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Coleriio de Alonogr<Cfi,rs- N.o 245 

RIO GRANDE 
RIO GRANDE DO SUL 

-tr ASPECTOS FiSICOS - Area: 2 608 km' 
(1960); altitude: 5 m; temperatura media 
em ° C- das mciximas: 27,4; das minimas: 
8,9. 

u POPULA<;lf.O - 100 378 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960); densidade demogrcijica: 38 habi
tantes par quil6metro quadrado. 

-i-> ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria de 
carnes e derivados, prodw;ao de pescado, 
rejinar;ao de petr6leo; movimento portua
rio. 

{:r ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 9 
agencias. 

{:{ VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 1 535 autom6veis, 450 ca
minh6es e 647 de outros tipos. 

u ASPECTOS URBANOS (sede) - 17 266 li
gar;;6es eletricas, 1 218 aparelhos telef6ni
cos, 18 hoteis, 18 restaurantes, 15 cinemas 
e 1 teatro. 

-tr ASSIST£NCIA MEDICA (sede) - 27 esta
belecimentos para-hospitalares; 3 hospi
tais gerais com 539 leitos; 53 medicos e 
44 enjermeiros no exercicio da projissao. 

1:I ASPECTOS CULTURAIS - 115 estabeleci
mentos escolares de ensino primcirio fun
damental comum, 13 unidades de ensino 
media e 4 de ensino superior; 5 tipogra
jias, 3 bibliotecas com mais de 1 000 volu
mes, 4 jornais e 2 radioemissoras. 

-tr OR<;AMENTO MUNICIPAL PARA 1960 (mi
lhares de cruzeiros) - receita prevista to
tal: 147 546; renda tributciria: 68 120; des
pesa jixada: 151 724. 

-tr REPRESENTA<;lf.O POLfTICA - 13 verea
dores em exercicio. 

·-·-- - ----- - --- - - - ----
Texto de Aldalita Medeiros, da Diretori·a 

de Documentagao e Divulgagao do CNE . De
senho da capa de Q . Campofiorito. 



HIST6RICO 

R IO Grande era o nome generico dado as 
aguas que correm desde o estuario do 

rio Guaiba ate o Oceano Atlantica, atraves 
da Lagoa dos Pa tos . A barra, reconhecida 
desde 1532 pela caravela Santa Maria, da ex
digao de Martim Afonso de Sousa, era utili
zada, em meados do seculo XVI, pelos nave
gadores portugueses em comercio com os in
dios, par ser o unico ancoradouro natural da 
costa gaucha. A enseada mais importante re
cebera o nome de Sao Pedro, em homenagem 
ao irma a de Martim Afonso, Pero Lopes . 
Mais ou menos nessa epoca, protegidos pelo 
Tratado de Tordesilhas, os espanh6is esta
beleceram-se no estuario do Prata e subiram 
o rio Uruguai, penetrando no territ6rio rio
-grandense pelo interior . Dai advieram hitas 
entre espanh6is e portugueses, pela posse das 
terras. 

Cabendo a Portugal, de acordo com o 
Tratado de Utrecht, o territ6rio ao norte do 
Prata, o Brigadeiro Jose da Silva Paes, obe
decendo a instruc;6es da Metr6pole, desembar
cou tropas, a 9 de fevereiro de 1737, ao sul 
da barra do Rio Grande, juntamente com 
alguns civis e escravos, com o prop6sito de 
"fundar a colonia de Rio Grande de Sao Pe
dro, fortificar-se na barra, aguardar a possi
bilidade de tomar Montevideu ou reforc;ar a 
colonia de Sacramento", conforme carta que 
escreveu a Gomes Freire de Andrade, gover
nador da Capitania do Rio de Janeiro. 

Concluida em 4 meses a construgao do 
forte Jesus-Maria-Jose e iniciada a de outro, 
sob a invocagao de Santana, o Brigadeiro 
Paes, para abreviar os trabalhos e consolidar 
a colonizagao, promoveu a vinda, para o local, 
de 120 indios catequizados e familias do Rio 
de Janeiro e Laguna. Assim se formou a pri
mitiva povoagao de Rio Grande de Sao Pedro. 

