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.4SPECTOS FiSICOS - Area : 24 806 km~ (1960) ; 
temperaturas, em °C: maxima, 37,4; mini
ma, 6,0 ; media, 29,8; precipitaqdo pluviometri
ca anual: 1 528,6 mm . 

POPULA()AO - 32 023 lutbitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960) ; den 
sidade demograjica: 13 habitantes pam 10 qui
l6rnetros quadrados. 

ATIVIDADES PRINCIPAl S - Pecwiria (bovinos e 
suinos ). 

ESTABELECI MENTOS BANCARIOS - 8 agencias 
bancarias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 505 autom6veis e jipes, 301 caminhoes, 
17 6nibus e 235 outros vei culOs. 

ASPECTOS URBANOS - 4 272 ligaq6es eletricas 
466 aparelhos telej6nicos; 14 hoteis, 10 pens6es, 
8 restaurantes ; 2 cinemas . 

. 4. SSISTi:NCIA MEDICA - 2 hospitais gerais com 
116 leitos; 14 medicos, 11 dentistas, 30 enter
meirw, no exercicio da projissdo; 12 tarrnacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 52 unidades escolares de 
ensino primli.rio geral; 4 estabelecimentos de 
ensino media (1 .0 e 2.0 ciclos) , e 6 de projissio
nal; 4 tipograji as, 2 liVJ·arias, 1 biblioteca, 3 
jornais e 2 radioemissoras . 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1965 - (milhoes 
"de cruzeiros) - receita prevista: 233,7; despe
sa fixada : 233,7. 

REPRESENTA()AO POLiTICA - 7 vereadores em 
exercicio . 

Texto de Aldalita Medeiros, da Diretoria de Do
cumentagao e Divulgagao do ONE. Desenho da capa. 
de Q. Campofiorito . 



Prejeit ura M u11icipal 

A SPECTOS HIST6RICOS 

PRIMITIVAMENTE h abitadas pelos caiap6s, as t erras 
onde se localiza Tres Lagoas foram devassadas, a o 
que se presume, por aven t ureiros paulist as, preado
res de indios, que cruzaram os rios Parana e Pardo 
por volta de 1632. A implantac;iio de nucleos orga 
nizados teve Iugar muito mais t a rde, por colonos 
vindos de Sao Paulo e Minas Gerais . Os primeiros 
povoadores foram Joaquim Francisco Lopes (irmiio 
de Guia Lopes) , que se instalou com a familia em 
1829, Antonio Gongalves Barbosa, que estabeleceu 
fazendas em 1830, e Jose Garcia Leal, com sua grei , 
o que emprestou maior cont ribuigiio ao desenvol
vimento . 

A cidade foi fundada par Anton io Trajano dos 
San tos, no alvorecer do seculo XX. Com a doac;iio 
feita, a Santo Antonio, do patrimonio de vinte al
queires, o arraial estabilizou-se em torno da cape
linha 0 0 desenvolvimen to foi estimulado gragas a 
chega da dos t rilhos da Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil. 

A topografia local deu nome ao Municipio, pois 
ali se localizam t res lagoas , situadas no perimet ro 
suburbano da cidade . 

F orma{ao Admi11istrati·vo-J udiciaria 

0 DISTRITO de Tres Lagoas foi criado pela Lei esta
dual n.0 656, de 12 de junho de 1914 . 

A Lei estadual n .0 706, de 15 de junho de 1915, 
criou o Municipio, com territ6rio desmembrado do 
de Santana do Paranaiba, instalado a 8 de agosto 
seguinte, completando agora o seu meio seculo de 
exist encia . 

A cidade surgiu a 19 de outubro de 1920, com 
a elevagao da entiio vila de Tres Lagoas (Resolugao 
estadual n ° 820 ) a est a ca tegoria . 
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Ate 1936 s6 havia urn distr·ito quando passou a 
ter 8 distritos : Tres Lagoas (sede), Agua Clara, Alto 
Sucuriu, Xavantina, Vila dos Garcias, Xavantes, Ves
tia e Sucuriu . 

