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LAJES 

SANTA CATARINA 

ASPECTOS FiSICOS - ATea: 7170 km' (esti
mada); altitude: 916 m; temperatura media, em 
°C, das maximas: 29; das minimas: 6; pTeci
pitagiio pluviometTica anuctl: 1 710 mm (1963). 

POPUL AQAO - 121 027 habitantes (dados pTelimi
n aTes do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demografica: 12 habitantes po1· quilo
met r o quadmdo (19 60 ). 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Pecuaria (bovinos), 
indust Tias (madeim e papel). 

ESTABELECIMENTOS B ANCARIOS - 9 agencias 
bancarias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na P1·ejeitum Munici
pal) - 1 051 autom6veis e jipes, 1 250 cami
n hoes, 125 onibus e 45 outTos veiculos. 

ASPECTOS URB AN OS (sede) - 6 665 ligag6es ele
t ricas, 515 apa~·elhos telef{jnicos; 24 hoteis, 20 
pens6es, 22 1·estaurantes; 4 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 2 hospitais com 
346 leitos; 28 mediCOS, 22 dentistas, 54 enjeT
meirOS, no exercicio da profissao; 34 fanruicias. 

ASPECTOS CUL TURAIS - 213 unidades escolares 
de ensino primdrio geral, 14 do ensino medio 
e 1 de ensino superior; 5 tipografias, 7 livrarias, 
3 jornais e 3 radiodifusoras. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milhoes de 
cruzeiros) - receita prevista: 120,0; despesa 
fixada: 120,0. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 13 vereadoTes em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer e desenho da capa 
de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 



Vista parcial da cidade 

.-lSPEC'l'OS HIST6RJCOS 

Dms sE:cuLos ap6s a descoberta do Pais, no sui, en
quanta o Jitoral ia sendo explorado, o planalto per
manecia desconhecido; era apenas o sertiio selva
gem, atravessa.do de Ionge em Ionge par alguns 
poucos exploradores deptemidos. S6 na segunda me
tade do terceiro seculo e que se levantou a primei
ra povoac;ao no planalto: Lajes (1766). Vencida a 
barreira na.tural - a serra do Mar - lanc;aram-se 
funda<;oes no sertao, permanecendo Iongo tempo 
isolada.s. 0 homem do litoral dedicou-se a agri
cultura e ao comercio, e o do planalto ao pasto
reio ; s6 muito mais tarde este ampliou o campo de 
suas atividades, ao dedicar-se tambem a extra<;iio 
do pinho e do mate. 

0 comercio de gada, de paulistas e mineiros, 
com estancieiros do Continente do Rio Grande de 
Sao Pedro, veio animar o povoamento da regiao 
dos Campos de Lajes, elo natural da estrada "que 
corria pelo planalto, paralela ao litoral, e que par
Undo de Sorocaba (Sao Paulo) , se internava pelos 
campos gerais do sui da Capitania", hoje territ6rios 
paranaense e catarinense. 

Desconhece-se, todavia , quem devassou o terri
t6rio e iniciou a coloniza<;ao . 0 certo e que Fran
cisco de Sousa Faria , ao abrir a chamada estrada 

· dos Conventos (1728) , por ordem do governador da 
Capitania de Sao Paulo , Antonio da Silva Caldeira 
Pimentel, encontrou o caminho assinalado par inu
meras cruzes, fazendo supor haverem os jesuitas ja 

· atingido aquelas paragens em sua missao de cate
quese. 

Administrativamente, o Municipio e a vila de 
Laj es fora.m criados pel a Carta Regi-a de 26 de 
janeiro de 1765 (comemora-se este ano o segundo 
centenario ), a que o Governador da Ca.pitania de 
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Sao Paulo, Luis Antonio 
de Sousa Botelho, mor
gado de Ma teus, a 9 de 
j ulho de 1766, deu exe
cuc;ao oficial, incum
bindo o guarda-mor 
Antonio Correia, no
meado na ocasiao ca
pitao-mor regente do 
sertao de Curitiba, de 
erguer a vila na para
gem denominada Lajes, 
onde ja existiam mui
tos moradores, estabe
lecidos com fazendas de 
criac;ao . 

Correia Pinto chegou 
a regiao de Lajes, a 22 
de novembro de 1766, e 

Catedral Di~~=~:~e~ N. S. dos deu inicio a constru<;ao 
de uma capela, na cha

pada do Cajuru, sob a invocac;ao de Nossa Senhora 
dos Prazeres . :Esse primeiro nucleo, por nao ofere
cer os recursos naturals necessarios a subsistencia 
de seus povoadores, foi logo abandonado. 0 segun
do oonto escolhido tambem nao foi o definitivo. 0 
terr"eno propicio foi encontrado nas adjacencias do 
rio Caveiras, onde se estabeleceu, por fim, a vila pro
jetada, em 22 de maio de 1771, como nome de Nos
sa Senhora dos Prazeres de Lajes. 

