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RlO GRANDE DO SUL 

ASPECTOS F!SICOS - Area: 6 317 km' 
(1958); altitude: 130 m; temperatura me
dia em °C das maxim as: 23,6; das mini
mas: 14,0; precipitac;iio anual: 931 mm. 

POPULACAO - 42 600 habitantes (Em 
1.o-VI I :58, estimativa do Departamento 
Estadual de Estatistica' ; densidade demo
grdjica: 7 habitantes r.or quil6metro qua
drado. 

" ATIVIDADES PRINCIPAlS pecudria 
(criac;tio de gada); trigo e arroz. 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS 4 
agencias, 5 cooperativc.s de produr;iio e 5 
de consumo. 

V E!CULOS REGISTRADOS (na Prejeituro 
Municipal) - 166 autom6veis e 221 cami
nh6es. 

>A: ASPECTOS URBANOS (sede) - 2 385 liga
c;;6es eletricas, 257 aparelhos telej6nicos, 5 
hoteis, 4 pens6es e 2 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospi
tal geral com 174 leitos; 1 hospital mili
tar; 13 med.icos, 8 dentistas e 8 jarma
ceuticos no exercicio r:a projissiio. 

ASPECTOS CULTURAIS - 67 unidades es
colares de ensino primdrio fundamental 
comum, 1 pre-primdrio, 4 de ensino su
pletivo, 8 complementar, 3 secunddrio, 1 
comercial, 3 artistico e 1 pedag6gico; 2 ti
poqrajias, 2 lim·arias, 5 bibliotecas e 2 jor
nais. 

< OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1959 (mi
lhares de cruzeiros) - receita total: 
29 260; rend a tributdr~a: 7 470; despesa: 
29 260. 

,,. REPRESENTACAO POL!TICA - 11 verea
dores em exercicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim, da Di
retoria de Documentagao e Divulgagao do 
CNE. De.senho da cap a de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS liiSTORICOS 

N A EPOCA em que os jesuitas espanh6is do
mina vam grande parte do Rio Grande 

do Sui, os indios aldeados em Sao Miguel das 
Miss6es possuiam uma estancia r:.as margens 
do rio Vacacai. Segundo Bernaro Nusdorffer, 
ficavam, em 1750, nas margens deste rio, as 
estancias das reduc;6es jesuitas de Sao Luis, 
Sao Joao e Sao Lourenc;o, estendendo-se as 
duas ultimas em direc;ao ao rio Piquiri. Se
gundo outros, ate 1835 existiram alguns t6Idos 
de indios Minuanos nas margens do rio Ca
cequi. 

Pelo Tratado de Madrid, firmado em 1750, 
entre Portugal e Espanha, a linha divis6ria 
entre os dais dominios foi estabelecida no rio 
Santa Maria, passando grande parte desta re
giao ao domini a portugue.s. 

As miss6es j esuiticas se opuseram a exe
cuc;ao do Tratado. A 10 de fevereiro de 1756 
foram completamente derrotada.s . 

Em 1763 a Espanha reapossa-se da re
giao, estendendo seu dominio ate o rio Jacui 
e La goa dos Pa tos. 

Em 1777, e firmado novo tratado de li
mites entre as nac;6e.s ibericas - Sto. Ilde
fonso. Na demarcacao feita em 1784 foram 
colocados em terras" gabrielenses os 3.0 e 4.0 

marcos castelhanos nas origens do rio Cace
qui e no cerro de Caiboate, respectivamente; 
os marcos portuguese.s corre~ponder_-te.s eram 
fixados em urn braco do Vacacai e defronte 
ao referido cerro. " 

Nessa epoca comec;am a estabelecer-se na 
regiao os primeiros povoadores luso-brasilei
ros. 

Em 1788, foram concedidas, pela primei
ra vez, 3 leguas de .se~maria.s entre os rios 
Vacacai, Cambai, Cambaizinho e Divisa. 

Em abril de 1801, na base do cerro de Ba
tovi, foi fundada uma povoac;ao pelo natura
lista espanhol D. Felix de Azara, a qual deu 
o nome de Sao Gabriel, com colonos espa
nh6is destinados primitivamer_.te a Patagonia, 
repartindo terras e gada entre os novas po
voadores. Esta denominac;ao foi dada, acre
dita-se, em homenagem ao entao vice-rei do 
Rio da Prata, Gabriel de Aviles y del Fierro, 
Marques de Aviles. 

Logo depois sobreveio a guerra com a Es
panha e foram tornados o p6sto e a guarda 
espanhola de Batovi. 
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Os espanh6is tentaram reconquistar a 
"Vila e Guarda de Batovi", mas nao a con
seguiram. A conseqiiencia desta guerra foi o 
restabelecimento da fronteira no rio Santa 
Maria. 

Em 1809, passou o territ6rio de Sao Ga
briel a fazer parte do Municipio do Rio Pa r
do, com o nome de Distrito de Vacacai. 

A 16 de dezembro de 1813, o governador 
da capitania, atendendo as petig6es que lhes 
fizeram os moradores das localidades vizi
nhas de Vacac<J. i e Batovi, determinou fosse 
demarcada meia legua em quadro na sesma
ria de Antonio Alves Trilha, a margem es
querda do rio Vacacai. A populac;ao alegava 
ser impr6prio o local onde se achava. 

S6 a 7 de dezembro de 1814 foi demar
cada a area da nova povoagao, que con.servou 
o nome de Sao Gabriel . 

