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Colec;tio de Monogratias - N.o 361 

CONCORDIA 
SANTA CATARINA 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 1.373 km" (1960 ); al
titude: 500 m; temperaturas medias, em oc, das 
maxim as: 30,6; das minimas: 5,6; precipitar:;tio 
pluviometrica anual: 3.272 mm (1964). 

POPULA()AO - 45.533 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento G eral de 1960) ; den
sidade demogrlifica: 33 habitantes por quil6 -
metro quadrado. Popular:; tio estimada : 46:700 
(30-11-1965). 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria de came e 
derivados, agricultura (m i lho e trigo), peculiri a 
(suinos ) . 

EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 agencias 
banclirias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 539 autom6veis e jipes, 277 camionetas, 
8 onibus, 430 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 1.267 ligar:;oes eletricas, 
280 aparelhos telef{jnicos ; 4 hoteis, 2 pensoes, 
5 restaurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA- 4 hospitais com 168 leitos, 
3 postos de saude; 8 medicos, 6 dentistas, 4 en
termeiros, no exercicio da pro!issao; 8 tarmlicias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 137 unidades escolares 
de ensino primlirio geral, 8 estabelecimentos de 
ensino media; 2 tipografias e 2 livrarias; 1 bi
blioteca, 1 radiodifusora e 1 cine-teatro. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milhoes de 
cruzeiros) - receita prevista : 280,2; rend a tri
butaria: 62,3; despesa fixada: 280,2. 

REPRESENTAQAO POLITICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer e desenho da capa de 
Carlos Cesar Fernandes de Aguia r , ambos da Dire
toria de Documenta<;iio e Divulgac;iio do CNE. 



A ;pee to da cidade 

ASPECTOS HIST6RICOS 

NA HIST6RIA do Murlcipio de Concordia, nao ha rc
ferencias a epoca e-nterior a 1912, ano em que se 
verificara.m demorajas incurs6es dos famiticos, li
derados pelo lendario "mange" Jose Maria, causa do 
desassossego reinan~e na epoca entre as populac;6es 
do chamado "Contestado", regiao entao litigiosa, 
entre os Estados dE Santa Catarina e Parana. 

Conta-se que nc tempo do caudilho Fabrkio das 
Neves, que estabelec:era seu "quartel-general" no lo
cal onde hoje e a cidade, existia urn caboclo apeli
dado "Tigre Velho", que seria o autor da "queimada" 
de alguns fanatica:;, mortos e abandonados, apos 
uma refrega nas p:Jximidades do lageado. Por esse 
fato, passou a denaminar-se Queimados, top6nimo 
que se transferiu ao povoado. Posteriormente, com o 
estabelecimento da Empresa Colonizadora Mosele, 
passaria a chamar-:oe "Colonia Concordia." 

A primeira ati'\.idade colonizadora foi exercida 
pela Brazil Development & Colonization Company, 
em 1917, abrangend.:> grandes areas as margens dos 
rios Uruguai e Peix~, e influindo na criar;io do en
tao distrito de Belc. Vista, com sede na localidade 
de Esteves J.unior, ocorrida em 1919. Entre 1922 e 
1925, foram funda;:Ias as empresas colonizadoras 
Luce Rosa & Cia., Colonizadora Capelli, Coloniza
dora Brum e Sociedade Territorial Mosele, Eberle, 
Ahrons & Cia., cabendo a Luce Rosa a colonizac;ao 
da zona da uva; a Capelli, a da Fazenda Rancho 
Grande; a Brum, a da Fazenda Suruvy; e a Socie
dade Territorial Mosele, Eberle. Ahrons & Cia., ~. s 
das Fazendas Rio do Engano e Sertaozinho. 

A participar;ao das empresas colonizadoras no 
povoamento e progr~sso do atual territorio municipal 
e em t6da a sua zo::1a fisiografica e, hoje, por todos 
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reconhecida. Foram elas que canalizaram, princi
palmente do Rio Grande do Sui, numerosas familias 
de origem italiana e alema, alicergando a economia do 
atual Municipio, ainda hoje constituido por 60 % de 
habitantes de origem italiana e 30% de origem alema. 
Uma das caracteristicas mais beneficas da coloni
zagii.o municipal e regional, foi a instituigao do re
gime da pequena propriedade, variando os lotes <:o
Joniais inkiais de 8 a 15 alqueires paulistas. 