A partir de 1943, decreta-lei n.o 545, de 31 de 
dezembro, Tres Lagoas comega a perder territ6rio 
para formar novas Municipios, com o desmembra
mento de terras dos distritos de Agua Clara e Xa
vantina para compor o Municipio de Ribas do Rio 
Pardo . Em 1948, o seu distrito de Alto Sucuriu perde 
t errit6rio para o Municipio de Camapua . A 1.0 de 
dezembro de 1953 perde os dist ritos de Agua Clara 
e Alto Sucuriu para formarem o Municipio do pri
meiro nome . Em 1961, em face da Lei estadual 
n .0 1 501 , de 12 de julho, foi criado o distrito de 
Brasilandia, em seu territ6rio . A divisao territorial 
do Estado , vigorante no qtiinquenio 1964/68, 'com
poe Tres Lagoas com os dis.tritos da sede, Guada
lupe do Alto Parana (ex-Vestia), Arapua, Ilha Com
prida e Garcias. Os distritos de Xavantina e Bra
silandia foram desmembrados para formarem o Mu
nicipio com a denominagao deste ultimo top6nimo . 

A Comarca - de 2.a entrancia - foi criada pela 
Lei n .0 752, de 15 de junho de 1918, e compreende 
os Municipios de Tres Lagoas (sede) , Agua Clara 
e Brasilandia . 

ASPECTOS F1SICOS 

A AREA municipal e de 24 806 km2 (1960) . Situado 
na zona fisiografica do Rio Pardo, faz limites com 
o Estado de Sao Paulo e os Municipios de Agua 
Clara, Paranaiba, Aparecida do Taboada, Brasi
landia e Inocencia. 

Clima quente e seco . Setembro a margo, epoca 
das chuvas; precipitagao pluviometrica: 1528,6 mm; 
t emperaturas : media, 29,8; maxima, 37,4; e mini
ma, 6,0°C . 

Os principais acidentes fi sicos: rios Parana, Su
curiu, Verde , Saito de Urubupunga, no rio Parana; 
morro da Serrinha, no distrito de Garcias, com 
cerca de 60 metros de altura ; e ilhas Comprida e 
Grande . 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

Os DADos preliminares do Recenseamento de 1960 
assinalaram 32 023 pessoas, correspondendo a urn 
acrescimo de 70 % s6bre a populagao de 1950, apesar 
de ter o Municipio perdido, em 1953, gran des areas. 
Na zona rural estao 51 % dos h abitantes. No distri
to-sede, 76 % moram no quadro urbana. 
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Prar; a Santo An t Onio 

A p opula<;ao da cida de cr esceu de 7 650 p a ra 
14 520 (90 %); a vila de Vestia (atua l Guadalupe 
do Alt o Parana) , de 167 p a ra 602 (260 %); a d e 
Garcias , de 123 pa ra 182 (48 %) ; e a de X avantina 
(atual vila do Municipio de Brasilandia ), de 191 
para 272 (42 % ) . 

Den sida de demogratica: 13 habit antes p a ra 10 
quil6m etros quadra dos . 

Fora m contados 6 265 domicilios : 3 771 , no dis
t rito de Tres Lagoas ; 1 387, no de Xavantin a; 663 n o 
d e Vestia e 444 no de Garcias. 

Fonte local estimava em 47 000 h abitan t es a po
pulac;ao municipa l, sendo de 30 000 a da cidade, em 
31 de dezembro de 1963 . 

ASPECTOS ECON OlviiCOS 

Pesca 

TR.Es LAGOAS faz da pesca uma de suas principais 
fontes de r enda, expo.rtando peixes. 

As principais especies d e p escado sao : corim
b at a , jau, p iracanjuba, dourado, p acu, pia u, ba rba
do, gir ipoca, pintado e pia pa ra . Os p escadores pos
suem coop era ti va d e prod u c;ao . 

A produc;a o de p escado , em 1964, totalizou 
231,8 t e r endeu 62,2 milh6es de cruzeiros . 