Em dezembro de 1737, Silva Paes retirou
se para o Rio de Janeiro, a fim de reassumir 
o comando da Capitania, sendo substituido, 
em Rio Grande, pelo seu grande colaborador 
Andre Ribeiro Coutinho, cuja administragao 
muito contribuiu para a organizac;ao e desen
volvimento da povoac;ao, que veio a tornar-se 
centro de irradiagao da colonizac;ao portugue
sa para o interior, especialmente ap6s a che
gada de levas de imigrantes agoreanos, bern 
assim ponto de apoio para a movimentac;ao 
das f6rgas do Brasil na luta contra os espa
nh6is e urn dos principais objetivos destes. 
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Em 1740, a povoac;ao foi elevada a cate
goria de freguesia e em 1745 ou 1747 ao nivel 
de vila, a qual, no entanto, somente se ins
talou a 16 de dezembro de 1751. Em 13 de 
ag6sto de 1760, tornou-se a vila sede de Go
verna Independente, desligado da Capitania 
do Rio de Janeiro. Pouco durou, porem, tal 
situac;ao, pais em 1763 seu territ6rio caiu em 
poder dos castelhanos, assim permanecendo 
ate abril de 1776, quando se restabeleceu o 
dominio portugues. 

Ap6s varias medidas para o soerguimen
t:o da antiga vila e de outras localidades de
vastadas pelas lutas e pela ocupac;ao, foi cria
da, a 19 de setembro de 1807, a Capitania Ge
ral de Sao Pedro, sendo esta dividida, em 27 
de abril de 1809, em 4 Municipios: Porto Ale
gre, Rio Grande, R!o Pardo e Santo Antonio 
da Patrulha. Rio Grande era assim elevada, 
novamente, a categoria de vila, verificando-se 
a 12 de fevereiro de 1811 o ato de reins talac;ao. 

FORMA(JAO ADMINISTRATIVA 

0 DISTRITO foi criado em 6 de agosto de 
1736 e o Municipio em 17 de j ulho de 

1745 ou, segundo outra versao, eni 11 de julho 
de 1747. Suprimido em 1763, ioi o Municipio 
restaurado em 1809, par alvara de 27 de abril 
e provisao de 7 de outubro. 0 distrito-sede 
- Rio Grande - ganhou foros de cidade em 
27 de junho de 1835. Integram tam bern o 
Municipio os distritos de Povo Novo, Taim, 
Cassino e Quinta. 

FORMA(JAO JUDICIARIA 

A coMARCA de Rio Grande foi criada pela 
Lei provincial n.o 799, de 25-10-1872, e 

e constituida, atualmente, par urn unico ter
mo, do mesmo nome. 

LOCALIZA(JAO DO MUNICiPIO 

0 MUNiciPm esta localizado na Zona do Li
teral, uma das 11 zonas fisiogTaficas 

em que se divide o Estado do Rio Grande do 
Sui. 

A posic;ao geografica do distrito-sede 
corresponde as coordenadas de 32° 01' 45" de 
latitude sui e 52° 05' 40" de longitude W. Gr. 
A altitude, 5 metros acima do .nivel do mar. 
Na direc;ao S.W., dista 236 km, em linha reta, 
da Capital rio-grandense. 

4 - RIO GRANDE 



Escola de Engcnharia Industrial 

A area do Municipio e de 2 608 km', con
finando ao norte com os de Pelotas e Sao Jose 
do Norte, alem da Lagoa dos Patos; ao sul 
com o de Santa Vit:6ria do Palmar; a leste 
com o Oceano Atlantica; e a oeste com a 
Lagoa Mirim, Arroio Grande e, tambem, o 
Municipio de Pelotas. 

CLlilJA 

() 
CLIMA e temperado, sendo de 27 graus 

. centigrados a temperatura media das 
nuiximas e de 8,9 graus a das minimas . Ocor
rem geadas nos meses de j unho e j ulho . 