I; ormtttJir; Ad111i11i.r 1 r" 1 i r·u-f udiciaria 

0 nrsTRITO de Concordia foi criado em 11 de ag6sto 
de 1927, pela Lei Municipal n .0 82, com territorio 
desmembrado dos distri tos de Bela Vista. Ita e Irani, 
do Municipio de Cruzeiro latual Joagaba). 

0 Municipio foi criado pelo Decreta estadual. 
n. 0 635, de 12 de julho de 1934, e instalado a 29 do 
mesmo mes e ano, com territorio desmembrado do 
de Cruzeiro. 

No Decreta-Lei estadual n.o 86, de 31 de ma·r go 
de 1938, que elevou a sede municipal a categoria de 
cidade, o Municipio aparece com os seguintes dis
tritos: Concordia , Esteves Junior (an tigo Bela 
Vista l , Ipira e Ita. 

0 Decreta-Lei estadual n.o 238. de 1.0 de de
zembro de 1938, reformulou-o administrativamente 
acrescentando mais 2 distritos: Maua latual Arabu
ta) e Rio Branco (mais tarde Engano e depois Ipu
miriml. 

Em 1943, permutou o seu distrito de Ipira com 
o de Uruguai, do Municipio de Campos Novas (De
creta-Lei estadual n .o 941. de 31 de dezembro l. Nesta 
mesma data foi criado o distrito de Seara, com o 
territ6rio desligado do de Ita. Na divisao territorial 
vigente no periodo de 1949-53 , os distritos de Uru
g·uai e Esteves Junior figuram no Municipio de Pi
ratuba. Em 1953 , p erdeu o distrito de Seara. elevado 
a condigao de Municipio. 

Sofreu novas reformulacoes administrativas em 
1953 e 1958, com a criat;ao· dos distritos de Volta 
Gra nde e Lindoia, desmembrados, r espectivamente, 
dos distritos de Concordia e Ipumirim. 

Em 1963, pela Lei n.0 877, de 29 de mar<;o, perdeu 
o distrito de Ipumirim, que adquiriu autonomia ad
ministrativa. 

0 Municipio e fo rmado atualmente por 4 dis
tritos: Concordia fsede .l, Arabutii. , Lindoia e Volta 
Grande . 

A comarca foi criada pelo Decreta estadual 
n .o 697 , de 5 de novembro de 1934, e instalada em 
24 de fevereiro de 1935. Atualmente e de 3.a 
entrancia . 
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Pra~a da Bandeira 

ASPECTOS FlSICOS 

0 MUNiciPIO localiza-se na zona fisiografica deno
minada do Rio do Peixe, e limita-se com OS Muni
cipios catarinenses de Ita, Seara, Ipumirim, Ponte 
Serrada, Irani, Jabora, Ipira, Piratuba, Presi
dente Castelo Branco e Peritiba e os gauchos 
de Marcelino Ramos, Erechim e Aratiba. A area mu
nicipal em 1960 era de 1.373 km", sendo atualmente 
estimada em 1.045 quil6metros quadrados, devido 
aos desmembramentos territoriais havidos. 

A sede municipal localiza-se a 500 metros de 
altitude, dista 345 quil6metros, em linha reta, de 
Florianopolis e suas coordenadas geograficas sao: 
270 13' 55" de latitude sul e 52o 01' 27" de lon
gitude W. Gr. 

0 Municipio localiza-se na grande e importan te 
bacia hidrognifica do rio Uruguai. Rios principals : 
Uruguai, do Engano, do Peixe, Jacutinga e Rancho 
Grande, com seus inumeros afluentes . 

Nota pitoresca, na paisagem municipal, e ofere
cida pelo Estreito do rio Uruguai: de uma largura 
de cerca de 400 metros, o rio come<;a subitamente a 
estreitar-se, ate urn espa<;o de 60 centimetres par 
onde se projeta vertiginosa e estrepitosamente com 
t6da sua massa liquida, de 8 metros de altura e com 
capacidade estimada em 194.000 HP. 