Irrompida no continente do Rio Grande de 
Sao Pedro a luta entre Espanha e Portugal, tran
sitou, em 1777, pelos campos de Lajes urn corpo de 
exercito, vindo de Sao Paulo e se dirigindo pa.ra 
as fronteiras do sul. Para aliviar a pressao militar 
luso-brasileira contra suas forc;as em ac;ao no con
tinente, a E.spanha promoveu a invasao da ilha de 
Santa Catarina. 0 Tratado de Santo Ildefonso 
(1771), contudo, devolveria a ilha aos portue-ueses, 
desocupando os espanh6is a mesma em 1778. 

A ocupa<;iio da llha de Santa Catarina pelos 
espanh6is fez com que o governo colonial cogitas.se 
da construc;ao de uma estrada para fins militares, 
do planalto, em Lajes, ao litoral catarinense, para 
melhor enfrentar a amea<;a de invasao espanhola 
ou incurs6es de piratas de outras nac;6es. Assim, em 
1787, o governador da C.apitania de Santa cata
rina, cumprindo ordens do vice-rei D. Luis de Vas
concelos, ordenou a construgii.o de uma estrada en
tre Sao Jose (Desterro) e a vila de Lajes, encar
r~gando da obra. o alferes, depois capitao, Antonio 
Jo~-~ rla Costa; estrada cujo tra<;ado perfeito seria 
aproximadamente a mesma construida urn seculo 
mais tarde (em 1888), pelo engenheiro 'militar Au
gusto Fausto de Sousa. 
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Em 1820, o Municipio de Lajes passou a inte
grar a Capitania de Santa Catarina, tomada autO
noma da de Sao Paulo. 

A 14 de dezembro de 1839, no passo de Santa 
Vit6ria, as f6rgas farroupilhas de Garibaldi derro
taram as do conorel Francisco da Cunha Xavier, 
dominando a vila de Lajes. Em janeiro do ano se
guinte, no campo' das Farroupiihas, o exercito le
gal do coronel Antonio de Melo e Albuquerque des
baratou as hostes rebeldes. A desocupagao de Lajes 
s6 se verificou, no entanto, em fevereiro de 1841. 

Formafao Administrativo-Judiciaria 

0 MUNICiPio foi instalado, como vila de Nossa Se
nhora dos Prazeres de Laj es, a. 22 de maio de 1771. 
0 Decreta provincial n.0 500, de 25 de maio de 
1860, elevou a vila a categoria de cidade. 

Atualmente, o Municipio e constituido de oito 
distritos: Lajes (sede), Bocaina do Sui, Capao Alto, 
Correia Pinto, indios, Paine!, Palmeira e Otacilio 
Costa, por ter perdido, durante a segunda metade 
de 1961, 5 de seus distritos para formarem novos 
Municipios. 

A comarca de Lajes, criada pela Lei provin
cial n.0 444, de 24 de margo de 1858, extinta em 
1865 e restaurada em 15 de margo de 1866. foi 
eleva.da a 2.a entrancia em 1891 (Lei estadual n.o 11, 
de 28 outubro) e a 3.a, em 1922 (Lei estadual 
n.0 1 384, de 23 de setembro) . compoe-se, atual
mente, de quatro termos judiciaries : Lajes (sede), 
Campo Bela do Sui, Sao Jose do Cerrito e Anita 
Garibaldi. 

ASPECTOS FlSICOS 

0 MUNiciPIO de Lajes localiza-se na zona dos cam
pos de Lajes, uma das oito zonas fisiograficas em 
que se divide o Estado de Santa Ca.tarina. 

Limita-se com 12 Municioios : Campo Bela do 
Sui, Sao Jose do Cerrito, Curitibanos, Pouso Redon
do, Trombudo Central, Ituporanga, Born Retiro, 
Urubici , Sao Joaquim (do Estado de Santa Cata
rina) ; Born Jesus, Vacaria, Lagoa Vermelha (do 
Estado do Rio Grande do Sui) . 

A area municipal atual e estimada em 7 170 km', 
(em 1960, compreendia. 10 485 km"), ·reduzida pelos 
desmembramentos havidos em 1961. 

A cidade de Lajes localiza-se, a 916 metros de 
altitude, no planalto homonimo. Dista 174 quil6'-
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metros, em linha reta, diregiio OSO, de Florian6-
polis. Sua posigiio geografica e definida pela.s se
guintes coordenadas: 27° 48' 57" de latitude sul e 
5oo 19 ' 30" de longitude W.Gr. 

Percorrem seu territ6rio os rios formadores do 
Uruguai: Canoas (atrave.ssa o Municipio na sua 
parte norte) e o Pelotas. 

Os dema.is rios municipais siio todos afluentes 
ou subafluentes dos rios Canoas e Pelotas. Os mais 
importantes siio: Lavatudo, Divisa, Pelotinhas, va
cas Gordas, Caveiras, indios e Amola Faca, que sao 
bastante encachoeirados. 

Dentre as inumeras quedas d'agua municipais. 
destacam-se os saltos: do rio Caveiras, na locali
dade de Saito (distrito-sede) , com cerca de 24,5 
metros de altura e potencia de 3 mil HP, parcial
mente explorada pela CELESC - Centrais Eletri
cas de Santa Catarina; do Pelotinhas, no rio ho
m6nimo. com 15 metros e potencia de 950 HP, inex
plorada; do Rufino, no rio hom6nimo, com 15 me
tros e potencia de 200 HP, explorada por empresa 
industrial; e o dos indios, .com exploragiio ja pla
nejada. 

