
D< ~~ 

CANOINHAS 
SANTA CATARINA 

IBGE -- CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 



Co!e{iw de Monograjias- N. 0 244 

CANOINHAS 
SANTA CATARINA 

u ASPECTOS FiSICOS - Area: 2 903 km' 
(1960); altitude: 760 m; temperatura me
dia em oc - das maxi mas: 29; das mini
mas: 13. 

POPULAQAO - 39 232 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960); densidade demogrdjica: 14 habi
tantes por quil6metro quadrado. 

~' ATIVIDADES PRINCIPAlS- Pecuaria (bo
vinos, eqilinos e suinos) , agricultura (fei
j{io, trigo, milho e batata-ingzesaJ, indus
trias de transformagtio (madeira, produ
tos alimentares, mobiliario, transformac;tio 
de minerais nao metalicos), produc;ao ex
trativa ( erva-mate). 

r:: EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 
agencias bancarias e 1 da Caixa Econ6mi-
ca Federal. · 

·:, VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 200 autom6veis e 330 cami
nh6es. 

-;_, ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 600 liga
g6es e!etricas, 200 aparelhos telef6nicos, 
5 hoteis, 3 pens6es e 3 cinemas . 

ti ASSISTftNCIA MEDICA (sede) - 1 hospi
tal geral com 74 leitos; 4 medicos no exer
cicio da profisstio. 

·~ ASPECTOS CULTURAIS - 84 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 4 de ensino media; 2 tipografias , 
3 livrarias, 1 biblioteca e 2 jornais . 

;:r FINANC.4.S MUNICIPAlS EM 1959 (milha
res de cruzeiros) - receita total : 12 488; 
renda tributaria: 4 998; despesa realizada: 
11 345. 

REPRESENTACAO POLiTICA - 13 verea
dores em exe~rcicio. 

Texto de Paul Schnetzer, da Diretoria 
de Documentagao e Divulgagao do CNE. De
senho da capa de Q. Campofiorito. 



HIST6RICO 

A PASSAGEM constante de tropeiros atraves 
da regiiio onde hoje se encontra o Mu

nicipio fixou uma rota, conhecida como Es
trada da Mata, que atravessava a parte mais 
estreita de urn rio. Sendo a travessia feita, 
ai, em canoas, o local passou a ser chamado 
de "Passo de Canoinhas" e o rio, de Canoi
nhas, denominagao que se estendeu a povoa
gao que mais tarde ali se formou. 

Somente em 1829 teve inicio a coloniza
gao. Correntes de imigrantes, vindas do Pa
rana e constituidas quase exclusivamente de 
brasileiros, interessados na extragao da erva
-mate, subiram o Canoinhas, detendo-se no 
ponto onde hoje esta edificada a cidade, por 
ser proximo ao Rio Negro, amplamente na
vegavel, e devido a altitude e regularidade do 
terreno. 

Segundo a tradigao, foi Paula Pereira o 
fundador do arraial, onde posteriormente che
garam imigrantes alemaes e poloneses, pro
cedentes das localidades catarinenses de Sao 
Bento. Joinville, Campo Alegre e Blumenau. 

Situado no territ6rio do Contestado, ob
jeto de disputa entre Parana e Santa Cata
rina, nos primeiros anos deste seculo, o po
voado teve seu desenvolvimento prejudicado 
pelas agitagoes decorrentes do conflito. Con
tudo , alcangou sua emancipagao administra
tiva. Em 1902, era criado pela Prefeitura do 
Municipio de Curitibanos o distrito de Santa 
Cruz de Canoinhas, e este foi elevado em 1911, 
pela lei estadual n.0 907, a categoria de Mu
nicipio , com a denominagao de Santa Cruz 
de Canoinhas. Em 1916, superada a crise do 
Contestado, o Municipio foi incorporado, em 
definitivo, ao Estado de Santa catarina. 

Em 1923, pela lei estadual n.o 1 424, a 
Vila de Santa Cruz de Canoinhas passou a 
categoria de cidade, sob a denominagao de 
Ouro Verde, que exaltava a riqueza do Muni
cipio, a erva-mate. 0 decreta estadual n .0 1, 
de 27 de outubro de 1930, devolveu ao Muni
cipio o .seu primeiro top6nimo, simplificando-o 
para Canoinhas. 