0 clima do Municipio e o mesotermico umido 
sem esta<;ao seca, segundo Koppen. 

As temperaturas medias, das maximas e mini
mas, em 1964, foram de 30,6 e 5,6 °C , respectivamente. 

A precipitagao pluviometrica no mesmo ana 
totalizou 3.272 mm. E com urn a ocorrencia de 
granizos. 
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As madeiras em geral, as pedras para con.stru
s~oes e a argila para a fabricat;ao de tijolos, sao as 
principais fontes de riquezas vegetal e mineral do 
Municipio. Estao na sua maioria localizadas no dis
rrito-sede e em explorat;ao . 

. -JSPECTOS DEiHOGRAFJCOS 

SEGUNDO os dados preliminares do Censo Demogra
fico de 1960, havia no Municipio 45.533 pessoas 
' 25.694 no distrito-sede), sendo 84,2 % na zona rural. 

A populac;ao da cidade era de 5.864 pessoas, mar
cando um aumento de 126,1% em seus efetivos de
magnificos em relac;ao ao Censo anterior de 1950. 
A densidade municipal era de 33 habitantes por qui
lometro quadrado. 

0 Municipio contava, na data censitaria, com. 
7.928 domicilios, dos quais 4.447 localizados no dis
tri to-sede. 

0 desmembramento do distrito de Ipumirim em 
1963 reduziu, ·conseqi.ientemente, sua populagao. 0 
Censo Escolar de 1964 contou 39.422 habitantes, 
sendo 31.661 residentes na zona rural. 

Segundo estimativa local, de 30 de novembro de 
1965, a populac;ao municipal era de 46.700 habi
tantes, dos quais 8.000 na cidade . 

. ·lSPF.CJ.'OS ECON()JHICOS 

Ce11.ro Agricult! 

A srNOPSE preliminar do Censo Agricola de 1960 
contou 5.211 estabelecimentos agropecuarios, com 
area total de 128.072 hectares, dos quais 42.207 des
Linados as Ia vouras . 

Entre os estabelecimentos agropecuarios muni
dpais, havia 1.002 de menos de 10 hectares de area ; 
4.148, de 10 a menos de 100 ha; e 61, de 100 a menos 
de 1.000 ha. 

Trabalhavam nesses estabelecimentos 26.158 
pessoas. Existiam 5.547 arados e 8 tratores. 

Em 4.924 estabelecimentos agropecuarios havia 
bovines: 4.920 com menos de 100 cabeGas, em cada 
um : e 4 de 100 a menos de 500 . 

. ·l,r;riotl!ura 

A AGRICULTURA municipal e muito diversificada pais 
foram cultivados, em 1965. 29 produtos que em con
junto renderam 3,7 bilh6es de cruzeiros e a area 
utilizada totalizou 24.458 h a. A produGaO e carac
terizada pel a presen<;a dominante de dais cereais : 
o milho, com 40.830 toneladas. 11.780 h a e 55,0 % do 
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valor total da produc;ao agricola; o trigo, com 6.80(: 
toneladas, 6.200 ha e 27,5 % do valor. 

Em posic;ao mais modesta vinham os seguintes 
produtos: feij~to. com 1.620 t, 900 ha e 3,9 % do valor: 
uva, 1.810 t, 422 ha e 3,9% do valor; mandioca, com 
37.500 t, 1.769 ha e 2,6 % do valor; batata-inglesa 
com 1.254 t, 209 ha e 1,7% do valor; arroz, com 606 t . 
188 ha e 1,5 % do valor; e a batata-doce. com 
13.176 t, 1.098 ha e 1,4% do valor . Completavam a 
pauta a cana-de-ac;ucar, cevada, fumo, soja, melan
cia, alfafa, a lho, tangerina , laranja, amendoim. 
cebola, figo , centeio, melao , aveia, noz europeia. 
mac;a, pessego, pera, limao e marmelo. 