Em 28 de dezembro de 1815 . foi a nas
cente povoac;ao elevada a Capela Curada . .sen
do seus limite~ estabelPciriJs pelo~ rios Sant.a 
Maria, Cacequi , Vacacai, Salsa e Taquaremb6. 

0 convenio de limites de 1819, firmado 
em Montevideu, inrorporou ao Brasil todo o 
territ6rio que cor~stitui hoje o Municipio de 
Sao Gabriel. :Este territ·6rio pa ssou, em abril 
de 1819, a pertencer ao Municipio de Cacho
eira . 

Durante a Guerra Cisplatina, foi quarter
general das tropa.s brasileira.s. Invadido e 
ocupado pelas f6rc;as urug: .. mio-argentina.s. foi 
deoois. retomado. O<o inimigos, ao abandona
-lo, saquearam e incendiaram a vila ; tornan
do a domina-lo mais tarde. s6 o abandonqn
do, definitivamente, em 1° de margo de 1827. 

Em 1831, era Sao Gabriel incorporado ao 
Municipio de Cagapa va. 

Sao Gabriel foi centro imoortante dm·an
te a Revolugao Farroupilh:t (1835-1845); che
gou a ser a Capital da Republica Riogranden
se e base de operag6es do exercito legali.sta 
sob o comando do ger~·eral Luis Alves de Li
ma e Silva, Duque de Caxias. 

Em 23 de dezembro de 1837, foi a capela 
de Sao Gabriel elevada a Freguesia. Em 13 
de janeiro de 1846, recebe a visita do Impe
rador D. Pedro II. Pel a Lei Provincial n .0 8, 
de 4 de abril de 1846, tornou-se Municipio au
tonomo, :::endo elevada a vila sua sede. A 19 
de setembro. foi instalada a primeira Cama
ra Municipal . 

No judiciario, ficou a nova comuna per
tencendo a Comarca do Rio Pardo . 
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l' ra~a Dr. Fernando Abbott. Ao fundo . a lg-rej a !VIatriz 
e o Cluhe Comercial 

Em jur.ho de 1850, surgiu na Vila o pri
meiro jornal - "0 Artilheiro" -, manuscrito 
e dirigido por Pedro Bernardino de Moura . 
Em 1862 aparece a primeira folha impressa -
"0 Pharol Gabrielense" . 

Em 22 de outubro de 1850, passou Sao 
Gabriel a fazer parte da Coma rca de Ca<;a-
pava. 

For ocasiao da guerra de 1851/ 52, provo
cada pelo.s ditadores do Uruguai e Argentina, 
o Duque de Caxias fez do Municipio ponto de 
centra<;ao dos diversos corpos da Gu arda 
Naciona l . 

A data de 15 de dezembro de 1859 assi
nala a eleva<;iio de Sao Gabriel a categoria 
de cida de. 

Em 25 de outubro de 1872 foi criada a 
Comarca de Sao Gab riel. 

Em 1884 foi extinta a escravidiio r. o Mu
nicipio. 

Em 28 de mar<;o de 1896, chegou a cidad l' 
a primeira locomotiva - "Itapevy" -, e a 
24 de m aio foi inaugurado o trecho fe rrovii
rio Cacequi-Siio Ga briel, completando-se as
sim a sua liga<;iio a Capita l do Estado. 

Em 8 de outubro de 1900 , com a ina ugu
rac;ao do trecho ferroviario de Sao Gabriel a 
Bage, foi completada sua ligac;ao a Pelotas e 
Rio Grande. 

Em 1904 , foi inicia da a explora<;ao do ser
vi<;o telefonico no Municipio. Em 1905 , ins
tala va-se a usina eletrica. 

Segundo o quadro administrativo do Pai ~ . 
vigente a 10 de janeiro de 1959, o Municipb 
e constituido dos distritos de Sao Gabriel, Aze
vedo Sodre, Suspiro , Tiaraju e Vacacai. 
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V ultos ilustres 

E M SAO Gabriel nasceram, dentre outras fi
J guras importantes, Placido de Castro, 

desbravador do Territ6rio do Acre; Marechal 
Hermes da Fonseca, que foi Presidente da Re
publica; Joaquim Francisco de Assis Brasil, 
poeta e beletrista; Fernando Abbott, medico, 
jornali'-ta, escritor e governador do Estado; 
escritor Alcides Maia, sucessor de Aluisio de 
Azevedo na cadeira n.0 4 da Academia Bra
sileira de Letras; Ger:eral Joao Nepomuceno 
de Medeiros Mallet; e Marechal Joao Batista 
Mascarenhas de Morais , comandante em che
fe das f6rc;a.s expedicionarias brasileiras na 
2.a Guerra Mundial. 

FORMA(:AO JUDICIARIA 

S AO Gabriel e Comarca de 3.a Entrancia, 
com 1 Juiz de Direito e 1 Promotor de 

Justica. Existe na Comarca uma Pretoria. Em 
cad a -sede distri tal ha urn Juizado de Paz. 

LOCALIZA(:AO DO MUNICiPIO 

S Ji.o Gabriel esta situado em posiGao cen
tral relativamente a linha periferica do 

Estado. Compreer:dido na zona fisiografica da 

/ 
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Ginisio N. S. Perpetuo Socorro e Escola Normal 

Campanha, uma das 11 regi6es em que se 
divide o Rio Grande do Sul, limita-se com os 
Municipios de Santa Maria, Sao Sepe, Lavras 
do Sul, Dom Pedrito, Rosario do Sul e Ca
cequi. 