A erva-mate, motivo da colonizagao ini
cial. foi durante algum tempo a atividade 
predominante dos habitantes, porque sua co-

CANOINHAS - 3 



mercializagao dava resultados compensado
res. Ate que sobreveio seria e prolongaaa crise 
no comercio ervateiro, quando, entao, parte 
da populagao abandonou os ervais, dedican
do-se a extragao e industrializagao da madei
ra e a agropecuaria. 

DIVISAO ADMINISTRATIV A E 

JUDICIARIA 

EM l.O-VII-1960, o Municipio de Canoinhas 
achava-se dividido em 6 distritos: Ca

noinhas, Bela Vista do Toldo, Felipe Schmidt, 
Major Vieira, Paula Pereira e Tres Barras. 
Pelas leis estaduais nfuneros 632 e 633, de 
23-XII-1960, perdeu os distritos de Major Viei
ra e Tres Barras e parte do distrito de ca
noinhas. Sua area foi, assim, reduzida de 
2 866 km2 para, aproximadamente, 1 100 km2

• 

A Comarca, desmembrada da de Curiti
banos em 1913, pertence a 3.a Divisao Judicia
ria do Estado de Santa Catarina. A cidade e, 
desde 1940, sede de comarca de 3.a entrancia. 

LOCALIZAl;AO DA SEDE MUNICIPAL 

A sEnE Municipal esta localizada no Pla
nalto Catarinense, a margem esquerda 

do Rio Canoinhas, a apenas quatro quil6me
tros de sua foz no Rio Negro, numa altitude 
de 760 metros, e distando, em linha reta, 
24 km de Florian6polis. A posigao geografica 
se define pelas coordenadas: 250 10' 25" de 
latitude sul e soo 23' 29" de longitude W. Gr. 

A maior parte da cidade fica compreen
dida entre o Rio Agua Verde e o Arroio Mon
jolo, pequenos tributarios do Rio Canoinhas. 

CLIMA 

0 INVERNo geralmente comega no mes de 
maio e prolonga-se ate fins de ag6sto; 

o verao estende-se de dezembro a fevereiro. 
Ha chuvas freqiientes nas duas estag6es. 

A maior precipitagao e registrada nos meses 
de setembro e outubro. Em alguns anos, 
tem-se verificado chuvas prolongadas tam
bern em dezembro e periodos de seca, mais 
ou menos extensos, principalmente nos meses 
de janeiro e fevereiro. 
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Hospital Santa Cruz 

ASPECTOS FiSICOS 

D ENTRE os rios canoinhenses merecem des
taque o Iguagu, o Negro e o Canoinhas. 

0 Iguagu, que nasce nas proximidades de 
Curitiba, no Parana, e e navegavel em todo 
seu curso, separa canoinhas, a nordeste, dos 
Municipios paranaenses de Paulo Frontin e 
Sao Mateus do Sui. Seu afluente, o Rio Negro, 
igualmente navegavel, faz fronteira, tambem, 
com este ultimo Municipio. Na fronteira com 
os Municipios de Tres Barras e Porto Uniao 
esc I ficam, respectivamente, 0 Rio Canoi
nhas. afluente do Rio Negro, e o Rio Preto, 
pequeno afluente do Rio Iguagu. A 9 km da 
sede municipal encontra-se o Saito Agua Ver
de, no rio do mesmo nome, afluente do Rio 
Canoinhas, com 9,5 metros de queda livre. 
A 2,5 quil6metros, na localidade de Agua Ver
de, foram descobertas, em 1936, aguas termais 
sulfurosas, apropriadas para uso medicinal. 
Continuam inexploradas, como as jazidas de 
asfalto e calcarea, descobertas no distrito de 
Paula Pereira. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

E NTRE o Recenseamento de 1950 e o de 1960, 
Canoinhas perdeu o distrito de Papan

duva, onde havia, na data daquele levanta
mento , 15 962 habitantes (30% do total apu
rado no Municipio) . Verificou-se, :por esse 
motivo, decrescimo na populagao da comuna, 
que passou de 52 556 habitantes, em 1.0 de 
julho de 1950, para 39 232 habitantes, em 1.0 

de setembro de 1960, de ac6rdo com os dados 
preliminares do ultimo Recenseamento. A 
maior concentragao demografica ocorre na 
zona rural, com 68 % da populagao. Na ur
bana localizam-se 22 % e na suburbana 10%. 
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ATIVIDADES ECON6MICAS 

A siNTESE economica a seguir refere-se a 
situa~ao anterior a 23-XII-1960, data 

em que foi bastante reduzida a area do Mu
nicipio, conforme se esclarece no capitulo 
"Divisao Administrativa e Judiciaria". 