Censo Agt·icola 

SEGUNDo resultados prelimina r es do Cen so Agricola 
de 1960, h avia 1 631 estabelecimen t os, ocupando 
uma a rea de 1 984 786 hecta res, sendo 13 108 de la
vouras. R egistra ram-se 549 estabelecimentos m e
dindo m en os de 10 h a ; 655 de 10 a m en os de 100 ha ; 
215 de 100 a m en os de 1 000 ; 156 de 1 000 a m enos 
de 10 000 e 56 de 10 000 e m a is h ect a res. 
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Ravia 4 754 pessoas ocupadas, enquanto em 1950 
so havia 3 160 . A mecanizagao da agricultura cres
ceu consideravelmente: de 4 tratores em 1950 passou 
para 98 em 1960; e os arados, de 20 para 566. 

A criagao de bovinos, num total de ·168 809 ca
begas, verificou-se em 541 estabelecimentos, assim 
distribuidas: ,9 600 cabegas em 297 estabelecimen
t os, com m enos de 100 bovinos, cada urn; 36 784 em 
154 estabelecimentos, de 100 a menos de 500 cabe
gas; e 122 425 em 90 estabelecimentos, com 500 e 
mais cabegas, cad a urn . 

Agricultura 

EM 1963, a atividade agricola estendeu-se por uma 
a rea de 13 613 hectares, apresentando produgao no 
valor de 1,3 bilhao de cruzeiros. 0 produto agricola 
de maior destaque foi o arroz, com 17 838 toneladas, 
representando 81 ,4% do valor total da produgao . 
Seguiram-se a distancia, a banana, com 9,1% do 
valor ; o algodao, 3,2 % ; o feijao , 2,3 %. Nos 4% res
tantes do valor estao incluidos: milho, cafe, bata
ta-d6ce, abacaxi, mandioca, cana-de-ag1tcar, laran
j a , amendoim e tangerina . 

Pecuaria 

A PRINCIPAL fonte de renda de Tres Lagoas e a pe
cuaria. Em 1963, os rebanhos (701 607 cabegas) va
liam17,7 bilh6es de cruzeiros. Os bovinos (475 648 ca
begas) representavam 80,4% do valor e os suinos 
(187 800 cabec;asl, 15,9 %. Os 3,7 % restantes eram dis
tribuidos, em ordem decrescente, entre : equinos 
(19 990), ovinos (14 240), muares (1 019 ), asininos 
(430 ) e caprinos (2 480 ). A produc;ao de Ieite atin
giu 6,0 milh6es de litros, no valor de 359,6 milh6es 
de cruzeiros. 

As a ves somavam 724 530 cabegas, avaliadas em 
391,6 milh6es de cruzeiros. Produziram-se 2,4 mi
Ih6es de duzias de ovos, no valor de 424,5 milh6es 
de cruzeiros. 

Ha preferencia, na criac;ao de gado bovina, p elas 
ragas nelore, gir, guzera e indubrasil. Funciona, no 
Municipio , um p6sto agropecuario e 1 veterinario 
atende aos criadores . 

Censo Industrial 

0 CENso industrial de 1960 registrou 28 estabeleci
mentos industriais, apresentando produgao no valor 
de 30,5 milh6es de cruzeiros. Ha via 9 estabelecimen
tos no genera de produtos alimentares (10,1 mi
lh6es de cruzeiros do valor da produc;ao l, 8 no de 
minerais nao metalicos (7 ,7 milh6es de cruzeiros da 
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Vila PHoto: v i sta ge ra l 

produgao) , 4 no de vestuario , calc;ados e ar tefatos 
de tecidos (1 ,7 milhao da produgao ) , 3 no de m a
deira (8,8 milh6es da produgao) , 2 n o de editorial 
e grafica e 1 de cada, de couros e peles e produtos 
similares e no de be bid as 0 

A media mensa! de operarios foi de 118 0 For am 
registrados 13,3 milh6es de cruzeiros como despesas 
totals de consume e gastos 4,7 milh6es de cruzeiros 
com salaries 0 

Produ{ao Indmtrial 

TRES LAGOAs, contava, em 1964 , com 21 estabeleci
men tos de industria de t ran sformagao que emprega
ram 137 opera rio11, em media mensa!, e produziram 
538,3 milh6es de cruzeiros 0 