A sede municipal, distando 301 km em li
nha reta de Porto Alegre - diregao 83° 35' SW 
- tern as .seguintes coordenadas geograticas: 
30° 20' 27" de latitude sul e 54° 19' 01" de 
longitude W. Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 s CAMPOS de Sao Gabriel apresentam pas
tagens excelentes. Solo rico em minerais 

e grande variedade de gramas. A e.sLt Ut ura 
geologica e de formagao siluriana, devoniana, 
carbonifera e perm:ana. 

0 sistema orografico constitui-se pelos ul
timos contrafortes da Serra do Mar, com os 
names locais de coxilha de Sao Simao, Babe
raqua e cerros de Batovi, Baberaqua, Verde, 
Cerrito do Ouro, etc. 

0 Municipio e cortado por pequenos rios, 
arro~os e regatos que contribuem para a ex
celencia dos seus vastos campos de criagao 
e para a irrigaqao das suas culturas . Entre 
eles, notam-se o Vacacai, Santa Maria, Cace
qui, Ibiajutura, Pirajaca, Paredao, Inhacure, 
Caiboate Grande, Mudador, latium, Santa Ca
tarina e Sao Gabriel. 

Merecem ainda referencia as lagoas For
mosa e cerca Velha . 

Sao Gabriel possui pedreiras de marmo
re de variada coloragao e carvao vegetal. Em 
epocas remotas houve a exploragao de ouro 
e ja foi registrada a ex:stencia de xisto betu
minoso. 

0 clima e tempera do e ameno. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

C ONTAVA Sao Gabriel, na data do Recensea
mento Geral de 1950, 38 472 habitantes 

- 19 172 homens e 19 300 mulheres. 
Discriminada segundo a filiagao religiosa, 

a populagao apresentava :>s contingentes de 
92% de cat61icos, 3% de protestantes e 4% 
sem religiao , quotas que 
diferem das registra
das no Estado, de 84 %, 
11 % e 1%, respectiva
mente; quanto a cor, 
84% de brancos, 10 % 
de pretos e 6% de par
dos; as registradas pa
ra o Estado - 89 % de 
brancos, 5 % de pretos 
e 5% de pardOS. Em CIC•ADE E VILAS ~ 38% 
relagao a nacionalida-
de, OS estrangeiros e OUADRO RURAL - 62% 

naturalizados consti-
tuiam 0,7 % da popu-
lagao, ou seja, pouco mais de urn terco da 
correspondente percentagem estadual. -

A populagao municipal foi estimada, a 
1.0 - VII-1958, em 42 600 habitantes. 

A cidade e as 4 vilas (quadros urbano e 
suburbano) congregam 38 <;, dos habitantes do 
Municipio. Localizam-se no quadro rural 62% 
dos habitantes, quota inferior a do mesmo 
quadro no Estado: 66 % . 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

C ONSIDERANDO-SE, der:.tre OS habitantes dO 
Municipio, o total das pessoas de 10 anos 

e mais, pode-se estimar a quota das que exer
cem atividades nos ramos "agricultura e pe
cuaria" e "prestagao de servigos" em 56% e 
13%, respectivamente (pe:centagens calcula
das sabre o referido total. exclusive os habi
tantes inativos, os que exe:..cem atividades do
mesticas nao remunerada.s, escolares discen
tes e aqueles cuja atividade nao foi declarada 
ou nao p6de ser bern definida) . 

Deve-se a alta percer.-tagem dos que de
clararam exercer atividades no ramo "defesa 
nacional" - 9% da populagao considerada ·
ao fato de se acharem aquartelados no Mu-
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nicipio vanos corpos de tropas da 3.a Divi
sao de In fan taria. 

Assinalem-se, tambem, as quotas de pes
soas que Ee dedicam aos ramos "industria.s de 
transformacao" e "comercio de mercadorias" 
- 6% e 5%, respectivamente. 

Peczuiria 

A PECUARrA fornece aprechivel contribui<;::lo 
a ecor:omia gabrielense. 

Formam os rebanhos, na maioria, as ra
gas puras (Hereford, Duhram, Devon, Jersey 
e Charoleza) e especimes de alta me.sti<;agem 
obtidos com reprodutores importados direta
mente do estrangeiro. 

Em 1957, a populagao pecwiria era de 
877 220 cabe<;as, no valor total de 679 milh6es 
de cruzeiros, assim discriminada: 

Quantldade Valor 

( cabe9as) (CrS 1 000) 

Bovines 347 000 520 500 

Eqliinos 28 700 28 700 

I'v'luares . . . . . . . . . . 820 820 

Sui nos 14 200 7 100 
Ovinos 484 300 121 075 

Caprin as ··· · ······· 2 200 330 

Sao Gabriel possuia a 6.a populagao pe
cuaria do Estado, colocando-se no 12.o Iugar 
quan to ao valor de sse rebanho. 

Prefeitura Municipal 
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Em 1958, a exportagao de bovinos alcan
gou 38 210 cabegas e a de ovinos, 3 745 . No 
primeiro semestre de 1959, a exportagao de bo
vir:.os e ovino3 foi de 25 524 e 2 970 unidades, 
respectivamente. 

0 gada e exportado principalmente para 
Bage, Rosario do Sui, Rio Grande, Pelotas, 
Livramento, Dam Pedrito, Porto Alegre , La
vras do Sui, Canoas, Cangussu, Esteio, Cace
qui, Rio Pardo e Santa Maria. 