A agropecuaria ocupava posi<;ao de van
guarda entre as atividades economicas, des
tacando-se as atividades pastoris . 0 valor 
dos rebanhos canoinhenses atingiu, em 1959, 
386 milh6es de cruzeiros. 0 bovina, com 35 mil 
cabe<;as, valia 210 milh6es de cruzeiros; o 
eqi.iino, com 19 mil cabe<;as, 114 milh6es; o 
suino, 40 mil cabe<;as e 48 milh6es de cru
zeiros. Havia ainda 1800 muares (11 milh6es 
de cruzeiros) , 2 500 ovinos e 8 000 caprinos. 
No abate foram registrados, em 1958, as totais 
de 2 193 bovinos, 2 876 suinos, 1 011 caprinos 
e 424 ovinos . A produ<;ao de carne e seus de
rivados atingiu, no mesmo ana, o valor de 
18,8 milh6es de cruzeiros, destacando-se a de 
carne verde bovina, com 10,8 milh6es; a de 
suina, com 2,6 milh6es; a de toucinho suino 
fresco, com 2,1 milh6es. A produ<;ao de Ieite 
situou-se em 950 mil litros, no valor de 5,7 mi
lh6es de cruzeiros. 0 plantel avicola valia 
3,5 milh6es de cruzeiros, compreendendo ... 
44 400 galinhas, 17 600 palmipedes, 1 400 pe
rus. 300 mil duzias de avos foram produzidas, 
no valor de 4,5 milh6es de cruzeiros. Quanta 
a apicultura, foi obtida em 1959 uma produ
<;ao de 90 toneladas de mel (1,8 milh6es de 
cruzeiros) e 10 toneladas de cera-de-abelha 
(0,8 milh6es) . 

Na cultura agricola, destacavam-se o fei
jao, o trigo, o milho e a batata-inglesa, dos 
quais foram produzidos, em 1957, 2 160, 2 100, 
6 216 e 2 928 toneladas, valendo respectiva
mente 16,2, 15,8, 14,3 e 12,7 milh6es de cru
zeiros. Tais cifras perfazem 59 milh6es de 
cruzeiros - cerca de 74% do valor da produ
gao global (80 milh6es) . 

Eram tambem cultivados o centeio, o ar
roz, a batata-doce, frutas, como pessego e uva, 
mandioca mansa (aipim), cebola, alho, e, em 
escala menor, o amendoim, a aveia, a cevada, 
o fumo, o caqui, figo, laranja, limao, tange
rina, ma<;ii, marmelo, pera, melancia e toma
te, alem de outros produtos. 

11,8 mil hectares de terra eram ocupados 
pelas culturas, cabendo 9,2 mil as quatro 
principais. 
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Cooperando com o setor agropecuario da 
economia municipal, existem as seguintes en
tidades: Inspetoria de Terras e Colonizac;ao, 
Posto de Defesa Sanitaria Animal, Estac;ao 
Experimental de Trigo . Junto a esta ultima, 
uma Escola Pratica Rural, nas proximidades 
do distrito-sede, administra cursos praticos 
para tratoristas. 

0 Municipio exportava gado bovina em 
pe para Curitiba e Joinvile e suinos para Pon
ta Grossa . Curitiba e o principal mercado 
comprador de seus produtos agricolas. Ainda , 
nas industrias de transformac;ao, a produc;ao 
alcanc;ou, em 1958, o valor de 219,6 milhoes 
de cruzeiros, cabendo 162,1 milh6es aos esta
belecimentos de 5 ou mais pessoas e 57,5 mi
lhoe.s aos de menor efetivo. Entre aqueles 
estabelecimentos predominava o ramo de 
transformac;ao de madeira, cuja produ<;ao foi 
avaliada em 108,1 milh6es. Outros ramos in
dustriais destacados eram o de produtos ali
mentares, com 26,8 milh6es; mobiliario, com 
15,1 milhoes; e transformac;ao de minerais 
nao metalicos (7,7 milh6es) . Na industria da 
madeira encontram-se serrarias e fabricas de 
caixas, laminados, compensados e esquadrias. 