0 principal gen era de ind(1stria foi o de couros 
e peles e produtos similares, com 1 estabeleciment o 
(Matadouro Publico ) que empregou em media men
sal, 8 operarios, e produziu 69,3 % do valor total da 
industria 0 Bern distanciados, vern o de minerais n ao 
m etalicos, com 9 est abelecimentos, 63 opera rios em 
media, e 13 % do valor ; e o de produtos alimen tares, 
com 4 estabelecimentos, 23 opera rios em media , e 
10,8% do valor 0 Ravia, a inda, 1 estabelecimento do 
gen era de madeira, 1 de mobiliario , 1 de vestuario , 
calc;ados e a rtefa tos de tecidos, 3 de bebidas, e, tam
bern, o servigo de abastecimen to dagua, com 6 ope
rarios em media , e 3,2 % do valor da produ<;ao o 

Sistema I-Iidreletrico de Um bttpunga 

PoR suges tao do Governo do Estado de Mato Grosso, 
em 1951 , foi criada a Comissao Interestadual da Bacia 
Parana-Uruguai-CIBPU, destinada a coordenar os 
estudos visando equacionar o desenvolvimento da 
vasta regiao banhada por estes grandes r ios 0 Urn 
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dos primeiros estudos aprovados, foi o do aprovei
tamento do potencial hidreletrico do Salta de Uru
bupunga, no rio Parana, situado numa posic;ao es
trategica e capaz de atender par muitos anos a de
manda energetica (a partir de 1972) de t6da a po
pulagao do Parana, mais de 50 % da populagao do 
Estado de Sao Paulo, 45 % da populagao de Mato 
Grosso Cregiao Sul e parte da Lestel, 43 % da po
pulagao de Goias, 9,3% da populagao de Minas 
Gerais e parte das populag6es de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul . 

A Comissao Interestadual organizou uma empre
sa de economia mista, denominada Centrais Eletri
cas de Urubupunga SA, - CELUSA, que devera : 
- instalar a potencia hidreletrica de 4 400 000 kw; 
- planejar o desenvolvimento econ6mico da regiao 
Centro-Oeste do Brasil. 

A CELUSA, no dia 20 de outubro de 1960, iniciou 
a construgao da primeira usina, no Porto de Jupia , 
a 9 quil6metros da cidade de Tres Lagoas . Esta 
usina, com capacidade de produgao de 1 200 000 kw, 
cujas obras civis estao em adiantada fase de cons
trugao, devera entrar em funcionamento a partir 
de 1966, com seus tres primeiros geradores de cern 
mil quilowatts cad a urn . 

Para atender os servigos de construgao da hi
dreletrica, foi construida a Vila Pilato, verdadeira 
cidade de tragado moderno, ruas pavimentadas a 
asfalto, dotada de recte de abastecimento dagua e 
esg6tos, luz eletrica, hospital, escolas , hoteis , igreja , 
cinema, clubes recreativos, pragas de esportes, ar
mazens gerais e pistas de pouso asfaltada para 
avi6es de grande porte. A Vila Pilato esta situada 
perto do canteiro de obras da usina de Jupia, n a 
zona suburb ana de Tres Lagoas . 

A CELUSA providenciou o assoalhamento da 
ponte Dr. Francisco de Sa, promovendo a ligagao 
rodoviaria de Tres Lagoas com o Estado de Sao 
Paulo, o que vale dizer, com todo o Pais. 

Ainda em decorrencia da construgao da usina 
de Jupia, fez instalar proximo ao canteiro de obras 
o primeiro moinho de clinquer fabricado no Brasil, 
destinado a moer o cimento adquirido em pedra, e 
instalou uma fabrica de posolana para impermea
bilizar o concreto ut ilizado na barragem. 

Os trabalhos preliminares de construgao da se
gunda usina, foram iniciados em Ilha Solteira, onde 
serao produzidos - 3 200 000 kw, completando o Sis
tema Hidreletrico de Urubupunga, um dos maiores do 
mundo, de potencial energetico igual a soma de 
t6das as usinas em funcionamento no Brasil, o que 
proporcionara a Tres Lagoas urn progresso jai\].ais 
sonhado. 
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R ua D r . Bruno Garcia 

Abate de ReJeJ 

0 GADO abat ido, em 1963, somou 7 085 cabegas, das 
quais 4 670 de bovinos e o restante de suinos. Os 
produtos de matadouro atingiram 1 095 ,1 ton eladas. 
avaliadas em 287,2 milh6es de cruzeiros. A carne 
verde de bovina contribuiu com 82,3 % do valor e 
toucinho fresco, com 10,5% . Os 7,2% r estantes foram 
completados pela carne de suino e o couro seco de 
bovina. 