A principal serra e a da. Farofa. Destacam-se. 
ainda, os seguintes picos: Espia, Conta Dinheiro. 
Araujo, Cajuru, Guerreiro e Morro Grande. 

0 clima, em geral, e frio, com temperatura 
abaixo de zero, porem seco, no veriio contudo che
ga. a atingir 3ooc. Chove com mais freqiiencia nos 
meses de setembro e outubro; havendo geadas e 
ate mesmo nevadas em julho e ag6sto. Em 1963. 
foram registradas as seguintes medias de tempe
ratura: das maximas, 29°C; das 111ini111a.s, 6° e COI11-
pensada de 17,5o; a precipita<;iio pluviometrica foi 
de 1710 111111. 

Apresenta o Municipio duas zonas fitogeogra
ficas distinta.s: os campos li111pos, abrangendo cer
ca de dois tergos de seu territ6rio, e a 111ata de 
araucaria. Os campos limpos catarinenses integram 
os chamados campos gerais, do planalto meridio
nal brasileiro. Predominam, neles, as gramineas. 
Presta.m-se a atividade pastoril e cultivo de cereais. 
A mata de araucaria, planaltina, onde, alem da 
araucaria que predomina, sao encontradicas a im
buia e o cedro, ali111enta a industria extrativa ma
deireira. A araucaria surge tambem, como mata. de 
galeria, ao Iongo dos vales fluviais. 

Nas suas matas ainda existe111 diversos a11i
mais, e seus rios sao piscosos. As riqueza 111inerais 
sao representadas pela pedra-ferro, pedra-laje, 0 
ba.rro e a areia. Merece ainda referencia a fonte 
de agua sulfurosa, na localidade de Bandeirinhas. 
a 18 k111 da cidade (distrito de Correia Pinto). 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 CEKso Demografico de 1960, ~egun:io dados p~~ 
liminares, registrou populagao de 121 027 habitan
tes . marcando crescimento de 57 % sabre o ultimo 
censo de 1950. Estavam na zona rural 67 % da po
pulagao e a densidade demografica era. de 12 habi
tantes por quil6metro quadrado. A cidade de Lajes 
cresr eu de 141 % , passando a ter 35 112 habitantes. 

De julho a dezembro de 1961, estes dados fO
ram alterados devido a diversos desmembramentos 
de seu territ6rio, para form agao de novas unida.des 
autonomas. 

A PECTOS ECO N Ol\liCOS 

A VI DA econ6mica de Lajes assenta-se na pecuaria, 
nas industrias extrativas e de transforma.gao, e nas 
a ti\•idades comerciais e bancarias. A agricultura 
apresenta-se mais modesta, como expressiio eco
nomica. 

Ce•t if) Agricola 

Os .~SPECTOS a. seguir focalizados , baseados nos da
do~ preliminares do Censo Agricola de 1960, estiio 
parcialmente prejudicados pelas perdas territoriais 
sofridas pelo Municipio em 1961. 

Na data censitaria, 6 246 estabelecimentos agro
pecufuios eram proprietarios de 785 643 hectares de 
terra, incluidos 37 806 hectares de terras de lavou
ra. Grupavam-se na classe dos estabelecimentos com 
menos de 10 h ecta res de a rea , 998 estabelecimen
tos : na de 10 a menos de 100 hectares. 2 619 ; na 
de 100 a menos de 1 000 h ectares. 1 508; na de 1 000 
a menos de 10 000 hecta.res, 120. Um estabelecimen
to ti nha mais de 10 mil h ecta res de area. Nos esta
belecimentos agropecuarios municipais encontra.vam
-se em atividade 23 732 pessoas, utilizando 43 tra
tores. 1 514 ara.dos. Em 4 721 estabelecimentos havia 
criacao de bovinos, sendo que em 4 405 dele.s con
tavam-se menos de 100 cabe<;as, ca.da um; em 275, 
de 100 a menos de 500 cabe~as, e em 41 , de 500 

· e mais. 

Ag 11n tltma 

0 VALOR da produgao agricola do Municipio de La
jes, relativo ao ano de 1963, foi estimado em 481 ,5 
milhoes de cruzeiros e a area cultiva.da em 13 463 ha . 
Nove culturas - milho, trigo. batata-inglesa, fei
jao, alfafa , cebola, pera, magii e fumo - totali
z:?.ram, em conjunto, 93 % do valor. 
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0 milho rendeu 6 480 t e 22% do valor; o trigo, 
2 500 t e 21% <to valor; a batata-inglesa, 3 ooo t c 
17% do va:or; o feij ao, 1 680 t e 11% do valor; a 
alfafa, 1400 t. e 10% do valor; a cebola, 248 t e 
4%; a pera, 5 milhoes de frutos e 3% do valor; a 
ma~a. 4 milhoes e 200 mil frutos e 3% do valor; 
e o fumo, 90 t e 2% do valor. Os 7% restantes do 
valor, foram cobertos pelos seguintes produtos: alho, 
amendoim, arroz, aveia, batata-doce, caqui, cen
teio, cevada, fava, figo, laranja, limao, mandioca, 
marmelo, melancia, pessego, tomate e uva. 