Embora a produc;ao extrativa vegetal fi
gurasse como a de menor valor economico, 
entre as atividades locais, o Municipio se des
tacava como urn dos maiores produtores de 
erva-mate no Pais. Ocupava o 2.0 lugar en
tre os Municipios produtores do Estado, o 4.0 , 

entre os do Pais. Em 1959, alcanc;ou, nesse 
item, a produc;ao de 5,5 mil toneladas, no va
lor de 49,5 milh6es de cruzeiros, sendo supe-

Saito do Rio Tamandui no interior de Canoinhas 
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rado, apenas , pelos Municipios de Ponta Pora, 
Mato Grosso (7,6 mil toneladas/114 milh6es 
de cruzeiros); Mafra, Santa catarina (9,9/ 99) 
e Sao Mateus do Sul, Parana (7,5/67) . 

Localizado na area de ocorrencia da Arau
caria, o Municipio contava, ate fins de 1960, 
com o Parque Florestal Fiuza Ramos, man
tido pelo Instituto Nacional do Pinho. Com 
a elevacao do distrito de Tres Barras a ca
teg·oria , de Municipio, esse parque, que e o 
maior do INP, com 4 041 hectares, passou a 
jurisdi<;ao da nova comuna. 

COMERCIO E BANCOS 

C ONTAM-SE, na sede municipal, 120 estabe
lecimentos comerciais (sendo 10 ataca

distas) e 3 agencias bancarias: do Banco do 
Brasil, do Banco Industria e Comercio de 
Santa Catarina (!NCO) e do Banco Nacional 
do Comercio. Funciona tambem na cidade 
uma agencia da Caixa Econ6mica Federal. 

0 saldo bancario das principais contas do 
ativo havia alcan<;ado, em 31-XII-1959, as se
guintes cifras (milh6es de cruzeiros) : caixa 
em moeda corrente - 13,5; emprestimos em 
conta corrente - 61,9; titulos descontados -
53,0; depositos a vista e a curto prazo - 60,5; 
dep6sitos a prazo - 7,1. Os emprestimos em 
conta corrente destinavam-se a industria 
(29,7 milh6es de cruzeiros), a lavoura (16,2 
milh5es) , ao comercio (13,8 milh6es) , a pecua
ria (1,8 milh6es) e a particulares (0,4 milh6es). 
Os titulos descontados na pra<;a tiveram a 
seguinte distribui<;ao: industria - 28,0 mi
lh6es de cruzeiros, comercio - 20,5 milh6es, 
lavoura- 2,1 milh6es, pecuaria- 0,4 milh6es, 
particulares - 2,0 milh6es. 

Em 1.0 de janeiro de 1961 funcionavam 
3 cooperativas: Sociedade Cooperativa Agri
cola dos Produtores de Erva Mate de Canoi
nhas; Sociedade Cooperativa Profissional de 
Produ<;ao de Mate de Lagoas e Sociedade Co
operativa Triticola Canoinhas. 

0 Municipio comercia principalmente com 
as pra<;as de Porto Uniao, Mafra, Joinvile e 
Blumenau (do Estado de Santa Catarina), 
Curitiba (PR) e Sao Paulo (SP) . Importa ge
neros alimenticios (a<;ucar, azeite comestivel), 
alcool, ferragens , maquinas, texteis (fios e te
cidos), lou<;as. Exporta gado em pe, bovino e 
suino. 
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Pra~a Lauro Muller 

MEIOS DE TRANSPORTE E 

COMUNICA(;6ES 

A REDE de Via~;ao Parana-Santa Catarina 
CRVPSC) percorre o territ6rio canoi

nhense, contornando a margem esquerda 
(margem sul) dos rios Igua~;u e Negro, desde 
a fronteira ocidental do Municipio, nas pro
ximidades da esta~;ao de Felipe Schmidt, ate 
a fronteira oriental, nas proximidades da es
ta ~;ao de MarcHio Dias. Desta ultima locali
dade parte o pequeno ramal ferreo, de quatro 
quilometros, que estabelece liga~;ao com a 
Sede Municipal, cidade de Canoinhas . Em 
seu trajeto em territ6rio catarinense, a RVPSC 
Jiga Canoinhas aos seguintes municipios do 
Estado: Piratuba, Capinzal, Erval d'Oeste, 
Tangara, Videira, Ca~;ador , Porto Uniao, Tres 
Barras, Mafra, Rio Negrinho, Sao Bento do 
Sul, Jaragua do Sul, Guaramirim e Joinville. 

