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PARANA 

-tr ASPECTOS F!SICOS - Area: 657 km' 
(1960); altitude: 835 m; temperatura me
dia em °C- das maximas: 31; das mini
mas: 8; compensada: 19. 

-tr POPULAQA.O - 10 342 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960); densidade demogratica: 16 habi
tantes por quil6metro quadrado. 

-tr ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura 
(trigo e milho), · extraij{io e benejiciamen
to de mate e ma(leira. 

-tr EST ABELECIMENTOS · BANCA.RIOS - 1 
agencia bancaria. 

u VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 40 autom6veis, 46 cami
nhoes e 13 outros. 

'':? ASPECTOS URBANOS (sel:[e) - 349 ligag6es 
eletricas, 2 hOteis, 2 restaurantes e 1 ci
nema. 

-r:. ASSIST:ENCIA MEDICA tsede) - 1 hospital 
geral com 50 leitos; 2 medicos e 2 dentis
tas no exercicio da protissiio. 

fr ASPECTOS CULTURAIS - 34 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 1 de ensino ginasial e 1 de ensino 
normal; 1 biblioteca municipal; 1 radio
emissora. 

-tr ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1960 -
(milhares de cruzeiros) - receita total: 
2 250; receita tributaria: 845; despesa: 
2 250. 

ti REPRESENTAQA.O POL!TICA- 9 vereado
res em exercicio. 

Texto de Erasmo Catauli Giacometti, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do 
CNE. Desenho da cana de Q. Campofiorito. 



HJST6RIA 

E M 1884, quando o Governo Imperial elabo
rava pianos visando a colonizagao do Es

tado do Parana, algumas familias deixaram 
a cidade de Campo Largo e partiram para 
o sul, com o prop6sito de povoar as terras ri
cas e ferteis daquela regiao. Ao passar pela 
cidade de Palmeira, a caravana recebeu a 
adesao de outras familias, procedentes da lo
calidade de Itaiacoca, Municipio de Ponta 
Grossa, e constituidas tambem por lavradores, 
gente brava e intrepida, acostumada ao tra
balho e a conquista da terra. 

Ap6s dois meses de caminhada pelo ser
tao hostil, OS pioneiros fundaram, a margem 
de urn rio, urn povoado a que deram o nome 
de Rio Claro. Ali entregaram-se a cultura da 
terra, desenvolvendo oozinhos, durante seis 
anos, a agropecuaria. 

Em 1890 chegava a regiao a primeira leva 
de imigrantes europeus, de nacionalidade po
lonesa. Cinco anos depois, novas colonos, pro
venientes da Ucrania, entao sob o dominio da 
Austria. 

Processado o povoamento, o progresso 
nao se fez esperar no sul paranaense. De for
magao cat6lica, os povoadores construiram 
em Rio Claro uma capela, dedicada a Nossa 
Senhora do Rosario. Junto desta, urn cemite
rio. Alguns anos mais tarde, a pequena capela 
foi substituida por uma igreja. Por essa epoca 
ja existia no povoado urn clube recreative po
lones, urn brasileiro e um ucraniano, quatro 
escolas e mais tres capelas destinadas ao cui
to do catolicismo. 

A margem do rio Xarqueada, foi construi
da a capela de Sao Pedro, em torno da qual se 
formou , entao, urn pequeno povoado. Em 1903 
os trilhos da Estrada de Ferro Sao Paulo-Rio 
Grande (atual Rede de Viagiio Parana-Santa 
Catarina) atingiram a povoagiio, onde foi 
construida a Estagao Marechal Mallet, home
nagem ao engenheiro militar Joao Nepomuce
no de Medeiros Mallet. 0 nome da Estagao 
juntou-se ao do antigo povoado, que passou, 
assim, a denominar-se Sao Pedro de Mallet. 

Em 1909, chegou ao local novo contingen
te de imigrantes. Fundou-se entao, em terras 
pr6ximas a Colonia Rio Claro, a Colonia de 
Vera Guarani, com 825 familias de nacionali
dade polonesa, russa e brasileira. Da dissemi
nagao desses colonos, resultaram outros nu
cleos colonials. 
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Prefeitura Municipal 

0 Municipio foi criado pela Lei estadual 
n.0 1189, de 15 de abril de 1912, com territ6-
rio desmembrado de Sao Mateus do Sul, 
abrangendo os distritos da sede e de Rio Claro. 
A Lei estadual n.0 2 645, de 1.0 de abril de 
1929, deu oficialmente ao Municipio a deno
minagao de Mallet. A lei estadual n.0 790, de 
14 de novembro de 1951, desmembrou-lhe o 
distrito de Paulo de Frontin. Segundo a divi
sao administrativa vigente, o Municipio e 
constituido de 3 distritos: Mallet, Dorizon e 
Rio Claro do Sul. 