Ainda em 1957 foram produzidos 418 000 
litros de leite , no valor de 2 milh6es e 90 mil 
cruzeiros; 130 000 duzias de avos de galinh::t, 
no valor de 1 milhao e 300 mil cruzeiros; 15 
toneladas de mel de abelhas, no valor de 228 
mil cruzeiros; e 1 tor:.elada de cera de abe
lha, no valor de 30 mil cruzeiros; existiam, 
ainda, 1600 patos, marrecos e gansos, no va
lor de 80 mil cruzeiros; 1 300 perus, no valor 
de 130 mil cruzeiros; 27 200 galinhas, no va
lor de 1 milhao e 360 mil cruzeiros; e 21 000 
galas, frangos e franga.s , no valor de 945 mil 
cruzeiros. 

Agricultura 

A AGRICULTURA tambem contribui com sua 
parte, mais modesta, para a atividade 

economica do Municipio. 
0 valor global da produgao agricola, em 

1957, atingiu 370 milh6es de cruzeiros, dos 
quais 253 milh6es, isto e, 68 % do total, pro
venientes da cultura de trigo e 89 milh6es, 
ou seja, 24% do total, da produgao de arroz 
com casca. 

Os 8 % restantes correspondem aos seguin
tes produtos: cevada, milho, aveia, cebola, fei
jao, batata dace, feijao soj s., laranja, mandio
ca mansa, pessego, tangerina , linho (semen
tel, fumo em folha, batata inglesa, melancia, 
pera, banana, caqui, maga, marmelo, amen
doim c;casca e melao. 

Sao Gabriel e o 2.0 produtor de trigo do 
Estado e do Pais, em valor e em quantidade 
0 rendimento media de suas lavouras e dos 
mais elevados, 1 015 quilogramas par h ecta re . 
0 prego media, 8 cruzeiros par quilo, esta aci
ma do prego estadual (Cr$ 7,40) . :E a 4.a la
voura do Estado. E o princinal produtor 
deste cereal na Campanha, contribuindo com 
38% para a quantidade e para o valor. 

A sua lavoura e a 2.a da regiao e cobre 
26 % da area cultivada. 
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Grupo Escolar Menna Barre to 

Plantaram trigo 661 estabelecimentos, em 
1957, sendo 167 com menos de 5 hectares, 273 
com mais de 5 e menos de 20 hectares e 221 
de mais de 20 hectares. 

0 prec;o media do trigo nacional, na safra 
1956/ 57, foi fixado em Cr$ 440,00 para o espe
cifico 78 e de CrS 413,60 para o 72. Esta safra 
foi financiada pelo Banco do Brasil. 

Dos 494 estabelecimentos de 5 e mais hec
tares, 350 se dedic 3vam somente a agricultu
ra, 55 a pecuaria, 87 eram misto.s (agro:;: ecuii.
rial e 2 nao especificados. Segundo a condi
c;ao do produtor, 279 eram administrados pe
lo proprietii.rio, 131 pelo arrendatario, 58 pelo 
ocupan te, 23 por parceiros e 2 por foreiro. 
Segundo o emprego de forc;a na colheita, 315 
usaram a mecanica, 126 mista, 19 animal e 1 
humana . 

Empregaram adubos quimicos em suas 
terras 338 estabelecimentos. Receberam ·a.ssis
tencia tecnica 32 e.~ tabelecimen tos. 

Ha urn moinho com capacidade de 11 ,810 
toneladas em 24 horas. Existem diversos ar
mazens (particulares e de cooperativas) com 
capacidade de cerca de 50 000 toneladas. 

Sao Gabriel e o 21.0 produtor de a rroz 
do Rio Grande do Sui e o 3.0 da Campanha. 

Na safra 1956/57 havia 75 lavoura.s de 
mais de 9 h ecta res e 76 a<;udes irrigando 67 % 
da a rea agricola. 

Contavam-se no Municipio 430 arados a 
boi. 42 a rados de disco a trator, 11 de aiveca 
a tl·ator , 124 grades de disco a boi, 60 gra
des de disco a tra tor, 196 grades de dentes: 
havia, ainda 43 levantes, 8 semeadeiras me
canicas, 5 semeadeiras adubadeiras, 5 secado-
res mecanicos, 70 tratores_. 43 trilhadeiras e 
42 bombas. 
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Os tipos de arroz plantados foram: Ja
pones, Farroupilha, Calero, Zenith, Blue-Rose 
388 e o Agulha. 

Ha 2 engenhos que beneficiam mais de 
100 000 .sacos de arroz com casca, cada urn, 
durante o ano. 

· Na safra em questao, o financiamento da 
la v'bura arrozeira foi feito somente e em gran
de I p? rte ( 64% da area total) pelo Banco do 
Br~sil. 

! A exportagao de arroz beneficiado proce
dente de Sao Gabriel, no ano comercial 19571 
/5~, foi de 7 717 toneladas. 

E estimada em mais de 50'Yc a area cul
tivada com arroz prejudicada pel3. enchente, 
na' safra 1958/59. 

Os principais compradores de seus produ
tos agricolas sao OS Estados de Sao Paulo, San
ta Catarina, Espirito Santo, Rio de Janeiro e 
o Distl·ito Federal. 

Prodw;iio de la 

A ZONA da Campanha, em 1957, produziu 
55% de la em bruto de to do o Estado e 

58% do valor total . 
Sao Gabriel produziu 1 008 tonel9das de 

la no valor de 85 683 milhares de cruzeiros, ou 
se.ia. 7% da quantidade e do valor da regiao 
e 4% da produgao e do valor total do Estado. 

0 desenvolvimento da produgao de la, no 
periodo 1954/57, pode ser observado na seguin
te tabela: 

ANOS Quanti dade Valor 
(!) (Gr$ 1 000! 