A sede municipal liga-se, pela rodovia es
tadual Porto Uniao-Mafra, nesta ultima 
cidade, a BR-2 (no trecho Curitiba-Lajes, 
de pista unica, bern pavimentada) . Pela con
tinuacao da referida rodovia estadual alcan
ga-se; por Campo Alegre, a BR-59, no trecho 
Joinville-Curitiba. Uma segunda rodovia 
estadual, a Canoinhas-Papanduva, liga-se 
tam bern a BR-2, nesta ultima cidade. Futu
ramente, pela rodovia federal BR-88 (Papan
duva-Blumenau-Itajai), ja projetada pelo 
DNER, se estabelecera a comunicac;ao de Ca
noinhas com as cidades do Vale do Itajai. 

Dista o Municipio, pela rodovia estadual 
Porto Uniao-Mafra, 110 km de Porto Uniao 
<SC) , 84 km de Paulo Frontin (PR), 36 km 
de Sao Mateus do Sul CPR) , 79 km de Mafra 
ISC ) ; pela rodovia estadual Canoinhas-Pa-

CANOINHAS - 9 



panduva, 26 km de Major Vieira, 51 km de 
Papanduva; par ferrovia, 14 km de Tres Bar
ras (SC) e 118 de Mafra (SC) . 0 percurso 
ate a Capital Estadual, Florianopolis, atraves 
de rodovias estadual e federal (BR-2), atinge 
437 km (6nibus, via Mafra, Rio Negrinho, 
Campo Alegre, Joinville, Itajai, Camboriu, Ti
jucas, Biguagu); ate a capital paranaense. 
par ferrovia (RVPSC), via Mafra, Rio Negro. 
Lapa, 272 km; par rodovia estadual e federal 
(BR-2), 195 km. A viagem para a nova Capi
tal Federal, Brasilia, pode ser feita por via 
rodoviaria ou ferrovh1ria ate Curitiba, e dai , 
par aviao, via Sao Paulo e Goifmia , em 4 ho
ras e 5 min utos. 

ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA 

UM hospital (estabelecimento oficial com 
74 leitos), um Centro e um P6sto de 

Saude atendem a populagao. Exercem sua 
profissao, no Hospital, 4 medicos e 4 enfermei
ros; no Centro e no P6sto de Saude, 2 medi
cos, 2 enfermeiros e 1 dentista . 

INSTRUl;AO PUBLICA 

0 iNDICE de alfabetizagao deve ultrapassar , 
atualmente, a taxa de 57% (pessoas de 

10 anos e mais) . 

Ensino 

C ANOINHAS contava, em 1959, com 89 uni
dades de ensino primario geral (84 de 

ensino prima rio fundamental co mum; 3 de 
ensino complementar; 1 de ensino supletivo; 
1 de ensino pre-primario infantil), com 
5 575 alunos. As esc alas de en sino primario 
fundamental comum eram freqi.ientadas par 
5 337 estudantes; as de ensino primario com
plementar, por 137. Ravia 61 alunos nos es
tabelecimentos de ensino primario supletivo 
e 40, nos de ensino pre .... primario infan til. 
Quanta ao corpo docente, compreendia 194 
profess6res de ensino primario (183 no ensino 
primario fundamental comum; 7, no comple
mentar; 3, no supletivo, e 1, no pre-primario 
infantill . 

No nivel media, havia, em 1959, apenas o 
ensino normal e o ginasial. Funcionavam 
dais cursos normais regionais, do Estado, e 
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uma Escola Normal, particular: a Escola Nor
mal Sagrado Cora<;iio de Jesus (com ensino 
normal e ginasial) . A matricula compreendia 
278 alunos no ensino medio (157 no normal e 
121 no ginasial) . 63 estudantes concluiram 
o curso, em 1959 (28, no ensino normal e 35, 
no ginasial) . 0 corpo docente dedicado ao 
ensino medio era constituido por 33 profes
sores (24 do ensino normal e 9 do ginasial) . 