FORMA(:AO JUDICIARIA 

0 DISTRITo judiciario de Sao Pedro de Mallet, 
da comarca de Sao Mateus, foi criado em 

17 de dezembro de 1908 e elevado a termo ju
diciario a 24 de margo de 1923, pela Lei nu
mero 2 193, integrando a comarca de Uniao 
da Vit6ria. 0 Decreta-lei n.0 199, de 30 de 
dezembro de 1943, criou a comarca de Mallet. 

LOCALIZA(:AO DO MUNICiPIO 

MALLET situa-se na Zona Fisiogratica de Ira
ti, no sul do Estado. Sua sede possui as se

guintes coordenadas geograficas: 25° 53' 02" 
de latitude sul e 50° 49' 32" de longitude 
W. Gr. Dista, em linha reta, 164 km de Curi
tiba . 
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ASPECTOS FiSICOS 

A AREA do Municipio e de 657 ~m". 0 territo
rio e de modo geral acidentado, havendo, 

no entanto, grandes areas planas e solo fertil 
para a explora<;ao agricola. As serras da Es
peran<;a e do Tigre constituem os principais 
relevos do sistema orografico. Os rios mais im
portantes sao o Claro e Bra<;o do Potinga, am
bos dotados de inumeros afluentes que cor
tam o territorio municipal em t6das as dire
<;6es. 0 sistema hidrografico apresenta muitas 
quedas de agua. 

Clima temperado e saudavel. Verao arne
no e inverno bastante frio, havendo ocorr€m
cia de geadas nos meses de maio a ag6sto. 
Geralmente durante o ano registram-se as se
guintes temperaturas medias: 31°C das maxi
mas, 8°C das minimas e 19°C, compensada. 

POPULA(:AO 

SEGUNDO dados preliminares do Recensea
mento Geral de 1960, o Municipio conta 

com 10 342 habitantes - densidade demogra
fica de 16 habitantes por quil6metro quadra
do. A perda de cerca de 38% de seu territorio, 
em 1951, reduziu-lhe a popula<;ao. 

As tres aglomera<;6es urbanas e suburba
nas (Mallet, Dorizen e Rio Claro do Sul) com
portam 2'5% dos habitantes do Municipio, es
tando os 75% restantes distribuidos pela zona 
rural. A cidade de Mallet conta presentemente 
com 1 816 pessoas: 70% de t6da a popula<;ao 
urbana do Municipio e 23% mais do que no 
censo de 1950. 

Quase todos OS habitantes SaO branCOS, 
com pequenissimas percentagens de pretos e 
pardos. Quanto a religiao, a grande maioria e 
constituida por catolicos, havendo tambem al
guns ortodoxos. 

ECONOMIA MUNICIPAL 

A ECONOMIA municipal apoia-se principal
mente na produ<;ao agricola, sendo explo

rados diversos tipos de culturas. Na pecuaria, 
pouco expressiva, destaca-se a cria<;ao de sui
nos, que representa 50% de t6da a popula<;ao 
pecuaria local. A extra<;ao e o beneficiamento 
de mate e madeira contribuem consideravel
mente para a vida econ6mica malletense. Des-
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Hospital e Maternidade "Sao Ped~o" 

tacam-se ainda, no total da produc;ao do Mu
nicipio, a manufatura de palh6es e esteiras, 
e a extrac;ao de agua mineral. 

Agricultura 

EM 1959, o valor da produc;ao agricola ele
vou-se a 157 milh6es de cruzeiros, ocupan

do 22 651 ha de area cultivada. 
0 trigo, milho, feijao, mandioca e arroz 

contribuiram, em conjunto, com 75% para o 
valor da produc;ao. Os 25% restantes corres
pondem as seguintes culturas: cebola, batata 
inglesa e dace, centeio, alho, amendoim, aveia, 
fumo em folha, laranja, tangerina, tomate e 
uva. 

Na cultura do trigo foram ocupados 5 100 
hectares e produzidas 3 570 toneladas, no va
lor de 42,8 milh6es (27% do valor global). 

A segunda cultura, a do milho, que con
tribuiu com 18% para aquele valor (27,4 mi
lh6es) , ocupou 10 700 ha e alcanc;ou 5 481 
toneladas. 

A terceira, do feijao, rendeu 17,5 milh6es 
(11%), estendeu-se por 3 220 ha e produziu 
1 458 toneladas. 

A mandioca mansa e o arroz atingiram 
6 240 e 1654 toneladas e os valores de 15,6 e 
14,1 milh6es, respectivamente. 