Em atividade, no Municipio, ha o Posta Agro
pecuario, localizado no povoado de Tamandua, e 0 
Posta de Defesa Sanitaria Vegetal , na sede muni
cipal. Prestam assistencia tecnica aos agricultorec; 

· municipais 2 agronomos. 

Pt!(llciritz 

0 MUNiciPIO tem pos1c;ao de destaque , no conjunto 
do Estado, pel as suas a tividades pastoris . E, sobre
tudo, grande criador de suinos, cuja produc;ao f. 
industrializada no proprio Municipio. Cria principal
mente suinos das rac;as Duroc, wessex e Landrasse. 
Mantem, tambem, para a procluc;ao de Ieite e os ser
vic;os da lavoura, numeroso rebanho bovina, de r::H;a.:: 
europeias e indianas (zebuinas .l. Em outubro de 1964. 
realizou-se a IV Exposic;ao Nacional de Suinos . 

A populac;ao pecuaria municipal , em 1964, tota 
lizava 245.820 cabec;as no valor de 6,5 bilhoes de cnt
zeiros. Predominavam os suinos com 200 mil cabec;as 
e 66,4 % do valor total. A seguir, colocavam-se o re
banho bovina. com 30.000 cabec;as e 26,6 % do valor. 
e o eqi.iino com 10.500 cabec;a s e 5 ,7% do valor. 
Havia, a inda, 1.750 caprinos. 1.900 muares, 1.600 ovi
nos e 70 asininos. 

Foram produzidos 1 milhao e 560 mil litros ck 
Ieite, no valor de 124,8 milh6es de cruzeiros e 3 to
neladas de la em~ bruto. valendo 3.1 milh6es de cru
zeiros. 

Atua no Municipio o Servic;o de Defesa Sani
taria Animal. com p6sto localizado na cidad c. 
Pres tam assistencia tecnica aos criadores 3 vrteri
narios. 

0 plan tel a vicola municipal con ta va, na mesma 
data , com 187 mil galinaceos e 11.600 palmipedes. 
valendo 198,9 e 11,0 milhoes de cruzeiros, respect.JV:-t
mente. Foram produzidas 600 mil duzias de avos de 
galinha, no valor de 120,0 milh6es de cruzeiros. A 
apicultura e tambem praticada na zona rural, pro-
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V .sta pa1 

duzinjo 13 ,0 tonelads~ de 111El. no va.lor de 4,8 ml-· 
!hoes de cruzeiros e 7 t-cmeladas de cera de ab =lh£., 
valendo 6 3 111ilh6es de ~~ ruzeiros. 

0 CENso ll: dusLrial j e 1960 con:)u 89 esLabEleci
mEn tos industriais. 30111 913 openi.rim ocupados, e:-n 
mE-dia. 111 en ~aL R egistrou 807 ,5 milho~s de cruz~iro.s 
de valor da produ<;ao industri a L send) 201.4 mi!l16e.s 
como valor da trans:'cnr.ac;ao mdu,trL11 . A forc;a 1110-
t riz utilizada foi d e ,_ _7E·2 cv. 

Concentrava-se r_c genera d e pr.Jdutos alirnen
tares a principal parr:ela da a tividad.= industri£.1 do 
Municipio • 22 estabeleciment.os com 685 oper:irios 
ocupados. em media mensa!. 3.l?'i4 c v de forca e 
91.;3 <;;. do 'Ia lor total da produc;ao. I) ~ egundo g·enero 
er a o de r:1adeira con . 32 estabelecim ~ntos. 128 ope
r~ r ios em media. 555 cv de f6rca !11( tr iz e 4.8~ co 
va.lor da produc;ao. 

D-emais generos ild ustriais exi.st.en tes • 111in.;rai s 
n ao m et-a licos t 16 cs t::,belecimentos . metah1rgica 
tll. m aterial de tran=:porte 12 l. 111obi ia rio 151. pro
clu~·)S farmaceuticos 2 medicina is 1]1. produtos ce 
perfumaria. sab6es c' velas (11. vestuitrio. calc;a.do >:> 

art efatos d e tecic!os tll. bebidas tEl, ec!itori 1l e 
g r:U ica t 11 . e nao es;ec ifica do '11 . 