Pecuaria 

LAJES e urn dos Municipios tradicionalmente p3-
cuaristas. 0 progresso zootecnico acentuou-se a 
partir de 1914. Hoje existem, praticamente, em t6das 
as fazendas, reprodutores de boa linhagem, de san
gue indiana ou europeu. Do gado indiana, sao criados 
o guzera, o nelore e o gir; do europeu, o hereford, o 
charoles, o holandes, o flamengo e o normando 
(jersei). Mantem-se a cria~ao do gado nacional, o 
caracu. 

0 Municipio de Lajes possuia, em 1962, urn re
banho de 298 548 cabe~as, avaliadas em 5,6 bilhoes 
de cruzeiros (4,2% dos efetivos e 8,3% do valor, 
do rebanho estadual) ; ocupando o primeiro lugar 
quanto ao valor econ6mico, e o segundo, quanto a 
efetivos, entre os rebanhos dos Municipios criadores 
do Estado. 

0 seu rebanho bovino, com 196 940 cabe~as, in
tegralizou 87% do valor do gado existente. 0 suino 
- 68 430 cabe~as - contribuiu com 6% para o va
lor; o eqiiino - 13 740 cabe<;as - concorreu com 
5% para o valor da popula~ao pecuaria, figurando 
em primeiro lugar, quanto ao valor econ6mico. e 
em terceiro, quanta a efetivos, entre os rebanho.3 
de eqiiinos do Estado. Mais eqiiinos do que Lajes, 
possuiam os Municipios de Mafra (19 910 cab ~~as) 
e Canoinhas (16 mil cabe~as). Existiam, ainda, ovi
nos (14 360 cabe~as), muares (2 130), caprinos 
(2 790), bufalos (140) e asininos (18 cabe~as) . 

A produ~ao de leite atingiu 3,8 milhOes de li
tros, no valor de 76,8 milhoes de cruzeiros; a de 
la em bruto, 54,1 toneladas, e 21,1 milhoes de cru
zeiros. 

Contava com urn plan tel avicola de 207 230 ca
be(:as, avaliado em 66,5 milhoes de cruzeiros. Os 
galinaceos totalizaram 200 810 cabe~as (2 950 pe
rus) avalia.das em 65,3 milhoes de cruzeiros. 0 
Municipio possuia ainda 6 420 palmipedes. A pro
du~ao de ovos de galinha alcan~ou 314 820 duzias. 
no valor de 25,2 milhoes de cruzeiros. 

A produ~ao de mel e cera de abelha totalizou 
21,7 toneladas. valendo 2,1 milhoes de cruzeiros. 
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Havia, urn posto agropecuano e uma fazenda 
... experimental de criat;lio. Assistiam, tecnicamente, 

aos agricultores e criadores do Municipio, 9 agrono
mos e 4 veterinaries. A Associat;lio Rural de Lajes 
org: n:za, bienalment e, uma exposit;lio agropecuaria. 

Na Exposic;lio Pecuaria de Porto Alegre, reali
zada em setembro de 1963, urn reprodutor de Laj es, 
da raca charolesa, de nome Bacara, alcant;ou a ele
vadissima importancia de 3,5 milhoes de cruzeiros. 

Censo Industrial 

0 CENso Industrial de 1960 contou 211 estabeleci
mentos nos seguintes generos: 136 de madeira; 24 
de produtos alimentares; 15 de transformac;lio de 
minerais nao metalicos; 11 de mobiliario; 4 de pa
pel e papellio; 4 de material de transporte; 4 de 
editoriai e grafica; 3 de metalurgica; 3 de calc;ado; 
2 de textil; 2 de couros e peles e produtos simila
res; 1 de mecanica; 1 de perfumaria., saboes e ve
las; e 1 nao especificado. 

A media mensa! de operarios ocupados, no ano 
anterior ao Censo, foi de 2 327, predominando a dos 
operarios ocupado em madeira ( 1 500 operarios) . 

0 valor da. produt;lio alcanc;ou 1,6 bilhlio de cru
zeiros. contribuindo a transformat;ao da madeira 
com 776,0 milhoes, a do papel e papellio com 611,7 
milhoes, e a de produtos alimentares com 109,5 mi
lhoes. 

As despesas de consumo montaram a 613,0 mi
lhoes de cruzeiros (552,2 milhoes em materias-pri
mas l. 0 valor da transformat;lio industrial foi de 
945,5 miihoes de cruzeiros. 

Foram consumidos 12 427 cv de fort;a motriz. 