ACIDENTES GEOGRAFICOS 

() 
TERRIT6Rro e cortado por dois canais na
vegaveis, Rio Grande e Sao Gongalo, e 

pelos arroios Pesqueiro, Ferreiros, Belenden
gue, Tuuna, Gamela, Curtume, Aguirre, Fi
gueira-Torta, Taim, Sanga Nova, Convivencia, 
Baeta. Vieira, Martins e Barrancos. Alem das 
lagoas limitrofes, de Patos e Mirim, ha, in
ternamente, a Caiuba, a Flores, a Nicola, a 
Verde, a Jacara e a Peixe. Entre as ilhas desta
cam-se: Marinheiros, P6lvora, Pombas, Ma
landro e Grande. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

D ADos preliminares do Recenseamento Ge
ral de 1960 registram 100 378 pessoas pre

sentes em 1.0 de setembro, atribuindo 17189 a 
zona rural. Observa-se, assim, um incremen
to demografico de 29% em relagao ao Censo 
de 1950 (77 915 habitantes) . Na zona subur
bana do distrito-sede a popula<;ao quase do
brou : passou de 21 215 habitantes, em 1950, 
para 41 448, em 1960 . Segundo a distribuigao 
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por distrito, SaO OS seguintes OS efetiVOS do 
ultimo Censo: 

Rio Grande ( s~de) ........... . 
Povo Novo .............. . ... . 
Quinta .......•.......... . .... 
Taim 
Cassino 

83 189 habitantes 
6 547 
4 397 
3 262 
2 983 

Em estimativa valida para 1.0 -I-1960, 0 
Departamento Estadual de Estatistica do Rio 
Grande do Sul situava Rio Grande como 
5.0 Municipio do Estado em popula~;;ao. Ape
nas Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria e Ca
xias do Sul, de urn total de 150 Municipios, 
possuiam maior numero de habitantes. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

Produr;iio Industrial 

R ro Grande figurou, em 1958, em 2.0 lugar 
entre os Municipios gauchos quanta ao 

valor da produ~;;ao industrial, somente supe
rado por Porto Alegre e acima de Pelotas 
Caxias do Sul, Sao Leopolda e Novo Hambur
go. E de no tar que esses 6 Municipios reunem 
51% do valor da produ~;;ao industrial do Es
tado: 

Municipios 

Porto Alegre 
RIO GRANDE 
Pelotas 
Caxias do Sul 
sao Leopolda 
Novo Hamburgo 

Valor o/o s6bre o 
( Cr$ 1 000 000) total do Estado 

15 299 
4 847 
3 314 
3 252 
2 784 
2 545 

25 
8 
5 

4 

4 

0 parque industrial abrangia, entao, 
114 estabelecimentos de 5 ou mais pessoas e 
185 de menor efetivo, ocupando aqueles 
5 437 operarios (media mensa!) e estes, 385 
(no mes de maior movimento). 

E bern expressiva a rela«;;ao de estabeleci
mentos fabris importantes instalados em Rio 
Grande: Refinaria de Petrol eo Ipiranga S/ A 
- refina~;;ao e produgao de petr6leo; Cunha 
Amaral & Cia. Ltda. ; Eduardo Ballester & 
Filhos Ltda. ; Furtado & Cia. ; Industria e 
Comercio Figueiredo S/A; J. G. Sequeira & 
Filhos Ltda.; Manoel Pereira de Almeida S/ A; 
Souto & Filhos Ltda.; Torquato Pontes S/A 
e Wigg S/ A - fabrica«;;ao de conservas de 
peixes, frutas e legumes; Industrias Reunidas 
Leal Santo S.A. - conservas de peixes, frutas 
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e legumes; biscoitos, estamparia e pregos; 
Industria Brasileira de Peixe-Pescal - indus
trializagao de peixe; Albano de Oliveira & 
Irmao Ltda. ; Dourado & Cia. Ltda. ; F. R. 
Amaral & Cia. e Luis Lore a S. A. - salga 
de peixe; Moinhos do Sul Ltda. - fabricagao 
de farinha de trigo; Anselmi & Cia. - enge
nho de arroz; Frigorifico Anselmi S .A. e Co
operativa dos Fazendeiros do Sul Ltda. - in
dustria pecuaria; Cia. Rio-Grandense de 
Adubos-CRAL- fabricagao de adubos; ICISA 
S/ A - fabricagao de adubos e subprodutos de 
petrol eo; Cia. Uniao Fabril - fabricagao de 
tapetes a mao, tecidos e artigos de la; Fiagao 
e Tecelagem Fabrica Nova Ltda. - fabrica
gao de tecidos e artigos de algodao; Arrozeira 
Brasileira S/ A - fabricagao de tecidos e sacos 
de aniagem; Cordoaria Sao Luis- Luis Lorea 
S/A - fabricagao de cordoalha; Cia. Cha
rutos Poock - fabricagao de charutos; Paulo 
Contelle Filho - curtume; Fernandes & Cia. 
Ltda. e Plano Inclinado Rio-Grandense (Luis 
Lorea S/ A) - estaleiros; Eduardo Elli - re
cuperagao de estanho de aparas de folha-de
flandres; Abel Silveira Mendes - fabricagao 
de rodas de autom6veis e caminhoes. 