0 PARQUE ~ndustrial d ~ C)nccndia. ~m 31 de outJbro 
dE 1965, era compostD de 132 .;;sube-lecimento:; <Ia 
industria de transformacao. 

0 111a ior numero de -estabeleciule 1tos estava r.o 
~·enero de produtos alimentares, cern 43 , seguido 
do de m ade ira . com 32, bebidas, 27 , minerais nao 
~11etalicos . 13 c editorial e gr:'lfic a. :2. Havia. ainda , : 
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-estabelecimento dos seguintes generos: metalurgica, 
produtos farmaceuticos e medicinais, textil e ves
tuario, cal<;ado e artefatos de tecidos. Completavam 
o parque industrial 11 estabeleeimentos de generos 
diversos. 

No distrito-sede estao 1 frigorifico, 19 moinhos 
dE cereais, 1 fabrica de laticinios, 2 padarias, 1 fa
brica de banha e lingtii<;a, 1 de rac;oes, 5 de erva
-mate, 3 de aguardente, 4 de vinho de uva e outra1; 
bEbidas alco6Jicas OU nao, 1 de produtos veterina
rios, 15 serrarias, 1 fabrica de vassouras, 7 de pec;a~ 
e estruturas de madeira aparelhada, 1 de fogoes 
2 graficas, 9 fabricas de material de barro, 1 de ce
ramica, 1 de malha de la e 1 de roupas brancas. 

No de Arabutii: 5 moinhos de cereais, 2 fabricas 
de pec;as e estruturas de madeira aparelhada, 2 de 
material de barro, 3 serrarias e 1 fabrica de bene
fi::iamento de madeiras. 

No de Volta Grande: 1 moinho de cereais, 1 fa
brica de laticinios, 1 de banha e lingtiiga, 18 de 
aguardente , 1 de vinho de uva e outras bebidas al
co6licas ou nao e 3 serrarias. 

No de Lind6ia: 3 moinhos de cereais, 2 fabrica;; 
de erva-mate, 1 de vinho de uva e outras bebida;; 
alcoolicas ou nao, 8 serrarias, 2 fabricas de benefi
ciamento de madeira, 1 de pec;a.s e estruturas de ma
deira aparelhada e 1 de material de barro . 

A bate de Re.re.r 

FoRAM abatidos, em 1964, 150.630 suinos, 4.358 bovi
nos, 102 caprinos e 73 ovinos, resultando 11.137,2 to
neladas de produtos, no valor total de 10,1 bilhoes 
de cruzeiros . 

Predominou a banha refinada, com 32,8% - d ·) 
valor total e 3.561,1 toneladas, seguida do presunt•) 
c:>zido, com 20,3 % do valor e 1.842,7 t, da salsichari3. 
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a granel, com 20,0% 
do valor e 1.372,9 t, 
e, bern distanciados, 
os toucinhos, salga
do, com 6,4% do 
valor e 817,6 t, e de
fumado, com 4,6 % 
do valor e 441,9 to
neladas. 

Os 15,9% res
tantes do valor fa
ram cobertos !i>elas 

Matriz de N. s.a do Rosario carnes verdes, fri-
gorificadas, salga
das e defumadas de 

bovina, suino, caprino e ovino ; couros verdes, secas 
e salgados de bovina, suino e caprino; toucinho 
fresco; carne frigorificada de aves; presuntos, cru' 
e defumado; chispes de suino, rabada e rabo de 
bovina; banha nao refinada e industrial; sebo; 
torresmo; miudos frescos e salgados de bovina _e 
suino; linguas frescas e salgadas em geral; tripa:; 
salgada e fresca de bovina e suino; ossos a granel; 
chifres, cascos e unhas; cerda, crina e pelo; fari
nhas de came e ossa ; e alimento para animais. 