117dtist1'ia 

0 MUNICiPio caracteriza-se por sua. crescente ati
vidade industrial. 

Em 1962, atuavam no Municipio doze generos 
da industria : madeira, papel, produtos alimenta-

Ponte sObre o rio Pelotas 



res, metalurgica, mobiliario, trans~or~a~iio de, .mi
nerais nao metalicos, calgado, ed1tonal ~ grahca, 
couro textil material de transporte, sabao. Havm 
143 ~stabelecimentos industriais em atividade, 
ocupando 2 006 operarios, em media mens:;!;_ o va
lor da prodU<;iio industrial alcango~ 3,9 b1~hoes de 
cruzeiros. No principal genera da mdustna, o da 
madeira, contavam-se 76 estabelecimentos (63'7< dos 
estabelecimentos industriais em ativida.de) . Ocupa
va 1 447 operarios, em media mensa!. 0 valor de 
sua produ<;iio alcangou 1,4 bilhao de cruzeiros (46% 
do valor da produ~iio industrial municipal! . Entre 
os 76 estabelecimentos que se dedicavam a trans
formagiio da madeira, 61 produziam madeira ser
rada; 3, madeira compensada; urn, esqua.drias , e 
outro. caixas desarmadas. 0 segundo genera. o do 
papel, com 4 estabelecimentos, contribuiu com 1.2 
bilhiio de cruzeiros 141% do valor). Ocupava 214 
openirios, em melia mensal. 0 de produtos alimen
tares lmoagem de trigo e milho, produc;iio de char
que, panifica<;ao, moagem e torrefac;iio de cafe. fa
bricac;iio de massas alimenticias), com 15 estabele
cimentos e 67 operarios em media mensal, havia 
alcangado urn valor de produc;iio de 233 milhoes; 
a metalurgica (fundi<;ao e artefatos de metais) . com 
5 estabelecimentos e 64 operarios, valor de 52,3 mi
lhoes; a de mobiliario (camas de madeira., m6veis, 
estofados), com 11 estabelecimentos e 69 operario.s, 
valor de 37,5 milhoes; a da transformac;iio de mi
nerais niio metalicos (telhas, tijolos, ladrilhos. es
pelhos), com 15 estabelecimentos e 49 operarios, 
valor de 20,6 milhoes; a editorial e grafica (valor 
13,2 milh6es); a de couro (10,7 milhoes). 

Gada Abatido 

FORAM ABATIDOS, em 1962, 6 122 bovinos, 4 021 SUi
nOS, 1 597 ovinos e 820 caprinos. 0 Municipio figu
rou em 4° Iugar, no abate de bovinos, no Estado 
(depois de Tubarao, Blumenau e Joinvile; e antes 
de Florian6polis e Itajai) . 

0 abate produziu 1427.9 tonelada.s, no valor de 
246,9 milhoes de cruzeiros. A carne verde e o char
que bovina integralizaram 80% do valor da produ
c;iio; a primeira rendeu 832,6 toneladas e a segunda, 
73,5. Outros produtos: carne verde suina., 106,4 to
neladas, no valor de 17,4 milhoes de cruzeiros; tou
cinho fresco suino, 9:0,~ toneladas. no valor de 10,5 
milhoes de cruzeiros; couro de bovina (seco e ver
de). 105,3 toneladas (7,0 milhoes de cruzeiros); ossos 
a granel, 118,1 toneladas ( 4,4 milhoes) ; carne verde 
ovina, 28,7 toneladas (4,0 milhoes); carne verde ca
prina, 12,3 toneladas (1,6 milhiio) ; pele seca de 
ovino. 2.1 toneladas (1,2 milhao) ; miudos frescos de 
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bovina, 17,8 (1,0 milh aol; e mais sebo, t ripa f resca 
., bovina, linguas frescas em geral, pele seca de ca

prino e chifres. 
0 Municipio foi o 6° produtor, quanta a quan

tidade e valor, de carne verde bovina, no Estado. 

Comercio e BciiiCOJ 

A CIDADE de Lajes, grande prac;a comercial, centro 
econ6mico de sua regiao, e favorecida pela exce
lente rede rodoviaria, com o cruzamento, em seu 
territ6rio, de duas importantes estradas: uma li
gando os grandes centros sulinos lBR-21 e a ou
tra como arteria escoadoura das riquezas do oeste 
cata!inense tBR-361 : alem de ramal ferroviario. 

Estavam em atividade. ate dezembro de 1963. 
20 estabelecimentos comerciais atacadistas. 680 va
rejistas e 475 de r:restac;ao de servicos. Funcionavam 
9 agencias bancarias: do Banco do Brasil; do In
dustria e Comercio de Santa Catarina UNCOl: do 
Nacional de Ccmercio; da Lavoura de Minas Gerais 
do De envolvimento de Santa Catarina; dos Est ados 
do Parana e Santa Cata~·ina \NOSSOBANCO); do 
Agricola e Mercantil \AGRIMERJ ; do Agricola, 
Mercantil, Industria e Comercio de Santa Catarina 
(BAMERINDUSl; do Industrial e Comercial do Sui 
(SULBANCOl ; e, tambem. uma agencia da Caixa 
Econ6mica Federal. 

Os saldos das principais contas bancarias. em 
31 de dezembro de 1963, foram \em milh6es de 
cruzeiros): caixa. em moeda corrente, 238,9; em
prestimos em contas correntes, 297,0; titulos des
contados. 772,7; dep6sitos a vista e a curto prno. 
1386,2; depositos a. prazo, 2,8. 