A industria quimica e farmaceutica con
tribuiu com cerca de 40% (1963 470 mil cru
zeiros) para o total do valor da produgao in
dustrial da comuna, em 1958 (4 847 436) . 0 
principal estabelecimento, a Refinaria Ipi
ranga, refinou, em 1960, 3 391 079 barris de 
petr6leo bruto, produzindo os seguintes deri
vados: 

Especie 

Gasolina comum 
Querosene 
6leo "diesel" 
6leo combustive! 
6leo lubr!ficante 
Asfalto 
Solventes 

Produgfw 
(barris) 

1 062 279 
176 458 
376 051 

1 135 354 
17 666 

142 463 
264 232 

A refinaria possui um navio petroleiro 
com capacidade para 630 toneladas de carga. 

Na classe de produtos alimentares, tra
balhavam, em media, em 1958, nos estabele
cimentos de 5 pessoas ou mais, 2 967 traba
lhadores (cerca de metade dos efetivos ope
rarios do Municipio) . A produgao atingiu, 
naquele ano, o valor de 1 871 460 milhares de 
cruzeiros, que corresponde, aproximadamen-
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Refinaria de Petr6leo Ipiranga 

te, a 40% do total alcanc;;ado pelo parque in
dustrial de Rio Grande . 

Primeiro produtor de carnes e derivados 
do Estado, em 1958 foram abatidas no Muni
cipio 70 mil cabegas de bovinos, 145 113 de 
suinos e 28 223 de ovinos . Resultaram 27 mil 
toneladas de diferentes produtos, no valor de 
991 milh6es de cruzeiros. A discriminacao a 
seguir coloca em destaque as principais 'espe
cies produzidas, relacionadas apenas as que 
alcangaram valor acima de 100 milh6es de 
cruzeiros, no referido ano: 

Quantidale Valor 
Produtos produz!da (t) (CrS 1 000) 

Carne verde de bovina 6 657 169 567 
Banha refinada . . . . . . . . . . 3 587 · 168 524 
Carne enla tada de bov!no 2 122 123 954 
Carne enlatada de sulno . . . 1 420 103 671 

Na industrializagao de peixe, Rio Grande 
e o centro mais desenvolvido em todo o Brasil. 

Produ<;iio Agricola 

EM 1959, a produgao agricola, em bora o 
solo de Rio Grande seja em grande parte 

arenoso, atingiu o valor de 662 milh6es de 
cruzeiros, colocando-o entre os 20 primeiros 
produtores gauchos. Destacaram-se como 
principais produtos a cebola (297 milh6es de 
cruzeiros), o arroz (199 milh6es) e a aveia 
< 129 milh6es) . 

Pecuaria 

0 GADo existente em 1959 foi calculado em 
95 100 cabec;;as de bovinos, 15 400 de 

equinos, 112 200 ovinos, 310 muares e asininos 
e 12 mil suinos . Em conjunto, valiam 400 mi
lh6es de cruzeiros, representando o rebanho 
bovina 71 % desse valor . 
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Produ~iio de Pescado 

A coLONIA de pesca Z-1, instalada no tem
po da colonizac;ao, contribui de modo 

expressivo para a economia municipal. A 
produc;ao pesqueira evoluiu, segundo o valor, 
de 161 milh6es de cruzeiros, em 1959, para 
414 milh6es, em 1960 0 A quantidade decres
ceu, no en tanto, de 25 para 23 mil toneladas 0 