Pecuaria 

EM 1959 a populac;ao pecuaria era constitui
da por 30 170 cabec;as, avaliadas em 167 

milh6es de cruzeiros, destacando-se, conforme 
ja se assinalou, o rebanho suino, com 15 000 
animais (60 milh6es de cruzeiros). Ha ainda 
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5 000 cabegas de bovinos (22,5 milh6es) , 5 000 
de caprinos 0,3 milhao), 4 500 de eqiiinos 
(22,5), 600 de ovinos (270 milhares) e 70 de 
muares (525 milhares) . Foram produzidos 1 
milhao de litros de leite (7 milh6es de cruzei
ros) e 470 mil dlizias de avos de galinha (13,2 
milh6es) . 0 plantel avicola valia 11,4 milh6es 
e havia 85 mil galinhas (9,4 milh6es), 11 mil 
patos, marrecos e gansos 0,5 milhao) e mil 
perus (500 mil cruzeiros) . 

Erva-Mate 

A PRODU<;.Ao municipal de erva-mate, em 
1960, foi da ordem de 620 toneladas, no 

valor de 6 milh6es de cruzeiros. 

Industria 

F ORAM, ate 1.0 de janeiro de 1959, cadastra
dos 49 estabelecimentos: 8 com 5 ou mais 

pessoas e 41 com menos. 
A produgao alcangou 16 721 milhares de 

cruzeiros: 6 720 nos estabelecimentos maiores 
e 10 001 nos menores. Os primeiros ocuparam, 
em media mensa!, 58 openl.rios, e os segundos, 
60, no mes de maior movimento. 

Em 1958, foram produzidas 165,6 tonela
das de produtos de matadouro, no valor de 
4,8 milh6es, resultantes do abate de 539 bovi
nos, 1 771 suinos, 48 ovinos e 63 caprinos. 

Em 1960, ja se elevava a 59 o numero de 
estabelecimentos industriais. 

Agua Mineral 

A ESTANCIA "Aguas Minerais de Dorizon" 
industrializa a agua mineral, tendo pro

duzido, em 1959 e 1960, 97 000 e 88 000 litros, 
que alcangaram os totais de 263 mil e 458 mil 
cruzeiros, respectivamente. 

COMERC/0 E BANCOS 

MALLET mantem transag6es comerciais com 
as pragas de Uniao da Vit6ria, Ponta Gros

sa, Curitiba, Sao Paulo e Irati. Na sede muni
cipal, 24 estabelecimenots se dedicam ao co
mercia varejista e 1 ao comercio atacadista. 

Opera na cidade uma agencia do Banco 
Comercial do Parana. Em 31 de dezembro de 
1960, o movimento bancario apresentou os se
guintes saldos, em milhares de cruzeiros: ti-
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tulos descontados - 995; depositos a vista 
e a curto prazo 12 996; depositos a pra
zo- 2 392. 

ME/OS DE TRANSPORTE 

0 MUNiciPIO e servido pela Rede de Viagao 
Parana-Santa catarina. Esta, assim, li

gado a capital do Estado por ferrovia e rodo
via. A viagem por estrada de ferro (359 km) 
tern a dura gao de 13 horas; por estrada de ro
dagem (246 km), 5 horas. 

CONVEN<;oES 

RODOVIAS PAVIMENTADAS -
" CONSTRUiDAS 

A CONSTRUIR 
FERROV/AS 

Igualmente por ferrovia e rodovia liga-se 
a cidade de Irati, centro regional de comercio, 
em 2 horas, e aos Municipios vizinhos de Rio 
Azul Crodovia: 22 km; ferrovia: 27 km), Pau
lo de Frontin (23 e 22 km) e Uniao da Vit6ria 
(65 e 82 km). Com os Municipios limitrofes 
de Sao Mateus do Sul (48 k!m) e Cruz Ma
chado (90 km), liga-se somente por estrada 
de rodagem. 

EN SINO 

C oM base em dados censitarios, pode-se esti
mar que a percentagem de pessoas alfa

betizadas (10 anos e mais) no Municipio seja 
de aproximadamente 75%. 

Em 1959, contava Mallet com 34 unidades 
de ensino primario fundamental comum, das 
quais 27 eram estaduais, 3 municipais e 4 par
ticulares. Nesse ano e numero do alunos rna-
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Grupo Escolar Prof. Dario Veloso e Escola Normal 

triculados ascendia a 1 603 e o corpo docente 
compreendia 89 professores. 

0 ensino primario geral, em 1960, contava 
com 36 unidades escolares. 

Mallet disp6e de dois estabelecimentos de 
ensino medio: Escola Normal Rocha Pombo e 
Ginasio Estadual Nicolau Copernico, com um 
total de 15 professores. 0 numero de matri
culas, nos dois estabelecimentos, foi de 18•5 
alunos, em 1961; no ano anterior 25 conclui
ram o curso. 