Comercio e Bancos 

GADO VACUM, suinos, cafe em coco, galinaceos e peixes 
sao os principals produtos expor tados, t endo como 
cen tros compradores as pragas de Andradina, Ara
<;atuba e Sao Paulo e as cidades vizinhas . 

Existem, 10 estabelecimentos do comercio ata
cadista e 450 do varej ist a . 

Tres Lagoas conta com 8 agencias bancarias : 
do Banco do Brasil, do Brasileiro de Goias, da Bahia, 
do de Minas Gerais, Agropecuario de Campo Gran
de, da Lavoura de Minas Gerais (2 agencias, sendo 
uma em •Jupia) , e o do. Financia l de Mato Grosso. 

Foram registrados, em 31 de dezembro de 1964, 
os seguintes saldos, em milh6es de cruzeiros: caixa, 
em moeda corrente, 217 ,4 ; emprestimos em contas 
corren tes, 1 630,5 ; t itulos descont ados, 1 425,2; e de
positos a vista e a curta prazo, 1 826,3 . 

ServifOS 

Tl&s LAGOAS con ta com 250 estabelecimentos de 
• prestagao de servi<;os, entre os quais estao 14 hoteis, 

10 pens6es e 8 restaurantes. 
Exercem suas profiss6es 5 en genheiros e 18 ad

vogados . 

Transporte e Comunica(oes 

0 MUNICIPIO e servido pela Estrada de Ferro No 
roeste do Brasil (da Recte Ferroviaria Federal SA) , 
que corta o seu territ6rio e se estende desde Bauru 
a Co rumba . Ha 7 estag6es e 3 postos telegraficos . 
0 percurso ate Agua Clara e de 5 horas e 8 min u-
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tos; Ribas do Rio Pardo, 8 horas e 14 minutos ; 
Campo Grande, 11 horas e 22 minutos ; Alfredo Cas
tilho, SP, 1 hora e 11 minutos; Bauru, SP, 12 horas 
e 18 minutos ; e Sao Paulo , SP, 32 h oras e 18 mi
nutos . 

0 sist ema rodoviario e formado por estradas es
taduais CMT-28 e MT-32 ) e municipals . Leva-se, em 
media, 4 horas ate Aparecida do Taboada ; 6 horas 
ate Paranaiba ; 4 horas ate Inoc€mcia ; 6 horas ate 
Agua Clara; 4 horas ate Bataguagu ; 3 h oras ate 
Presidente Epitacio, SP ; 2 horas ate Panorama, SP 
ou ate Pauliceia, SP; 10 horas e 20 minuto& ate 
Campo Grande; 25 horas e 20 minutos a te Cuiaba; 
21 horas are Sao Paulo ; 3 dias ate Brasilia , DF 
Cvia Matao, SP) . 

Tres Lagoas possui aeroporto com pista de 
1 000 x 100 metros com iluminagao para trafego no
turno, radiofarol, posto meteorol6gico, estagao ra
diotelegrafica e abrigo para passageiros . Dispoe 
ainda de campos de pouso na zona rural . 

A Cruzeiro do Sul, a VASP e L6ide Aereo , em 
1962, fizeram 64 pousos; desembarcaram 613 passa
geiros e embarcaram 551 ; o movimento de carga 
Cembarcada e desembarcada) e de bagagem t ota
lizou, respectivamente, 3,5 e 2,0 toneladas; de en
comendas postais, 142 quilos . Ga13ta-se 40 minutos 
de voo ate Aparecida do Taboada ou a te Inocencia ; 
45 ate Paranaiba ou ate Bataguagu ; 42 minutos a te 
Agua Clara; 1 hora e 15 minutos ate Ribas do Rio 
Pardo ; 4 horas e 35 minutos ate Cuiaba, e 10 horas 
a te Sao Paulo (via Campo Grande) . 