1054. I 058 57 l:l2 
1!1.15 . I 012 GO 7211 
IU56 . ll/2 6:l 206 
1!157. 1 008 S.l GS:l 

PRODUc;AO INDUSTRIAL 

C ONTAVA o Municipio, em 1957, com 11 es
tabelecimentos industriais que ocupavam 

5 ou mais pessoas, dos quais 1 dedicava-se a 
industria extrativa de produtos minerais e 10 
a industria de transformagao. 

0 valor da produgao desses estabelecimen
tos totalizou 239 milhoes de cruzeiros, estan
do ocupados 539 operarios. 
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lndustrias de transfonncuJw 

A PRINCIPAL classe da indi1stria de transfor~ 
ma<;ao e a de produtos alimentares, corn 

5 estabelecimentos, que contribuiu com 95{"' 
para o valor total da produgao industrial~e 
59 % do pessoal ocupado. Nesta classe nao o
ram incluidas as padarias. 

Os demais estabelecimentos dedicavaml§\' 
a transformacao de minerais nao metalid5.s 
(21 e a indus'tria editorial e gratica (3). ' 

Prodw;iio de origem animal 

E M 1957, foram produzidas 3 791 toneladil-t;> 
.:..; de produtos de matadouro, no vJlor de 

83 600 milhares de cruzeiros, assim distribul
dos: 

Quantidade Valor 
produzida 1Crs 10001 

( t) 

Carne vercl e de bovina I 083 17 215 

Charque de bovina I 048 42 124 

Carne verde de ovino 193 2 625 

Couro seco de bovina 234 3 231 

Couro salgado de bovin a 444 6 652 

Sebo 315 7 398 

Miudos tialgados de bo-
vi no 49 I 16R 

Outros 425 3 195 

Foram abatidas 9 685 cabecas de bois. 
9 507 de vaca.s, 528 de porcos. 1101 de leit6es: 
9 625 de ovino.s e 93 de caprinos. 

0 utras atividades 

A PRonug.i\o de lenha, em 1957 , atingiu 
130 000 m", no valor de 5 200 milhares de 

cruzeiros. 
A produgao de carvao vegetal em 1957 foi 

de 190 toneladas, no valor de 152 milhares de 
cruzeiros. 

MEJOS DE TRANSPORT£ 

0 MUNICiPIO de Sao Gabriel e servido )::or 
estradas de rodagem. pela Via<;ao Ferrea 

Rio Grande do Sui (VFRSJ e par duas com-
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panhias de navegac;ao aerea - Sociedade 
Anonima Viac;ao Aerea Gaucha CSAV AG) e 
Via<;ao Aerea Rio-Grandense (VARIGl. 

Ha 6 estac;6es e 6 paradas de trem, avi6es 
3 vezes por semana e 6 linhas de onibu.s (3 
interdistritais e 3 intermunicipaisl . 0 aero
porto dista 7 km da cid a de. 

As ligac;6es de Municipio com as localida
des vizinhas e as Capitai.s estadual e federal 
cobrem as seguintes distancias: 

Cacequi - 1) Rodoviario: 97 km ; 2 l Fer
roviario: 77 km. 

Dam Pedrito- ll Rodoviario: 141 km; 2) 
Ferroviario: 148 km . 

La VI· as do Sul - 1 ) Rodoviario: 56 km; 
2) Misto: a) ferroviario ate !bare: 58 km e 
b l rodoviario, de Ibare a Lavras do Sul: 
46 km. 

Rosario do Sul - 1 1 Rodoviario: 83 km: 
2) Ferroviario: 136 km. 

Santa Maria - 1) Rodoviario: 148 km; 
2) Ferroviario: 190 km. 

Sao Sepe - Rodoviario: 111 km. 

Capital Estadual - 1 l Rodoviario: 396 km; 
2 l Ferroviario: 533 km; 3) Aereo: 307 km. 

Capital Federal - 1 l Ferroviario (VFRGS, 
RVPSC, EFS e EFCBl : 2 213 km - 2) Rodo
viario: 1634 km - 3) Via Porto Ale·gre, ja 
descrita , dai ao DF.: a) Ferrov'ario: 2 711 km: 
b l Rodoviario, via Sao Leopolda: 1 934 km ou 
via Torres: 2 027; c l Aereo: 1 217; d) Misto 
03custre e maritima) : 1 860 km - 4) Via 
Rio Grande: a) ferroviario ate Rio Grande: 
413 km; b) rodoviario, ate Rio Grande: 354 km; 
c) maritima, Rio Grande a Capital Federal: 
1614 km. 

Transporte Aereo 

MoviMENTO aereo em 1957 foi o seguinte: 

Pauses .. 710 

Passageiros 

Embarcados 3 780 
Desembarcados 4 062 
Em trimslto 2 937 
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Eagagem (kg) 

Embarcada 
Desembarcada 
Em transito 

Carga (kg) 

Em barcada 
Desembarcada 
Em transi to 

Correia (kg) 

Embarcado 
Desembarcado 
Em transi to 

COMERC/0 E BANCOS 

44 873 
49 243 

39 020 

97 950 
18 288 

116 069 

1 367 
1 322 

1 019 

S A.o GABRIEL conta com 5 estabelecimentos 
atacadi•tas e 830 varejistgs 0 

0 comercio local mantem transa9ao com 
as pra<;as de Porto A1egre, Pelotas, Rio Gran
de, Bage, Caxias do Sui, Santa Cruz do Sui, 
Santa Maria, Cachoeira do Sui, Bento Gongal
ves, Cacequi, Carazinho, Cruz Alta, Dom Pe
drito, Encantado, Erexim, Garibaldi, Ijui, Ja
guari, Santana do Livramento, Nova Hambur
go, Panambi, Rio Pardo, Rosario do Sui, Santa 
Rosa, Santo Angelo, Sao L2opo!do, Sao Luis 
Gonzaga, Sao Pedro do Sui, Sobradinho e Uru-
guaianao 

Importa principalmente produtos quimi
cos e farmaceuticos, calgados, tecidos, material 
eletrico, maquinas e motores 0 

Foram registrados, em 31 de dezembro de 
1958, os seguintes valores, correspondentes aos 
saldos das contas bancarias de maior expres
sao: 

CO NT AS 

Caixa em rnocda eorrrnte. 