ASPECTOS FOLCL6RICOS 

D ESTACAM-sE, entre as manifesta<;oes folcl6-
ricas regionais, o "Fandango de Sao Gon

c;alo de Amarante" e o "Puchiriio"; a primei
ra , introduzida pelos povoadores luso-brasi
leiros, a outra, posteriormente, pelos imigran
t es poloneses. 0 "fandango", dan<;a sapatea
da , e geralmente executado com acompanha
mento de viola e de urn "cantador", por ho
mens ou mulheres, separadamente. Simboli
zando promessa feita ao Santo, para diHe ob
t er a cura de algum mal ou o afastamento 
de epidemia, termina com o 6bulo oferecido 
pelos dan<;arinos e o tergo rezado pelo diri
gente da "fungiio". A meia-noite termina a 
parte religiosa da festa, comegando entiio a 
popular. Ainda ai predomina o fandango sa
pateado, porem dangado por todos . 

Igreja-Matriz de Santa Cruz 
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0 "puchirao" - noutras areas conhecido 
como "mutirao" - consiste em reuniao de 
vizinhos para trabalhos na raga de urn dos 
membros da comunidade, o qual fornece co
mida e bebida. 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS 

As agremiag6es recreativas, culturais e des
portivas sao o Clube Canoinhense, o Elite 

Tenis Clube, o Clube de Caga e Pesca, a So
ciedade Beneficente Operaria e a Schola can
torum Santa Cecilia (cujo escopo e difundir 
cultura musical e animar a arte do canto 
sacra e profano) . 

A Radio Canoinhas (ZYP-6), inaugurada 
em 1948, transmite em onda media de 192,3 
metros ( 1 560 kc) . 

A Biblioteca Infantil de Ca'lloinhas - BIC 
possui 1 200 s6cios-leitores e urn acervo 

de cerca de 7 mil volumes. 
Circulam o bi-seminario "Barriga Verde" 

(fundado em 1936) e o semanario "Correia 
do Norte" (fundado em 1947) . Duas sao 9-S 
tipografias e tres as livrarias existentes. 

Ha na cidade urn busto do Dr. Vi tor 
Konder, homenagem do povo canoinhense ao 
ilustre catarinense que foi Ministro da Viagao 
e Obras Publicas do Brasil, no Governo de 
washington Luis. Em construe; a a urn Obelis
co (de 30 metros), comemorativo do Cinquen
tenario de canoinhas . 

ASPECTOS URBANOS 

0 PLANO urbanistico da cidade obedece a 
tragado moderno, com ruas largas e re

tas e cerca de 20% da area dos logradouros 
publicos pavimentada. Diversas Unhas de 
onibus servem a Canoinhas e as localidades 
vizinhas. A rede telefonica municipal, inau
gurada em 1950, compreende atualmente 
200 aparelhos. 

A EMPRESUL fornece energia eletrica. 
ha vendo cerca de 1 600 ligag6es domiciliares. 
0 consumo anual de energia e de cerca de 
2 milhoes de kWh, correspondendo 1,03 mi
lh6es a iluminagao particular, 0,13 milh6es 
a iluminagao publica; 0 restante, a f6rga for
necida a particulares ou servigos publicos. 
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Alguns predios merecem destaque : a 
Igreja-Matriz de Santa Cruz, o Hospital Santa 
Cruz, a Escola Normal e Ginasio Sagrado Co
rac;ao de Jesus, a Cooperativa de Produtores 
de Mate, os Edificios Mussi e Prokopiak. 

Canoinhas e sede da 5.a Residencia do 
Departamento Estadual de Estradas de Ro
dagem e de Delegacia Especial da Policia Mi
litar de Santa Catarina. Possui Coletoria 
Federal e Coletoria Estadual e uma Agencia 
postal-telegrafica do DCT . Como 6rgao in
t egrante do sistema estatistico brasileiro, fun
ciona uma Agencia Municipal de Estatistica . 

Contam-se cerca de 200 autom6veis e ji
pes, 10 onibus e micro-onibus, 330 caminhoes, 
100 camionetas, 70 tratores, 30 motociclos e 
1 700 bicicletas . 

Hoteis, ha 5; pens6es, 3, com 136 quartos 
e 2 apartamentos. 3 sao os cinemas em fun
cionamento, com lotac;ao para 1 200 especta
dores. Exercem a profissao, no Municipio: 
4 medicos, 5 dentistas, 6 farmaceuticos, 4 en
genheiros, 3 agronomos, 4 advogados. Em 
construc;ao o Aeroporto Municipal. 