INJOOV!Ii PNV/11£1"frNI>Ii -
/fOOOVI/1 l't:/1/YR/Ufi'/T~ -
FERirOV/N 

Cflt"tPQ ()t: PQUSO 

0 rio Parana tambem serve como via de trans
por te (Servic;o Nacional da Bacia do Prata ) : com 
12 . horas chega-se a Porto XV . 
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Ponte F rancisco d e Sa 

Veiculos em trafego , registrados na Prefeitura, 
ate 31 de dezembro de 1964 : autom6veis e jipes, 505 ; 
caminh6es, 301 ; 6nibus, 17 e outros veiculos , 235 . 

Estiio localizados na sede municipal uma agen
cia postal radiotelegrafica do DCT e o centro tele
grafico da Noroeste. No distrito de Garcias · esta 
uma agencia postal do DCT . Ha 466 aparelhos te
lef6nicos instalados . 

ASPECTOS SO CIAlS 

A cmAnE tern seu tra<;;ado bern delineado, com ruas 
largas e amplas avenidas, esta situada em terreno 
plano e a 9 km da margem direita do rio Parana. 

Existem, 57 ruas (6 pavimentadas), 6 avenidas 
(2 pavimentadas) e 4 pragas (3 ajardinadas ) . 0 
sistema de pavimentagao e asfaltica. 

0 servigo de abastecimento dagua atende a 
4 171 dos 6 185 prectios existen tes ; a extensiio da 
rede e de 30,2 km. 

A rede de esgotos, ainda em construgfw, ja serve 
a 1 500 predios e extende-se par 10,5 km. 

0 abastecimento de energia eletrica e feito pela 
Empresa Eletrica de Itapuna Cproprietaria da Usi
na Hidreletrica do Saito do Itapuna, no Municipio 
Alfredo de Castilho, SP) . A corrente e alternada 
de 110 e 220 volts . Todos os logradouros publicos 
possuem iluminagiio e sao atendidos 4 272 predios 
domiciliares . 

Assistencia M edico-sanitafia 

HA. 2 estabelecimentos hospitalares , com interna
mento, totalizando 116 leitos: Hospital Nossa Se
nhora Auxiliadora, mantido pela Sociedade Bene
ficente Nossa Senhora Auxiliadora; e Hospital e 
Ambulat6rio de Emergencia, mantido pela CELUSA . 
Urn p6sto de higiene do Estado, urn de assistencia 
medica da Noroeste do Brasil e urn ambulat6rio do 
Departamento Nacional de Produgiio Animal pres
tam tam bern assistencia a populagao. Ha, ainda, 
14 medicos, 30 enfermeiros e 11 dentistas exercendo 
suas atividades e contam-se 12 farmacias . 
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ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

0 ENSINo primario geral conta com 52 unidades es
colares, 9 843 alunos matriculados no inicio do ano 
letivo de 1964 e 239 professores. Sao 4 os estabele
cimentos de ensino medio onde havia 78 professores 
e 6 790 alunos matriculados no inicio do mesmo ano. 

A Escola Tecnica de comercio de Tres Lagoas e 
o Ginasio Born J esus sao mantidos por particulares ; 
o Colegio Estadual 2 de Julho e a Escola Normal 
Dom Aquino Correa, pelo Governo estadual. 

0 ensino profissional esta representado por 6 
estabelecimentos, com 20 professores e 323 alunos 
matriculados no inicio do ano letivo de 1964 . Esses 
estabelecimentos sao: Escola do Senai (ferrovia
ria), Escola de Datilografia Comercial , Escola de 
Corte e Costura Cagulense , Escola de Corte e Cos
t ura da Associac;ao Profissional dos Ferroviarios da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, Escola de 
Corte e Costura do SESI e Escola de Datilografia 
Remington . 