Emprl,~timos em ronta r-orrcntr 

Titulos descontados .. 

DepOsitos :\. vista c a rurto praw 

DepOsitos a prazo 

Saldo em 31 
de dezembro 

de 1958 
(Cr~ 1 000> 

Ill 000 

10 RIO 
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As aplica<;6es bancarias a poderes publi
cos e atividades economicas apresentaram os 
seguintes valores : 

SALDOS EM 31-XJI-1958 (Cr5 1 000) 

CONTAS 

Go- I 
__ v_ern~- _ 

1 

Co- Indus- ! La- I Pecu- II Parti-
rnercio tria I voura I aria culares 
~~- -~ - - +- -~:-----

: i ! 
Ernprf>:::;timos ern 

conta eorrente 

Tit.ulos d<'seonta-

827 

dos ...... . 

1 ~1:15 · ;,)1 I 5 '"·' u~u li 4:l 555 

~ i 3U 177 51 JS! i 20 40J 2G 071 ! ~1 22~1 

Estao localizadas no Municipio agi'mci'ls 
do Banco do Brasil S.A., Banco Nacional do 
Comercio S. A., Banco da Provincia do Rio 
Grande do Sul S. A. e do Banco do Rio G. 
do Sul. 

Em funcionamento ha 5 cooperativas de 
produ;;ao e 5 de credito. 

SALARIOS 

C oM rela<;ao ao salario-minimo do tnba
lhador adulto, vigorante por 3 anos a 

partir de 1.0 de janeiro de 1959, o Estado do 
Rio Grande do Sul esta dividido em 2 sub-re
gi6e.s. Na segunda, da qual faz parte Sao Ga
briel, o salario-minimo mensal e de 4 900 cru·
zeiros, ou 163,33 diario e 20,42 horario. 

As percentagens do salario-minimo para 
efeito de desconto estabelecido por lei com
preende: alimenta<;ao: 44%; habitagao: 24%; 
vestuario: 22%; higiene: 7%: transporte: 3%. 

INSTRU(;AO PUBLICA 

C OM base nos dados censitarios de 1950, po
de-se estimar que, atualmente, a percen

tagem de pessoas alfabetizadas no Munici~~io 
seja superior a 57%, quota observ3da naquele 
ano (calculada sobre 0 total das pessoas p:-e
sentes de 10 anos e mais) . Essa quota e infe
rior a correspondente ao Estado, que deve ser 
pouco superior a 66%. 

Ensino 

E M 1958, o ensino primario geral contava 
J com 86 unidades escolares, com 5 253 alu

nos de matricula geral. 
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A tabela a seguir discrimina os cursos de 
ensino primario geral, por unidades escolares, 
corpo docente e alunos matriculados, agrupa.
dos segundo a entidade mantenedora: 

CURSOS 

ENSINO PRIMARIO GERAL 
SEGUNDO A DEPENDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

Total I 
Publi ca I 

Part icular 
Estad"al I Municipal _ _ 

C:\ IIHDF.S ESCOLAHES 

PrC-prim!lrio infant il. I 
Fundamental co mum. G7 54 
Suplctivo .. 3 
Complemcntar .. 15 8 

TOTAL .. 86 11 62 13 

CORPO DOCW\Tf.: 

PrC-primitrio infantil. I 1 
Fundamental co mum . 171 ·IG 103 22 
Supletivo . ...... 14 14 
Complemcntar . 25 s 

TOTAL 211 69 112 30 

ALU:\OS MATRIClJI.A DOS 

PrC·rrim 3.rio infantil 40 40 
Fundamental COJHum . 1 545 134 2 i71 ti-10 
Supletivo .. :l4K :o s 
Complcmcntar . ~20 7H lOG 135 

TOTAL. 5 253 1 601 2 877 775 

0 movimento escolar r eferente ao ensino 
media foi o seguinte: 

Uni- NUmero 
ALUNOS Conclu-

MATRICULADOS sOes de 
ENSIII:O dades de EM 1958 cursos 

esco- profes- em 
lares sOres 1957 

_Tot~~~~f1lens Mulheres 
--- - ·-- ·--· ·-

Gi nasial. . .. :I :~2 Ulli 342 274 G!J 
Comcrcial. . I 11 5:l :15 18 12 
Normal. 1 10 fiG - 66 14 
Artistico ... :l 12 1U2 6 186 i2 

TOTAL . 8 65 927 383 544 167 

0 Conservat6rio Municipal de Muska 
mantem os Cursos Elementar, Media e Supe-
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rior de Piano, Elementar de Acordeon e Me
dio de Teoria e Solfejo; o Liceu Musical Pa
lestrina, o Medio de Acord eon; e o Conserva
t6rio Kolischer, o Medio de Piano e Acord eon. 

