinha apenas o colégio e algumas casinhas”, diz 
Augustinho, no que o vizinho Emílio complementa: “hoje tem praça, posto 
de saúde e escola. Só falta uma farmácia para ficar perfeito. Não saio daqui, 
gosto muito, mesmo que em algumas áreas exista uma certa insegurança”. 

Augustinho Pasqual e Emílio Pereira conhecem bem o União.

Igreja do União é dedicada a Nossa Senhora Consoladora.
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Os loteamentos de Flores da Cunha

Cortado ao meio pela ERS-
122, o Pérola conta com a 
Escola Municipal Leonel de 
Moura Brizola, onde em 2015 
foi inaugurado o turno integral. 
O loteamento possui uma igre-
ja católica dedicada a Nossa 
Senhora de Guadalupe e salão 
comunitário. Conta ainda com 
a Igreja Evangélica Só o Senhor 

é Deus Universal. Atualmente, 
o Pérola passa por obras nas 
margens do Arroio Curuzu. 
O projeto de revitalização de 
áreas de preservação ambiental 
abrange a construção de acesso 
para pedestres e ciclistas, cal-
çamento, playground, academia 
ao ar livre, bicicletário, espaços 
de convivência, iluminação e 

arborização, além de uma pas-
sarela sobre o arroio. A obra tem 
custo estimado de R$ 850 mil, 
com recursos do Ministério das 
Cidades e da prefeitura. Núme-
ro de habitantes: 1.544. Esta-
belecimentos: 6 comércios – 1 
indústria – 41 serviços. Festa: 
Nossa Senhora de Guadalupe 
(anualmente em dezembro).

Os seis bairros florenses foram 
instituídos em 1998. Além deles, 
o crescimento do município 
se deu por meio da criação de 
loteamentos, que proporcionam 
o desenvolvimento habitacional 
em diversos bairros, integrando 
suas áreas à estrutura urbana 
existente. Atualmente, Flores 

da Cunha tem 26 loteamentos 
aprovados pela Secretaria de 
Planejamento, Meio Ambiente e 
Trânsito: Villagio dei Fiori, Boa 
Vista, São Pedro, Pérola, Monte 
Belo e Parque dos Pinheiros 
(Acesso Sul); Pôr do Sol (Monte 
Belo); Morada do Camping (ao 
lado do Colina de Flores); Vista 

do Sol (ao lado do São José); 
São Gabriel, Giordano e Altos 
de Flores (São José); Dionísio 
Sgarioni e Pelizzer (Vindima); 
Josefina Fante Bulla e Florença 
(entre o Centro e Vindima); 
Sociedade Caritativa São José 
(Centro); Granja União e Zulian 
(Aparecida); Sonda (ERS-122); 

Bela Vista e Videiras (União).
Além destes, quatro loteamen-

tos já foram aprovados e estão 
em fase de estruturação: Resi-
dencial Família Conz (Avenida 
25 de Julho, no Acesso Sul); 
Condomínio Residencial Costa 
Norte e Residencial Villa Tos-
cana (Avenida 25 de Julho, no 

Acesso Norte); e Residencial 
Villa Romana (Via Vêneto, 
acesso para a comunidade de 
São João Batista, no Travessão 
Cavour). O Jornal O Florense 
elencou algumas informações 
sobre os principais loteamen-
tos do município. Confira a 
seguir.

Com acesso pelo braço da ERS-122 que leva ao distrito de 
Otávio Rocha, o Villagio dei Fiori é uma área predominante-
mente de moradias, apresentando em sua infraestrutura rótula 
para acesso e vias calçadas com bloquetos.

Estabelecimentos: 5 serviços.

Boa Vista

Com acesso pela ERS-
122 ou pelo Villagio dei 
Fiori, o Boa Vista tem a 
Associação Atlética Ban-
co do Brasil (AABB), 
nome que identifica o 
local (com espaço para 
eventos e campo de fu-
tebol). O loteamento é 
pauta do poder público 
com pedidos de melho-
rias na infraestrutura por 
parte dos moradores. Um 
dos pedidos é a terrapla-
nagem do terreno para 
iniciar a construção do 
centro comunitário. No 
Boa Vista há a Igreja 
Batista Nova Jerusalém. 
Estabelecimentos:  2 
indústrias – 1 serviço.

Contornado pela ERS-122 e 
o pórtico Sul do município, o 
São Pedro tem a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Hildebrando 
Cardoso Pereira, praça com par-
quinho e campo de areia – que 
foi revitalizada no ano passado, 
recebendo brinquedos novos, 
pintura e plantio de mudas; e o 
salão comunitário, que é dedica-
do a São Pelegrino (atualmente 

o prédio é ampliado, bem como 
é construída uma cancha de bo-
chas). O projeto é desenvolvido 
pelos integrantes da comunidade 
em parceria com a Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes. 
Número de habitantes: 418. 
Estabelecimentos: 1 comércio 
– 7 indústrias – 22 serviços. Fes-
tas: São Pelegrino (anualmente 
em junho).

São Pedro

Igreja Nossa Senhora de Guadalupe.