Eis a produgao, por especie, quantidade e va
lor, nos dois referidos anos : 

1959 1960 
ESPECIE 

Quanti dade Valor 1 Qua ntidade Valor 
(!) (Cr$ 1 000) (I) (Cr$ 1 000) 

Corvina .. .. .... . . 12 847 59 094 8 676 113 226 
Bagre .. .. 0 .. 0 .. 0 0 5 372 55 328 I 099 45 572 
Pegcadinha . . .... 2 3,!0 I 702 3 161 55 419 
Savelha .... 0 0 0 •• 0 1 815 10 164 I 694 2S 559 
Tainha ...... . ... . 317 7 058 I 204 33 572 
Camarao ..... . ... 408 9 556 2 691 so 198 
Outras esp6cics ... ~ 338 17 606 3 706 57 726 

TOTAL ...... 25 437 160 5081 23 131 414 172 

Em 1960 foram exportadas pouco mais de 
15 mil toneladas de pescadoo No dia da inau
gurac;ao de Brasilia, a nova Capital da Re
publica recebeu de Rio Grande perto de 20 
toneladas de camarao 0 A exportagao, para 
consumo interno e externo, rendeu cerca de 
865 milh6es de cruzeiros, no mesmo ana 0 

COMERCIO E BANCOS 

Os 859 estabelcimentos que exercem ativi
dades comerciais de compra e venda e 

as 440 firmas que se dedicam a prestagao de 
servigos evidenciam a importancia de Rio 
Grande como praga comercialo Em 1959, a 
arrecadagao do impasto de vendas e consig
nac6es (que incide sabre as vendas efetua
das) do Municipio foi a terceira do Estado, 
somente inferior as da Capital Estadual e de 
Pelotas, com urn resultado de 319 milh6es 
de cruzeiros 0 Outro in dice da importancia de 
seu comercio e o expressivo movimento de 
compensagao de cheques, que registrou , nos 
anos de 1959/60 e 1.0 semestre de 1961, os 
seguintes numeros : 
Anos N .o de cheques Valor 

compensados (CrS 1 000 000) 

1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 32 060 4 347 

1960 
1961 (l.O semestre) 0 . 0 0 ••• • • 

37 106 
21504 

4 782 
3 516 
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Em 1959 havia nove agencias bancarias 
instaladas: as do Banco Agricola Mercantil, 
Banco da Lavoura de Minas Gerais, Banco 
da Provincia do Rio Grande do Sul, Banco do 
Brasil, Banco do Rio Grande do Sul, Banco 
Frances e Brasileiro, Banco Industrial e co
mercia! do Sul e Banco Nacional do Comercio 
(este com duas agencias) . Os saldos das 
principais contas, no bienio 1958/59, assim se 
apresentavam: 

SALDOS EM 31-XII 
(Cr$ 1 000) 

1958 1959 

%de 
1959 
sobre 
1958 

-------·-------1---- ------

EmprCstimos em C/C ............. . 
Titulos descohtados ................. . 
DepOsitos 0 vista e a curta prazo .... . 
DepOsitos a prazo ........ . 

623 296 
348 687 
395 063 

15 941 

521 143 
581 094 
619 916 

23 042 

84 
167 
157 
145 

As aplicag6es bancarias a poderes publi
cos e atividades economicas, em 1959, soma
ram cerca de 1,1 bilhao de cruzeiros e se 
distribuiram do seguinte modo (milh6es de 
cruzeiros): governo - 35; comercio - 169; 
industria - 662; lavoura - 175; pecuaria -
29 e particulares - 33. 

0 PORTO DE RIO GRANDE 

Organizm;;iio portuaria 

0 CAIS acostavel de Rio Grande, construido 
em alvenaria de blocos, mede 2 408 me

tros. Disp6e de 39 guindastes e 16 pontes ro
lantes. Servem-no 7 locomotivas, com 62 va
g6es, para urn percurso de 15 210 metros de 
linhas ferreas. Possui 19 armazens, com area 
util de 52 062 ill2