FINANc;AS PUBLICAS 

E M 1959, a receita total orgada para Sao 
Gabriel foi de 29 260 milhares de cruzei

ros; a despesa prevista nes.se ano foi de 29 260 
milhares de cruzeiros. 

No periodo 1955/59, as finangas do Muni
cipio atingiram as seguintes cifras: 

FINAN:{AS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa "d f cit" 

Total Tribut'iria 
realizada do balan1o 

, 
1955. ........... 15 127 6 218 8 973 + u 154 

1956. . . . . . . . . . . . . 10 015 5 606 15 789 + 226 

1957 ... ······ · · ·· 24 592 7 733 24 259 - 333 

1958 ... ........ 24 787 9 170 26 308 - 1 521 

1959 (') .. ..... .. 29 260 7 ·170 29 260 -

(*) Or~ameuto. 

As principaLs contas em que se decom
p6e a renda tributaria orgada para 1959 sao 
as seguintes: 

Total ................ . . .. . ........ . ... . 

Impostos ............. . ... . .. . .... . .. . .. . 
Terri to rial ....................... . ... . 
Predial 
S6bre industrias e profiss6es ..... . . . 
De licen9a ......................... . . . 
Jogos e di vers6es ............. . .... . 

Tax as 

Assistencia e seguran9a social ...... . 
Esta tistica 
Rodoviarlas 
Expediente 

(Cr$ 1 000) 

7 470 

6 !50 
200 

I 400 
4 000 

400 

!50 

1 320 

350 
60 

400 
120 

Fiscallza9ao e servi9os di versos . . . . . . 30 
Limpeza publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Melhoramentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

Emolumento::; de estabelecimentos de 
ensino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

SAO GABRIEL -- 18 



A despesa municipal , em 1959, estava as
~im dis tribuida: 

Despesa t ota l 29 260 
Administra<;ao gera l . . . . . 2 662 
Exa<;ao e fiscaliza<;ao fimmceira 627 
Segura n <;a publica e assisten c ia ~ocial 316 

Educa<;ao publica 4 936 
Saude publica . . . . . 42 
Servi<;os industria ls 
Divida publica 
Servi<;os de utilidade publica 
Encargos di verso3 

4 462 
2 !57 

12 6!5 

I 443 

A arrecadagao da receita federal, esta
dual e municipal apresentou os seguintes da
dos para o periodo 1955/ 59: 

RECEITA ARRECADADA (Cr~ 1 000) 
ANOS 

Federal EsladJal Municipal 
---·----

1955 .... .. ... . 12 12·1 22 105 15 127 
1956 ...... 15 191 ;jg 011 16 015 
1057 ...... . .. . In 703 48 108 24 592 
1958 .. ..... .. . . .. .. 21 656 61 833 24 787 
1959 (*) .. .. . 29 260 

(*) Orramcuto. 

DIVERSOS ASPECTOS DA 

VIDA JVJUNICIPAL 

A ciDADE de Sao G abriel apresenta aspecto 
urbana agradavel . 

E provida de abastecimen to de agua. Em 
1958, as linhas adutoras cobriam 1 752 me
tros ; havia 2 esta<;oes elevat6rias com a po
tencia de 60 c. v. e 2 reservat6rios. A rede 
distribuidora atingia 20 293 metros; havia 33 
logradouros publicos com canalizagao, 1 374 hi
dr6metros, 370 ligagoes livres , 5 bicas, tornei
ns e chafarizes publicos e 31 registros para 
extingao de incendio. Em 1958, existiam 1 998 
domicilios servidos por abastecimento d'agua 
na sede municipal. 

Ha uma usina eretrica (usina termica) pa
ra fornecimento publico de energia, perten
cente a Prefeitura Municipal, com 600 kw de 
r;otencia total. motor primario de 696 kw e 
em-rente CA-3F, a qual produziu, em 1956, 
1 980 000 kwh de energia , forneceu 365 000 kwh 
para os servigos municipais de esgoto e abas-
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tecimento d'agua, 1 301 000 kwh para parti
culares e iluminagao publica, e serviu a uma 
populagao de 17 000 habitantes. Em 1958, na 
sede municipal, existiam 2 385 ligaq6es eletri
cas. 

Quanto a assistencia medico-sanitaria, em 
1957, existia 1 hospital geral com 212 leitos 
(sendo 62 de clinica geral, 31 obstetrica e gi
necol6gica, 68 cirurgica, 40 tuberculose e 11 
de outras especialidadesl, 9 medicos e 17 en
fermeiros. Ha, ainda, 1 hospital militar des-
ti:nado a guarnigao local. . 

A assistencia medica e prestada a popu
lagao da sede municipal por 13 medicos, 8 den
tistas e 8 farmaceuticos, no exercicio da pro
fissao. Ha 4 farmacias. 

Ha as seguintes bibliotecas: a Publica Mu
nicipal, com 3 580 volumes; a do Clube Uniao 
Caixeiral, com 1 869 volumes; a do Clube Co
mercia!, com 965 volumes; da Loja Rocha Ne
gra, com 930 volumes; e a da Sociedade Uniao 
Artistic a e Beneficente, 920 volumes. Funcio
na na sede municipal a Radio Sao Gabriel, 
prefixo ZY0-2, com potencia de 250 watts e 
freqiiencia de 580 kc. Ha 2 jornais - "0 1m
parcial" (diario) e a "F6lha da Terra" (sema
nalJ . Existem 2 tipografias e 2 livrarias. 

Exercendo atividade profissional, contam
-se 9 advogados, 4 engenheiros, 5 agr6nomos 
e 2 veterinarios. 