0 Municipio exporta, em grande escala. pinho, 
em bruto e beneficiado. principalmente para Porto 
Alegre, Sao Paulo e a Guanabara; pinho em bruto 
e beneficiado para a. Argentina; papel para Sao 
Paulo e os Estados Unidos; pasta mecanica e Ia 
para Sao Paulo; gado vacum, em pe, e aves para 
o vale do Itajai e o litoral caiarinense; e produtos 
agricolas para Sao Paulo e o litoral. 

· Tmismo 

0 TURISMO conta com uma ampla rede hotelcira 
urbana, de 24 hoteis, 20 pens6es e 22 restaurantes: 
destacando-se o Lajes Hotel e o Hotel Danubio. Ha 
outros hoteis, em outros pontos do Municipio. ex
plorando o turismo, como o de Bandeirinhas. com 
fonte de agua sulfurosa. Recebe turistas vindos do 
Rio Grande do Sui, do Parana e de Sao Paulo. 
Excurs6es as cachoeiras \Caveiras. Pelotinhas, Ru-
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fino e dos indios). a serra. (a mais pitoresca e a 
da Pedra Branca) , as ruinas hist6ricas da antiga 
povoac;ao, que deu origem a cidade, a 12 km ~a 
atual sede municipal, as modernas pontes rodovia
rias, na entrada e na saida do Municipio, ou, ainda 
ao Parque Nacional dos Aparados da Serra, no 
extrema norte do territ6rio gaucho, com seu ja fa
moso "canyon", de rochas basalticas - o Taimbe
zinho, sao roteiros previstos para OS turistaS. 

Transpot'tes e Comunicafi5es 

Rodovias - 0 Municipio e servido por boas es
tradas, destacando-se as federa1s: BR-2, totalmen
te asfaltada (89 km em seu territ6rio) e a BR-36 
(14 km em seu territ6rio); alem das estaduais e 
municipais. 

RodottiD PottitMtUodtJ -

F~rrov1 o ....... 

Gasta-se, em media. de onibus, 4 horas ate 
Itaporanga ou Born Retiro ou ainda Trombudo Cen
t:al : 3 horas e 30 minutos ate Sao Joaquirn ou · 
Urubici ; 3 horas ate Curitibanos; 3 horas e 45 rni
nutos ate Pouso Redondo; 2 horas a.te Campo Belo 
do Sui ou Sao Jose do Cerrito; 10 horas ate Flo
rian6polis e 35 horas, via Sao Paulo, ate Brasilia . 

Veiculos ern tra.fego, registrados na Prefeitura 
Municipal, ate marc;o de 1964: 1 051 autom6veis e 
jipes, 1 250 carninhoes, 125 onibus e 45 outros vei
rulos. 
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Ferrovias - Em Lajes foi inaugurada, em de
zembro de 1963, a Esta<;ao Ferroviaria da Rede Via
<;ao Parana-Santa Catarina. (do tronco principal 
sui da RFFJ, servindo ao ramal Rio Negro-Mafra
-Lajes, que devera ser, futuramente, estendido ate 
a fronteira gaucha., onde se ligara, em Marcelmo 
Ramos, a Via<;ao Ferrea do Rio Grande do Sui. 

Aerovias - 0 Aeroporto Correia Pinto, proximo 
da cidade, com 1100 metros de pista, donde sai 
dlariamente a.parelhos do Cons6rcio TAC - Cru
zeiro do Sui. Em estudo a constru<;ao de outro aero
porto, em Chapada, de caracteristicas internacio
nais e com 3 quilometros de pista. 

A liga<;ao de Lajes com Florian6polis e feita , 
em media, em 45 minutos; a. Porto Alegre, 1 hora 
e 5 minutos; a Curitiba, 3 horas; Rio de Janei
ro, GB, 7 horas e 25 minutos; Rio do Sui, 30 mi
nutos; Joa<;aba, 40 minutes; Itajai, 2 horas e 30 
minutes; Joinvile, 2 horas e 10 minutos Parana
gua, 4 horas e 10 minutos. 

Em 1962, o a.eroporto teve o seguinte movimen
to: nousos, 624; passageiros desembarcados 
(4 060) , embarcados (4163), em transito (1 740): 
bagagem (kg) - desembarcada (41704), embarca
da (38 675), em transito (20 054); carga (kg) 
desembarca.da (54 527), embarcada (21 747), em 
transito (73 867) ; correio (kg) - desembarcado 
(2 951), embarcado (1 996), em transito (2 959) . 

ASPECTOS SOCIAlS 

LAJES - a Princesa da Serra - tern hoje 130 lo
gradouros publicos (33 pavimentadosl; destacam
-se suas praqas ajardinadas, bern cuidadas e flo
ridas. entre as quais, a Joao Costa, a Vidal Ramos, 
a Joao Ribeiro (fronteira a Catedral) ~ o Parqur 
Infantil J onas Ramos, com !ago artificial. Tern am
nlas avenidas e ruas movimentadas. 

Entre os predios urbanos, destacam-se a Cate
dral, o Forum, o Hospital e a Maternida.de. o Co
legio Diocesano, o Colegio Estadual e Escola Nor
mal. o Grande Hotel Lajes; e modernos edificios : 
Centenario, de 14 andares (em constru<;ao) ; Ba
talha (8 and ares) ; Joao Branco (7 andaresl ; INCO . 
Banco Nacional do Comercio; Hoepcke; Marajoara; 
Cine Marrocos. 