, alem de 6 814 ill2 de patios 
utilizaveis. Conta, ainda, com urn frigorifico, 
com capacidade de 1 200 toneladas. Recente
mente foram concluidas grandes obras de me
lhoramento e ampliagao das instalag6es por
tuarias, incluindo urn porto petroleiro, cana
lizagao de agua para 0 pier desse porto, novas 
caixas de agua, novos armazens e ampliagao 
de outros, a "Casa para Conferentes" e a pri
meira fase do edificio-.sede da Administragao 
do Porto. Outras importantes obras estao em 
andamento: silos com capacidade para ..... 
20 000 toneladas (custo - 600 milh6es de cru
zeiros), nova adutora, dragagem do canal da 
Barra do Rio Grande ate a profundidade de 
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40 pes, bern assim da Bacia de Evoluc:;ao e 
do Canal de Acesso ao Cais Novo, tubalac:;6es 
sabre 0 pier petroleiro, etc . 

Tnifego 

EM 1959, apenas os portos de Santos, Rio 
~ de Janeiro, Salvador, Recife e Vit6ria re

gistraram tonelagem de na vios en trados 
maior do que a de Rio Grande, que atingiu 
o total de 2 516 toneladas, correspondentes a 
1 109 embarcac:;6es - movimento superior ao 
de Paranagua (2 374 t l , Porto Alegre (1 704 t ) , 
Belem (1444 t) e Fortaleza (1 042 t) . Circula
ram pelo porto, no mesmo ano, 2 035 116 to
neladas de mercadorias, produzindo a r enda 
de 226 milh6es de cruzeiros, entre impastos 
e taxas. 

Comercio exterior 

E M 1960, foram exportadas para o estran
geiro, atraves do porto de Rio Grande, 

27 246 toneladas de produtos diversos, valen
do pouco mais de 1 bilhao de cruzeiros (a 
maior parcela foi a de generos alimenticios, 
principalmente produtos de matadouro -
827 milh6es de cruzeiros) . A importac;ao cor
respondeu a 1124 187 toneladas, no valor de 
4 bilh6es (petr6Ieo: quase 70 % desse va lor ) . 
No trienio 1958/ 60, o comercio com o exterior 
teve o seguinte desenvolvimento: 

IMPORTA(_(AO EXPORTACAO 
ANO 

Quantidade Valor Quantidade Valor 
(!) (Cr$ 1 000) (! ) (Cr$ 1 000) 
---

1958 .. . . . . ... . 1 127 686 2 614 131 122 ~09 2 405 628 
1959 .. ... . . . ... . !13!} :l96 3 381 716 ~R 654 3 228 057 
1960 . ... . 1 124 1s1 I 4 096 302 27 246 1 066 997 

Comercio de cabotagem 

EM 1958, Rio Grande exportou, para o 
mercado nacional, 407 414 toneladas, ca

bendo 79 % a generos alimenticios, e impor
tou 98 618 toneladas, sendo o sal, o petr6leo, 
adubos e fertilizantes, ferro e ago os itens 
mais dest acados. A exportagao destinou-se 
principalmente ao porto do Rio de Janeiro. 
Santos foi a principal procedencia das mer
cadorias importadas pelo Municipio . 
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ME/OS DE TRANSPORT£ 

A ESTRADA de ferro que serve o Municipio 
faz parte da antiga Viagao Ferrea Rio 

Grande do Sul, hoje incorporada a Rede Fer
roviaria Federal. 

A BR-92, atravessando os distritos de 
Taim, Povo Novo e Quinta, liga-se a rodovia 
Rio Grande-Cassino. 

0 aeroporto municipal possui 3 pistas, 
com 800x100, 1200x4 e 600x4 metros, pavimen
tadas a cinza e com cabeceiras de concreto. 
E servido pela Varig, Cruzeiro do Sul e Savag. 

CONVEN~OES 

RODOVIAS PAVIMENTADAS 

RODOVIAS CONSTRUIDAS 

FERROVIAS 

Em 1960, registraram-se 693 pousos, com o 
embarque de 4 147 passageiros e o desembar
que de 3 829. 0 movimento de carga acusou 
cerca de 140 toneladas embarcadas e 185 des
carregadas. Por via postal, a carga foi de 
5,2 toneladas e a descarga, de 5,7. 