Villagio dei Fiori

Pérola

Centro Comunitário São Pelegrino.
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I n s e r i d o s  n o  b a i r r o 
União,  os  loteamentos 
Bela Vista e Videiras con-
tam com a sede da As-
sociação dos Motoristas 
Florenses (AMF), que anu-
almente realiza a Festa dos 
Motoristas, com progra-
mação religiosa e festiva. 
Em junho deste ano foi 
inaugurada a pavimenta-
ção da Rua dos Motoris-
tas, principal acesso aos 
loteamentos e que foi uma 
demanda solicitada pelos 
moradores. O trecho de 
320m recebeu ainda obras 
de saneamento, com a co-
locação de tubulação para 
esgoto e para a drenagem. 
A obra teve investimento 
de R$ 182 mil, sendo R$ 
113 mil em recursos fe-
derais do Ministério das 
Cidades. Estabelecimen-
tos: 7 serviços. Festa: dos 
Motoristas (anualmente 
em novembro).

Com acesso pelo prolonga-
mento da Avenida 25 de Julho, 
no Acesso Sul, o Monte Belo 
tem um salão comunitário de-
dicado a Santo Expedito, além 
de uma praça recém-inaugura-
da na Rua Papa João Paulo II 
que conta com parque infantil, 
uma quadra esportiva, área de 
lazer com bancos, jardins e 
arborização. Foi inaugurado 
em março deste ano.

Número de habitantes: 
593. Estabelecimentos: 4 
comércios – 1 indústria – 26 
serviços. Festa: Santo Expe-
dito (anualmente em abril).

Localizado no lado Leste da 
cidade, no prolongamento da 
Avenida 25 Julho, o Parque dos 
Pinheiros, que integra o bairro 
Colina de Flores, começou a ser 

construído em julho de 1997. 
Tem igreja dedicada a Santa Lú-
cia e salão comunitário bem ao 
lado. Essa estrutura comunitária 
foi um projeto encabeçado pelos 

moradores. Número de habi-
tantes: 787. Estabelecimentos: 
5 comércios – 5 indústrias – 38 
serviços. Festa: Santa Lúcia 
(anualmente em novembro).

O loteamento Morada do Camping faz parte do São José, e 
localiza-se aos fundos do bairro, próximo do Eremitério do Frei 
Salvador e do Bairro Colina de Flores. Tem predominância de 
moradias e muitas construções ao longo de suas vias calçadas por 
bloquetos. Estabelecimentos: 1 comércio – 5 serviços.

O loteamento Vista do Sol 
está localizado nos fundos do 
bairro São José, seguindo até 
a Rua Antônio Soldatelli – 
que vai a Nova Roma. Com 
predominância de moradias, o 

crescimento é evidente, levando 
em conta a quantidade de cons-
truções no local, cenário que se 
repete ao do loteamento Morada 
do Camping. Estabelecimen-
tos: 5 serviços.

Inserido no bairro Aparecida, o 
Granja União se localiza próximo 
à ERS-122 e conta com vista de 
parte dos vinhedos da Vinícola Luiz 
Argenta. Aliás, a produção vitivi-
nícola nesta área é que determinou 
o nome do loteamento, devido 
à antiga empresa proprietária da 
área. Conta com uma pracinha com 
brinquedos para crianças, bancos e 
quadra de areia. A comunidade há 

anos se mobiliza para a construção 
de uma igreja e do salão comunitá-
rio. Em 2014 foi aprovada a troca 
de um terreno de propriedade do 
município com a Mitra Diocesana 
de Caxias do Sul. Por enquanto, os 
moradores realizam mensalmente 
(a partir deste mês sempre às 9h 
dos domingos), uma missa na 
casa do morador Ulisses Orso. A 
localidade tem como padroeira 

Nossa Senhora de Caravaggio. 
Atualmente está sendo finalizado 
o alargamento em um trecho de 
1km da Rua General João Manoel, 
até a ERS-122. Além disso, a área 
contará com passeio público com 
acessibilidade, realocação de postes 
e sinalização. Estabelecimentos: 
1 comércio – 2 indústrias – 29 
serviços. Festa: Nossa Senhora de 
Caravaggio (anualmente em maio).

Localizado entre a ERS-122 
e a VRS-814, que segue para 
o município de Nova Pádua, o 
Sonda adquiriu, até o momen-
to, características de local para 
moradias, embora ainda sejam 
poucas as casas instaladas na 
área que tem acesso direto à 
ERS-122, o que motiva pedi-

dos por melhorias quando à 
via de acesso, já que não possui 
pavimentação nem sinalização 
adequada próxima da rodovia. 
Em 2015 o loteamento recebeu 
sinalização com os nomes das 
13 ruas existentes. Estabe-
lecimentos: 3 comércio – 2 
serviços.

Parque dos Pinheiros

Templo é dedicado a Santa Lúcia.

Morada do Camping

Monte Belo

Sonda
Vista do Sol

Bela Vista 
e Videiras

Granja União

Granja União está inserido no Bairro Aparecida.
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