A cidade e servida de forc;a e luz eletrica, dis
tribuida pela Cia .. Catarinense de For<;a e Luz, e 
fornecida pela CELESC-Centrais Eletricas de Santa 
Catarina (Usina Hidreletrica do salto de Caveiras : 
potencia instalada de 6 324 kW e voltagem de 220 \ 
Ha 60 logradouros publicos iluminados e 6 665 li-
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Prac;a Jo:lo RiiJciro 

g:1c:6es eletricas l6 587 particulares). 0 consumo de 
enngia eletrica. publica e domiciliar, atingiu, em 
1963. a 5 950 mil kWh. 

Tern aguP. encanada \rede de distribui<;ii.o: 
6 km 1. com 61 Jogra.douros e 1 996 predios servidos; 
1 252 hidrt metros e 744 liga<;6es diretas. A rede de 
esgotos ll0,9 kml , servindo a 64 logradouros e es
gotando 921 predios. A rede telef6nica urbana aten
dia a 515 aparelhos telefonicos, ate mar<;o de 1964. 

A.r.rl.ilenci" i \ ledico-sa//ita1'ia 

A .~SSISTENCIA medica hospita!a.r e sanitaria e pres
t :?..ci a a popula<;ao pelo Hospital Nossa Senhora dos 
Prazeres e a Maternidade Teresa Ramos, estaduais, 
totalizando 346 leitos; pela Assistencia Medica Mu
nicipal: centro de Saude de Laje (estaduall ; e 
Sen·i<;os Medicos do SESI e SAMDU; e 28 medicos, 
22 dentistas e 54 enfermeiros. Existem 34 farma
ci:ls para atender a populacao. 

;J PECTOS CULTURAIS 

LAJES, gra<;as a sua vantajosa posi<;ao, atua como 
nucleo catalisador das atividades culturais de am
pia zona catarinense e a dos municipios ga.tlchos 
que !he sao vizinhos. 

Em ino 

A FACULDADE de Ci€mcias Economicas c Contabei8 
de Lajes ( estadual J come<;ou a funcionar em fe- · 
vereiro de 1964. Existem os seguintes estabelecimen
to;: de ensino media: Colegio e Seminario Dioce
sano. dirigido por frades franciscanos fginasial , 
cientifico e sacerdotal); Colegio Santa Rosa de 
Lima, da Sociedade Divina Providemcia (ginasial, 
cientifico e normal) ; Ginasio Estadual Vidal Ra
mos. c cientifico, ginasial e norma! I ; Escola do Co
mercia Santo Antonio, dos franciscanos (tecnico de 
contabilidadeJ ; Escola Tecnica de Comercio de La-
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jes, particular (tecnico de contabilidade); Escola 
Agricola Caetano Costa, estadual; Escola Nacional 
de Aprendizagem Industrial, do SENAI, instalada 
recentemente. Suplementarmente existem: 2 aca
demias de acordeao; urn curso de forma<;ao de pi
lotos; de telegrafia; de datilografia; de esperanto; 
de corte e costura. 

A Faculdade conta com 5 profess6res e foram 
matriculados, no inicio do ano letivo de 1964, 84 
alunos. 

0 ensino medio e composto de 14 unidades es
colares e 140 professores. Matricularam-se, no ini
cio do ano Jetivo de 1964, 3 082 alunos. 

Existem 213 estabelecimentos escolares de en
sino primario geral, sendo 115 estaduais, 88 muni
pais e 10 pa.rticulares. Contam-se 410 professores. 
No inicio do ano letivo de 1964, foram matricula.das 
12 712 crian<;as. 

Di I'"' garao 
EM LAJES, sao editados o Correio Lajeano (desde 
1939) ' circulando as quartas-feiras e sabados; 0 
Jornal de Lajes (desde 1956), a.os sabados; e o Guia 
Serrano ll937l. tambem aos sabados. 

Localizam-se, no Municipio, tres emissoras de 
ondas medias: a Radio Clube de Lajes, prefixo 
ZYW-3, inaugurada em 1949, com freqiiencia de 
690 kc/s; a. Radio Diario da Manha, ZYT-30, inau
gurada em 1956, com freqiiencia de 1 390 kc/s; e a 
Radio Difusora Santa Catarina, ZYT-53, com fre-
qiiencia de 1 510 kc/s. · 

Ha 5 tipografrias e 7 livrarias estabelecidas no 
Municipio; e diversas bibliotecas particulares, des
tacando-se as dos estabelecimentos escolares. 

Vida £1JJocialiVtl 

HA 11 AssocrAgoEs desportivas em atividade: 8 clu
bes de futebol (vinculados a 2 Iigas, a Sen·ana de 
Desportos e a Atletica Regiao Serrana) ; urn de hi
pismo (J6quei Clube de Lajes); urn de ciclismo e 
outro de ca.<;a e tiro. Registra-se, ainda, a existen-

• cia de 2 sociedades musicais (Lajeana e Maestro 
Ponce). Estas associag6es, em conjunto, congregam 
2 868 s6cios e 745 atletas. 