Rio Grande liga-se aos seguintes Muni
cipios pelas vias que se indicam: Pelotas -
ferrov. (52 km), rodov. (54 km) , lacustre 
(50 km) e aerea (40 km); Sao Jose do Norte 
- lacustre (3 milhas); Santa Vit6ria do 
Palmar- rodov. (217 km), lacustre (390 km), 
aerea (270 km) ; Arroio Grande - rodov. 
( 155 km) ; Capital Estadual rodov. 
(306 km)' lacustre (246 km)' aerea (270 km) 
e ferrov. (942 km); Quanabara - maritima 
(1614 km). 
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Vista aerea da cidade 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

E M Rio Grande estao localizados estabele 
cimentos de todos os graus de ensino. 

Do primario contavam-se, em 1960, 99 escolas 
publicas e 16 particulares; 4 ginasios minis
travam o ensino secundario do 1.0 ciclo e 
2 coh~gios o do 2.o ciclo . Estabelecimentos de 
em:ino comercial, 5; industrial, 3; e artisti
co, 11. 0 ensino superior compreende 4 esta
belecimentos: Escola de Belas-Artes (insta
lada em 1922); Escola de Engenharia Indus
trial (1956) ; Faculdade de Ciencias Politicas 
e Economicas (1958) e Faculdade de Direito 
Clovis Bevilacqua, que iniciou suas atividades 
em 1960. Merece esp~cial referencia a Escola 
de Engenharia Industrial, federalizada em 
1961, que forma Engenheiros Iudustriais e En
genheiros Quimicos, destinando-se a SuiJrir 
o parque fabril de Rio Grande de pessoal 
tecnico especializado. E mantida pela Funda
gao Cidade do Rio Grande e seu patrim6nio 
atual e da ordem de cern milh6es de cruzeiros. 

Bibliotecas 

E NTRE as bibliotecas mais importantes 
(consideradas apenas as que possuem 

mais de 1 000 volumes) situam-se a Rio-Gran
dense e as bibliotecas infantis "Monteiro Lo
bato" e "Viriato Correia". A primeira, fun
dada ha 115 anos, ocupa o quinto lugar, no 
Pais, quanto ao numero de volumes: 130 000. 

Meios de divulga<,;iio 

CIRCULAM no Municipio dais diarios: o ves
pertino "Rio Grande" e o matutino "0 

Tempo", e o semanario "Cruze:ro do Sul" . 
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Radiodifusoras locais: Sociedade Radio 
Cultura Rio-Grandina Ltda. - ZYC-3 e So
ciedade Emissoras Minuano Ltda. - ZYU-23. 

Ha 15 cinemas e 1 teatro em funciona
mento . 

FINAN(_;AS PUBLICAS 

A RECEITA municipal prevista para 1960 foi 
de 148 milh6es de cruzeiros (correspon

dendo 68 milhoes de cruzeiros a renda tril>u
t'fl.ria) e a despesa fixada, de 152 milh6es de 
cruzeiros. No ano anterior, a uma receita de 
129,6 milh6es corresponderam despe.sas de 129 
milh6es. A renda tributar!a atingiu apenas 
42% de toda a receita arrecadada, constituin
do-se de 32 milh6es de cruzeiros de impastos 
(industrias e profissoes foi a maior parcela -
18 milh6es) e de 22 milhoes de taxas, entre 
as quais se destacou a de "assistencia e se
guranga social", com 9 milh6es de arrecada
gao. 

Os indices mais elevados da despesa, em 
1959, subordinaram-se as rubricas : Servigos 
de Utilidade Publica - 44 milh6es de cruzei
ros; Encargos Diversos - 41 milhoes; Educa
gao Publica - 12 milh6es, e Divida Publica -
10 milh6es. 

Em 1960 a Uniao arrecadou cerca de 3 bi
lh6es e 70 milh6es de cruzeiros no Municipio, 
e o Estado, 871 milhoes . 

OUTROS ASPECTOS 

R ro Grande possui 2 usinas eletricas: 1 es
tadual, de 10 000 kW, e outra particular, 

de 1 500 kW, ambas com corrente de 50 ciclos. 
Em 1960, 10 825 predios eram abastecidos 

par agua canalizada. Neste setor, foram con
cluidas recentemente as obras da estac;ao de 
tratamento de agua e da nova adutora, que 
custaram ao Municipio 53 milh6es de cruzei
ros. Em andamento a ampliac;ao do sistema 
d'e captagao e distribuic;ao de agua, orc;ada 
em 25 milhoes, e planej ada a construc;ao de 
mais 2 reservat6rios . 