A sede do Municipio e dotada de servigo 
telef6nico, com 257 aparelhos instalados. Ha 
5 hoteis, 4 pens6es, 2 cinemas e 3 sindicatos 
de empregados . 

Ha 1 Agencia da Caixa Econ6mica Federal, 
1 Agencia de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema estatistico brasileiro, e 1 Agencia. Re
gional postal-telegr:ifica do D.C . T . 0 servigo 
telegrafico tambem e feito pela Viagao Fer
rea Rio Grande do Sul e pelas estag6es do 
9.0 R . C., da VARIG e da SAVAG. 

E: a cidade sede de varias associag6es re
creativas, sociedades desportivas e associag6es 
de classe. 

Ha em Sao Gabriel os seguintes monumen
tos: Marco do Centenario, erguido em 1922 em 
comemoragao ao 1.0 centenario da indepen
dencia do Brasil; Monumento ao Expedicio
nario, inaugurado em 1955, em homenagem aos 
pracinhas brasileiros; e, ainda, os bustos do 
Dr. Celestino Cavalheiro e do Cel. Francisco 
Hermenegildo da Silva. 
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Celebra-se anualmente, a 18 de novembro, 
a tradicional procissao do padroeiro da cida
de, Arcanjo S. Gabriel. 

Patrocinada pela Associac;ao Rural, reali
za-se anualmente, nos dias 29, 30 e 31 de ou
tubro, a Exposic;ao Feira Agropecuara de Sao 
Gabriel. Participam criadores locais e de ou
tros munici']ios, que apresentam os melhores 
produtos. As vendas verificadas na exposic;ao 
de outubro de 1958 atingiram 7 516 milhares 
de cruzeiros. 

Na parte de ·assistencia social, assinala-se 
a existencia de varias associac;6es de amparo 
a velhice, a infancia desamparada e a mater
nidade. 

Os naturais de Sao Gabriel sao denomi
nados gabrielenses. 

FONTES 

A s INFORMA<;6Es divulgadas neste trabalho 
foram, na sua maioria, compiladas e for

necidas pela Ao·encia Mnnicipal de Estatisti
ca de Sao Gabriel. 

Hist6rico - Documentos constante.s do.s 
Arquivos de Documentaf'§.o Municipal, da Di
retoria de Documentac;ao e Divulgac;ao (Se
cretaria-Geral do CNE), da "Enciclopectia dos 
Municipio,s Brasileiros", do Jivro "Asoer·to-; Ge
rais de Sao Gabriel", de Fortunato Pimentel 
e da Revista do Instituto Hist6rico e Geog;ra
fico do Rio Gnll1de do Sui, III e IV trimes
tres, ano X ("Sao Gabriel", subsidio-; para a 
sua hist6ria, coligidos por Celso Schroderl . 

Demografia - Estimativas do Departa
mento Estadual de Estatistica . 

Pecwiria - Servic;o de Estatistica da Pro
duc;ao (Ministerio da Agricultural ; Pas to Fis
cal de Sao Gabriel. 

Agricultura - Servico de Estatistica da 
Produc;ao (Mini.sterio da Agricultural; inque
rito esnecial si\bre o trigo, feito pelo SEP com 
o Servic;o de Expansao do Trigo; 13.0 Anua
rio Estatistico do Arroz, 1958, do Instituto Rio 
Gnnden.oe de Arroz; Boletim Estatistico Men
sal, junho 1959, n.o 30, do IRGA. 

Produc;ao industrial - Registro Industrial 
do CNE e do SEP. 
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Transporte aereo - Diretoria de Aeronau
tica Civil (Ministerio da Aeronautical . 

Movimento banccirio -- Servigo de Estatis
tica Econ6mica e Financeira (M. da Fazenda). 

Finanqas publicus - Conselho Tecnico de 
Economia e Finangas (M. da Fazenda) e Ins
petoria Regional de Estatistica do Estado. 

Assistencia medico-sanitaria - Servi<:;o de 
Estatistica da Saude (Ministerio da Saudel . 

Energia Eletrica - Conselho Nacional de 
Aguas e Energia Eletrica ("Agua e Energia 
Eletrica", ano IX, n.0 33, junho de 1958) . 
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E ST A publicagao jaz parte da serie de mo
nograjias municipais organizada pela 

Diretoria de Documentagao e D ivulga<;ao do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolu<;ao hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com a.dequada 
sistematizaqao, elementos esparsos em dije
rentes documentos. Ocorrem, em alguns ca
sas, divergencias de opiniao, comuns em as
suntos dessa natureza, nao sendo raros os 
equivocos e enos nas pr6prias jontes de pes
quisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaboraqao, especialment.e 
de histoTiadores e ge6gra jos, a jim de que se 
possa divulgar de futuro , sem receio de con
tmversias, o esc6rgo hist6rico e geograjico dos 
municipios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 
Secretirio-Geral : Hildebrando Martins 

COLEI;:liO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Ca.\~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 -
Antonio Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Hori
zonte. 206 - Ituberi. 207 - Minduri. 208 - Valen~a. 

209 - Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas . 211 
- Japaratuba . 212 - Canavieiras. 213 - Tupa . 214 -
Pombal. 215 - Jucis. 216 - Mandaguari. 217 - Para 
de Minas . ·218 - N. S. das Dores. 219 - Serra Ne
gra. 220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Ita
parica. 223 - Sao Gabriel. 

A.cabrru-se de imprimi-r, 
do IBGE, aof quinze dias 
mil no·vecentos e cinqiienta 

no Ser·vi(o Grdjico 
do me!; de dezembro de 
e nove. 