' 0il'erJi5es Ptlblict/S 

EXISTEM na cidade 4 cinemas: Cine Avenida., com 
1 058 poltronas, Cine Marajoara, com 950 poltronas, 
Cine-Teatro Tamoio, com 900 poltronas, e Cine Mar
rocos (inaugurado em abril de 1964). 
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Aspectos Religiosos 

LAJES e sede da diocese, integrante da arquidiocese 
de Florian6poiis. Entre as igrejas cat6licas do Mu
nicipio (5 matrizes e 72 capelas publicas), desta
cam-se a catedral diocesana - N. S. dos Praze
res -, uma. das mais belas igreja"S cat6licas do Es
tado, construida em estilo romanico e em pedra la
vrada (arenito), no mesmo local da matriz primi
tiva; e a capela N. S. Aparecida, edificada em li
nhas arquitet6nicas modernas. 

Existem ainda templos de seis outras confis
s6es religiosas: da igreja luterana, da igreja pres
biteriana, dos adventistas, da Assembleia de Deus. 
da igreja cat6lica brasileira e dos espiritas. 

Entre as festas religiosas cat6:icas, celebradas 
no Municipio, destaca-se a de Nossa Senhora dos 
Prazeres - padroeira da cidade - a 15 de ag6sto. 
com quermesses e prociss6es, musica, barraquinhas, 
leil6es e rifas, na pra<;a Joao Ribeiro, fronteira a 
catedral; e a de Santa Cruz, nos dias 1.0 a 3 de 
maio, nos mesmos moldes da primeira. 

V u! to.r I lustres 

ENTRE os filhos ilustres da hist6rica cidade planal
tina, citam-se: 

Coronel Vital de Oliveira Ramos (1864/1954) -
Deputado estadual e federal (Constituinte de 1891), 
senador, vice-governador (1902-6) e governador 
!1910-14) de Santa Catarina. 

Felipe Schmidt (1859-1930) - Deputado esta
dual , senador por Santa Catarina . Governador em 
seu Estado, no quadrienio 1894-98, cargo que volta
ria a ocupar no quadrienio de 1914-18. Morreu no 
p6sto de general do exercito nacional. 

Nereu Ramos (1888-1958) - Filho do Cel. Vi
dal de Oliveira Ramos. Formou-se bacharel pela 
Faculdade de Direito de Sao Paulo, em 1909. Diri
giu diversos 6rgaos da imprensa catarinense . De
senvolveu grande atividade politica, sendo deputado_ 
estadual pela primeira. vez em 1911, participou da 
"Rea<;ao Republicana" e da "Alian<;a Liberal". Por 
varias vezes fez parte da Camara dos Deputados 
e _do Sena.do Federal, foi Vice-presidente da Repu- . 
bl!ca, ocupando, nessa ocasiiio, a Presidencia e a 
pasta de Ministro da Justi<;a. ' 

Foi professor de direito constitucional da Fa
culdade de Direito de Santa Ca.tarina membro da 
Academia Catarinens.e de Letras e do instituto His
t6rico e Geografico Nacional. 
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Faleceu vitima de urn desastre aereo, ocorrido 
a 30 km do' Aeroporto de Curitiba, em 16 de junho 
de 1958. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

LAJES e sede do 2.o Batalhao Rodoviario (Batalhao 
Rondon), possuindo uma coletoria federal e outra 
esta.dual, agencias dos Correios e Telegrafos e uma 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta 
do IBGE. 

FinanfaS Ptlblicas 

A FEDERAQAO arrecadou 492,6 milhoes de cruzeiros, 
e o Esta.do 1.0 bilhao, em 1963, no Municipio. A 
Prefeitura arrecadou 172,9 milhoes de cruzeiros e 
gastou 152,9 milhoes. 0 orgamento municipal para 
1964 previa arrecadagao de 120,0 milhoes de cru
zeiros e fixava igual despesa. 

Re presentafaO Politica 

NA CAMARA Municipal legislam 13 vereadores . Es
tavam inscritos, para as eleic;oes de 7 de outubro 
de 1962, 23 350 eleitores. 

LAJES - 17 



FONTES 

As INFORMAQOES divulgadas neste trabalho foram. 
na sua maioria, compiladas e fornecida.s pela Agen
cia Municipal de Estatistica de Lajes. Utilizados. 
tambem, na sua elaborac;:ao, da.dos procedentes dos 
arquivos de documenta<;ao municipal, da Diretoria 
de Documenta<;ao e Divulga<;ao (Secretaria-Geral 
do CNEJ, e de outros orgaos do sistema estatistico 
na.cional. 
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EST A publicac;iio jaz pa1·te da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen-

• tac;iio e Divulgac;iio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evoluc;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 

' tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizac;iio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
jontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborac;iio, especial
mente de historiadores e ge6grajos. 



CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presid('n tr: Gen. Aguinaldo Jose de Senna Campos 

Secrctiirio-Gcral: SebastHio Aguiar Ayres 

;Lcauuu-sr: de zmprimir, no Servir;o G?·dfico do 
Jl:J(; J·:, au~ r• i11te c sr:is dias do mes de feve rciro 
de 111il IIO<•ccentus e sessenta e cinco. 




