Xavantina
Santa Catarina - SC
Histórico
A partir do início do século XX, quando a estrada de ferro vinda de São Paulo em direção ao Rio
Grande do Sul atingiu o Vale do Rio do Peixe, começou a processar-se um movimento de caráter
colonizador na região que atraiu grande fluxo de excedentes populacionais das zonas coloniais do Rio
Grande do Sul.
Esta colonização se estruturou ao longo da estrada de ferro recém construída, por intermédio de
empresas colonizadoras particulares.
Em 1920 iniciou-se o povoamento da localidade de Anita Garibaldi, com a chegada dos primeiros
imigrantes de origem ítalo-brasileiro procedentes do Rio Grande do Sul, se estabelecendo sobre o traçado
original dos lotes da colônia Rio Branco.
Segundo levantamento realizado, as primeiras famílias que se estabeleceram na região foram:
Broetto, Balbinot, Criveletto, Zanandréa e Lacardelli.
Como fatores determinantes do povoamento podemos destacar a construção da ferrovia que liga São
Paulo ao Rio Grande do Sul; a grande quantidade de madeira existente bem como o pinheiro brasileiro e a
boa qualidade do solo para a prática da agricultura.
O processo de colonização foi se expandindo e a vila de Anita Garibaldi ganhou corpo e várias
comunidades foram se formando no interior.
O topônimo origina-se do nome dado as indiazinhas pertencentes às tribos de índios Xavantes.
Gentílico: xavantinense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Xavantina, pela lei municipal nº 29, de 23-08-1956,
subordinado ao município de Seara.
Em divisão territorial datada de 1-07-1960, o distrito de Xavantina figura no município de Seara.
Elevado à categoria de município com a denominação de Xavantina, pela lei estadual nº 945, de 1312-1963, desmembrado de Seara. Sede no antigo distrito de Xavantina. Constituído do distrito sede.
Instalado em 02-02-1964.
Pela lei estadual nº 946, de 13-12-1963, é criado o distrito de Linha das Palmeiras e anexado ao
município de Xavantina.
Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído de 2 distritos: Xavantina e
Linha das Palmeiras.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