FINAN(JAS POBLICAS 

E M 1959, a arrecadac;ao municipal foi de 
2 887 milhares de cruzeiros, cabendo 741 

milhares a renda tributaria. A despesa nesse 
ano subiu a 2 630 milhares de cruzeiros. 

Na discriminac;ao da receita arrecadada 
em 1959, o impasto que incide s6bre "indus
trias e profiss6es" foi o de maior arrecadac;ao 
- 355 milhares de cruzeiros. 66% do total da 
despesa foram entao destinados a "servic;os de 
utilidade publica" e 4% a "educac;ao pu
blica". 

Em 1960, a renda federal, no Municipio, 
foi de 2 300 milhares de cruzeiros; a estadual, 
de 4 500, e a municipal, de 2 866'. 0 orc;amento 
municipal desse ano previa 2 250 milhares pa
ra a receita (845 para renda tributaria) e 
igual despesa. 

OUTROS ASPECTOS 

DO MUNICiPIO 

A CIDADE apresenta aspecto agradavel e 
construc;6es de boa qualidade. Conta com 
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349 ligag6es eletricas, 2 restaurantes e 1 cine
ma, com 238 lugares. Ha tambem uma biblio
teca municipal, com 1250 volumes, e uma ra
dioemissora - ZY0-6, Radio Malletense -
transmitindo na frequencia de 1 600 Kc. 

A assistencia medico-sanitaria a populagao 
e prestada, na sede municipal, pelo Hospital 
e Maternidade Sao Pedro, com 50 leitos dis
poniveis, e, no distrito de Dorizon, pelo Hos
pital Sao Jose. Ha ainda na cidade um p6sto 
de higiene e unr de puericultura, este mantido 
pela Associa<;ao de Protegao a Maternidade e a 
Infancia. Em funcionamento 2 farmacias. 
Dais medicos e 2 dentistas exercem a profissao. 

0 cooperativismo e representado por tres 
entidades: Cooperativa Mista Agropecuaria 
Liberdade Ltda., Cooperativa Mista Colonial 
Agromalletense Ltda. e Cooperativa de Pro
dutores de Mate "Concordia". 

No distrito de Dorizon ha uma fonte de 
agua mineral sulfo-alcalina, indicada no tra
tamento de males do est6mago, figado e rins. 
A estancia "Aguas Minerais Dorizon", a dais 
quil6metros da sede distrital, e procurada par 
grande numero de veranistas e disp6e de um 
hotel, com 52 quartos. Alem des3e hotel, ha 
outro, na sede municipal. 

Encontra-se no Municipio uma Agencia de 
Estatistica, 6rgao integrante do sistema es
tatistico brasileiro. 

FONTES 

As informag6es divulgadas neste trabalho 
foram, na sua maioria, compiladas e forneci
das pela Agencia Municipal de Esta tistica de 
Mallet. 

Outras fontes: arquivos de documentagao 
municipal, da Diretoria de Documentagao e 
Divulgagao do CNE; Conselho Tecnico de Eco
nomia e Finangas, do Ministerlo da Fazenda, 
Servigo de Estatistica da Produgao, do Minis
terio da Agricultura; Servigo de Estatistica da 
Saude, do Ministerio da Saude; Servi<;o de 
Estatistica da Educagao e Cultura, do ·Minis
terio de Educagao e Cultura; Departamento 
Estadual de Estradas de Rodagens; e "Anua
rio Estatistico do Brasil - 1961" . 
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E STA publicagao jaz parte da serie de mo
nograjias municipais organizadas pela 

Diretoria de Documentagao e Divulgagao do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolugao hist6-
rica do Municipio, c,orresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagao, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos 
dessa natureza, nao sendo raros .os equivocos 
e erros nas pr6prias jontes de pesquisa. Por 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaboragao, especialmente de histo
riadores e ge6grajos, a jim de que se possa 
divulgar de futuro, sem receio de controver
sias, o escorgo hist6rico e geogrdjico dos muni
cipios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTAT1STICA 

Presidente: Jose Joaquim de Sa Freire Alvim 

Secretario-Geral: Lauro Sodre Viveiros de Castro 

COLE~AO DE MONOGRAFMS 

(3.a serie) 

200 - Cai~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 - Tupa. 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 - 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 - Taperoa. 
235 - Guaruja. 236 - Porto Nacional. 237 - Sabara. 
238. - Oliveira. 239 - Cataguases. 240 - Cambuquira. 
241 - Mogi das Cruzes. 242 - ·Caldas Novas. 243 -
Guarapuava, 244 - Canoinhas, 245 - Rio Grande, 246 
~ Leopoldina, 247 - Mallet. 

Acabou-se de imprimir, no ServifO Grdfico 
do IBGE, aos dez dias do mes de abril de 
mil novecentos e sessenta e dois. 