Cultura 

A BIBLIOTECA MUNICIPAL pOSSUi maiS de mil Volumes 
catalogados . Ha 2 cinemas (Cine-teatro Santa He
lena e Cine Piloto, com acomodag6es para 954 e 610 
espectadores, respectivamente) ; 3 jornais (Jornal do 
Povo, Gazeta do Comercio e Tres Lagoas, que cir
culam semanalmente); 4 tipografias, 2 livrarias e 
as radioemissoras - Difusora Tres Lagoas , prefixo 
ZYX-21, operando em ondas medias e n a freqiiencia 
de 1 250. kc/s e a, Voz da Cac;ula, ZYX-26, 1480 kc/ s. 

Entidades sociais-esportivas: Comercial Espor
te Clube, Tres Lagoas Clube, Associagao dos Em
pregados da Noroeste, Sociedade Esportiva Urubu
punga, Dom Bosco Esporte Clube e Santa Lucia Es
porte Clube. Essas agremiag6es reunem cerca de 
1 700 associados. Os clubes estao congregados em 
torno da Liga Treslagoense de Desportos. 

Entre os festejos locais, destacam-se o do Se
nhor Born Jesus da Lapa, de 31 de julho a 8 de 
agosto , e o do padroeiro da cidade, Santo Antonio , 
a 13 de junho. 

ASPECTOS ADMIN ISTRATIVOS 
E POLITICOS 

HA uma coletoria federal e outra estadual instala
da em Tres Lagoas . 0 sistema estatistico brasileiro 
mantem a Ag€mcia Municipal de Estatistica local. 
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PinattfaS Ptlblicas 
A ARRECADA c,;:Ko municipal , em 1964, alcan<;ou 185 ,3 
milh6es de cruzeiros, a estadual, 788,1 e a federal, 
503,5 . A despesa municipal, no referido ano, ficou 
em 96,0 milh6es de cruzeiros . 

0 orgamento municipal para o atual exercicio 
(1965) previa receita de 233,7 milh6es e fixava igual 
despesa . 

Represenlafao Politica 

PARA as eleig6es de 7 de outubro de 1962 estavam 
inscritos 11 487 eleitores . 

A Camara Municipa l e constl tuida por 7 verea
dores . 

TRES LAGOAS - 13 



ro -rEs 
As informac;6es divulgadas neste trabalho "foram, 
em sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipa l 
de Estatistica de Tres Lagoas, Randolfo Olegario de 
Figueiredo. 

Utilizados tambem dados dos arquivos de do
cumentac;ao municipal da Diretoria de Documen
tac;ao e Divulgagao (Secretaria-Geral do CNE), da 
monografia s.2rie B, do CNE, de Fernando Pereira 
Cardim, e de outros 6rgaos do sistema estatistico 
nacional . 
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EST A publicac;tlo jaz parte da sene cle mon oyraj ias 
municipais organizada pelc~ Diretoria cle Documen
t a<( tlo e Divulgac;iio do Conselho Nacional de Esta 
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolu<;ao hist6rica do Municipio, conesponde a mna 
tenta'tiva no sentido de sintetizar, com adeq·uada 
sisternatizw; tlo , elementos esparsos em dijerent es 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen 
cias de opiniiio, comuns em assuntos clessa natU?·eza . 
niio sendo raros os equivocos e enos nas pr6p-rias 
j ontes de pesquisa. Po1· isso, o CNE acolheria com 
o rnaior interesse qualquer colabomc;iio, especial 
m ente de historiadores e ge6grajos. 



lBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLE (: ii.O DE MONOGRAFIAS 

(4." Seri P) 

30(} - Si o Mateus, ES. 301 - Videlra, SC. 302 - Plrassunun
ga, _SP. 303 - Len~6is Paulista, SP. 304. - Atibaia, SP. 305 
- Aguas da Prata , SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro , 
PB. 308 - Assare, CE. 309 - Pem1polis, SP. 310 - Ar eia, PB. 
J ll - T rcs La~:oa s , MT. 

Acabou- se de impr i m.i r , no Ser v i c:;o Gnifico do 
1BGE, aos vinte e dais dias do mes de outubro de 
mil novecentos e sessenta e cinco, 29 .0 da cria c:;iio 
do Institut o e 400 ° cla j unda c:; fio da Cidade do Rio 
de Janeiro . 
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