Entre as repartig6es instaladas no Muni
cipio mencionam-se: Agencia dos Correios e 
Telegrafos, Coletoria Federal, Alfandega, Co
letoria Estadual, Exatoria Estadual, Posta 
Agropecuario, Inspetoria de Defesa Sanitaria 
Animal, Inspetoria de Defesa Sanitaria Vege
tal, federais; Diretoria de Agricultura, muni
cipal, e Posta de Horticultura, estadual. Fun-
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ciona tambem uma ag€mcia de Estatistica 
art:culada ao sistema nacional. 

0 Museu Oceanogratico, da Sociedade de 
Estudos Oceanograficos de Rio Grande, pas
sui apreciavel colegao de peixes e realiza im
portantes estudos sobre ·a especialidade, em 
cooperagao com a FAO, das Nag6es Unidas. E 
subvencionado pelo Ministerio da Agricult•ura 
e pelo Govern a do Estado. 

Em 1.0 de janeiro de 1961, havia em Rio 
Grande 12 cooperativas: 8 de consumo, man
tidas par servidores de estabelecimentos in
dustriais, bancarios e de servigos publicos: 
1 escolar, vinculada a Escola Normal Juvenal 
Miller, e 3 de produtores (de laticinios, pesca 
e fazendeiros, respectivamente) . 

Anualmente, por iniciativa do Conselho 
Municipal de Turismo, realiza-se a "festa do 
ma.r", na segunda quinzena de novembro. 

Treze sao os vereadores em exercicio, na 
Camara Municipal. 

FONTES 

As informag6es divulgadas neste trabalho 
foram, na sua maioria, compiladas e for

necidas pela Agencia Municipal de Estatistica 
de Rio Grande. 

Outras jontes: Arquivos da Documentac;ao 
Municipal, da Diretoria de Documenta<;ao e 
Divulgac;ao do CNE; Servigo de Estatistica da 
Produc;ao (Ministerio da Agricultural; Con
selho Tecnico de Economia e Financas (Mi
nisterio da Fazenda); "0 Surto de Uma Ci
dade Hist6rica - Rio Grande", Gen. Joao 
Borges Fortes, in Anais do IX Congresso Bra
sileiro de Geografia, Vol. V. 

E ST A publicariio taz parte da serie de monogratias 
municipais organizada pela Diretoria de Do

cumentariio e Divulgariio do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, s6bre aspectos da evo
lw;iio hist6rica do Municipio corresponde a uma ten
tativa no sentido de sintetizar, com adequada siste
matizariio, elementos esparsos em dijerentes docu
mentos. Ocorrem, em alguns casas, diverg~ncias de 
opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, niio 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias /antes 
de pesqulsa . Por isso, a CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaborariio, especialmente de histo
riadores e ge6gratos, a jim de que se possa divulgar 
de futuro, sem receio de controversias, a esc6r90 his
t6rico e geogrdjico dos Municipios brasileiros . 



.IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Prcsidente: Rarael Xavier 

Sccretiirio-Geral: Raul Lima 

COLE<;:!iO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - An
tonio Prado. 204 - Camat;a,.w.i. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Ituberii. 207 - Minduri. 208 - Valent;a. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas. 211 - Ja
paratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupa. 214 - Pombal. 
215 - Juciis. 216 - Mandaguari. 217 - Para de Minas. 
218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Nepa. 220 
Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 -
Cacule. 227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 
229 Manacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 
232 Ouro Preto, 233 - Porto Alegre. 234 - Taperoii. 
235 Guaruja. 236 - Porto Nacional. 237 - Sabarii. 
238 Oliveira. 239 ~ Cataguases. 240 - Cambuquira. 
241 Mogi das Cruzes. 242 - Caldas Novas. 243 -
Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 

A cauou-se de imprimir, no Serviro Grdfico 

.do IBGE, aos sete elias do /11(;5 de novernlno 

de mil novecentos e sesstnla e um. 