Alem das igrejas do culto cat61ico romano, 
uma Igreja-Matriz e cerca de 40 capelas pu
blicas, h a diversos temples protestantes. 

FINANf;AS POBLICAS 

No periodo 1956/60, as financ;as municipais 
desenvolveram-se do seguinte modo: 

FINAN({AS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa ''deficit" 

Total Tributiiria 
realizarla do balan~o 

1956 . . . . . . . . . . . . 4 206 1 994 4 718 - 512 
195i .. ... . . 8 474 3 800 9 066 - 592 
1958 .. . . . . . . . . . 9 669 4 199 II 603 - 1 934 
1959 .. 12 488 4 998 II 315 + 1 143 
1960 (!) .... 9 000 4 230 u 000 -

I 

(I) Orcameot'J 

Para a receita arrecadada em 1959 . .. . . 
(Cr$ 4 998 000,00) contribuiram principalmen
te os impastos (em milhares de cruzeiros): 
s6bre industrias e profissoes - 1 525; terri
torial - 1 041 ; de licenc;a - 1 005 ; e predial 
- 829 . 
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No mesmo ano, as rubricas que preponde-
raram na despesa municipal ................ . 
(Cr$ 11345 000,00) foram, em milhares de 
cruzeiros: servi<;os de utili dade publica -
6 509; encargos diversos - 1622; e educa<;ao 
publica - 1 325. 

No qi.iinqi.ienio 1956/60, a Uniao e o Estado 
arrecadaram no Municipio bern mais que a 
Prefeitura: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Estadual I Municipal 

12 343 , ----~~ 7361·------:-:; 
13 295 26 4r.:; 8 474 

15 073 I' 26 51:l I 9 669 
25 384 41 6R4 12 488 

. . . , GO 602 (ll 9 000 

1956 ..... . 
1957 ...... . . 
1958 ....... . 
1959 ...... . .. . . 
1960 .... . 

(I) Or\aiDE'Bto 

FONTES 

As informa<;oes divulgada.s neste trabalho 
foram, em sua maioria, compiladas e for

necidas pela Agencia Municipal de Estatistica 
de Canoinhas, 6rgao integrante do sistema 
estatistico brasileiro. 

Outras jontes: Servi<;o de Estatistica da 
Produ<;ao (Ministerio da Agricultura); Servi
<;o de Estatistica Economica e Financeira 
(Ministerio da Fazenda) ; Servi<;o de Estatis
tica da Educa<;ao e Cultura (Ministerio da 
Educa<;ao e Cultura) ; Servi<;o de Estatistica 
da Saude (Ministerio da Saude) ; Servi<;o Na
cional de Recenseamento e Conselho Nacionai 
de Geografia, do IBGE. 
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E ST A publica9ti0 faz parte da serie de mo
nograjias municipais organizada pela 

Diretoria de Documenta9iio e Divulga9ao do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria , sabre aspectos da evolu9ii0 hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiVa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza9ao, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos 
dessa natureza, nao sendo raros os equivocos 
e erros nas pr6prias jontes de pesquisa. Par 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaborar;ao, especialmente de his
toriadores e ge6grajos, a jim de que se possa 
divulgw· de futuro, sem receio de controversias, 
o esc6r9o hist6rico e geogrdjico dos municipios 
brasileiros. 



IBGE - CONSELHO t'IACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Rafael Xavier 

Secreta rio-Geral: Raul Lima 

COLE<;:AO DE MONOGRAFIAS 

(3 ." serie) 

200 - C~i~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 -
Antonio Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera. 207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas. 211 - Ja
paratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupii. 214 -Pombal. 
215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 - Para de Minas. 
218 - N.s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 220 -
Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 
- ·sao Gabriel. 224 - Simiio Dias. 225 - Recife. 226 
- Cacuh\. 227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios . 
229 - Manacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 
232 - Ouro Preto. 233. - Porto Alegre. 234 - Taperoa. 
235 - Guaruja. 236 - Porto Nacional. 237 - Sahara. 
238. - Oliveira. 239 - Cataguases. 240 - Cambuquira. 
241 - Mogi das· Cruzes. 242 - Caldas Novas . 243 -
Guarapuava. 244 - Canoinhas. 

Acabou-se de imp1·imir, no Serv ir;o Grafico 

do JBGE, aos quatorze dias do mes de 
novcmlno de mil novecenlos e sessenta e um. 