Comercio e Bancos 

0 ooMERcro local mantE~m transac;6es, principalmen
te, com as pra<_;as de Sao Paulo, Rio de Janeiro , 
Curitiba e Porto Alegre. Exporta produtos agricolas, 
como o feijao, cevada, farinha de trigo, rac;6es ba
lanceadas, entre outros, para Sao Paulo e o Estado 
da Guanabara. Produtos de sua industria de carne e 
derivados para os Estados de Sao Paulo, Guanabara 
e diversas outras prac;as do Pais. 

Na sede municipal, ha 5 estabelecimentos co
merciais atacadistas, 155 varejistas e 69 de prestac;ao 
de servic;os. 

Existem 3 agencias dos seguintes bancos: do 
Brasil, Industria e Comercio de Santa Catarina e 
Nacional do Comercio. 

As principais contas banearias apresentaram, em 
31 de dezembro de 1965, os seguintes saldos (em mi
lh6es de cruzeiros): caixa em moeda corrente, 51,0; 
emprestimos em contas correntes, 992,2; titulos des
contados, 712,9; dep6sitos a vista e a curta prazo, 
1.136,3; dep6sitos a prazo, 1,2. 

Transportes 
A cmADE de concordia possui urn aeroporto servido 
pela SADIA Transportes Aereos, atraves das linhas 
sao Paulo-Londrina-M:J:ringa-Umuarama, Sao Paulo
-Curitiba-Umuarama-Cascavel-Porto Alegre e Sao 
Paulo-Florian6polis-Conc6rdia-Cha pec6. 
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0 Municipio e servido por ferrovia, atraves da 
Rede de Via<;ao Parana-Santa catarina, com estagao 
na sede distrital de Volta Grande, e por rodovias 
estaduais e municipais. 

Estavam registrados na Prefeitura Municipal em 
1.o de abril de 1965: 539 automoveis e jipes. 277 ca
mionetas, 8 6nibus e 430 outros veiculos. 

\ CONVENe OES 

ROOOVIA fFOCRAL -

ROOOV!A ESTAOUAL 

FERROVIA ~ 

Leva-se de Concordia ate Joac;:aba, em rodovia 
estadual, 2 horas e 30 minutos (82 kml ; ate Ita, de 
rodovia municipal, 2 horas (52 km); ate Marcelino 
Ramos (RSJ, de rodovia estadual, 1 hora e 30 
minutos (42 kml; ate Seara. em rodovia municipal, 
1 hora e 30 minutos; ate Piratuba, em rodovias es
tadual e municipal, via Sao Jose , 2 horas e 30 minu
tos (60 km l; ate Ipumirim , em rodovia municipal, 
1 hora (29 kml; ate Jabora, rodovia estadual, 
1 hora {45 kml ; ate Florian6poli's, em rodovia 
estadnal. 18 horas (544 kml. via Joacaba c 
Lajes , ou de aviao, 1 hora e 50 minutos; ate 
Presidente Castelo Branco, 1 hora (30 kml; ate 
Ipira, 1 hora e 30 minutos (47 km); ate Irani, 
2 horas e 30 minutos <60 km) ; ate Peri'tiba, 1 hora 
(32 kmJ; ate Ponte Serrada, 3 horas (92 kmJ; ate 
Aratiba, 3 horas (70 kmJ ; e ate Brasilia <DFl. em 
rodovias estaduais e federais, 5 dias, via Floriano
polis, Curitiba e Sao Paulo. 

ASPLC105 SOCIAlS 

A CIDADE de Concordia localiza-se a margem do rio 
Queimados em terreno ligeiramen te acidentado, 
dando-lhe uma feic;ao agradavel. 

Possui 33 ruas. 5 totalmente pavimentadas. o 
largo do Rio Branco e a prac;a da Bandeira, arbori-
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zada e ajardinada, onde estiio a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora do Rosario e o Predio da Prefeitura 
Municipal. 

Existiam, em 30 de novembro de 1965, 1.612 pre
dios na zona urbana, dos quais 690 servidos pela 
rede de abastecimento de agua municipal, cujas li
nhas adutoras tem extensao de 2 km e as dis tribui
dm·as atingem. em conjunto, 12 km. 0 servic;o dis
poe ainda de uma esta<:;fw de tratamento, com ca
pacidade de 1.440 metros cubicos por 24 horas, e 
de uma estar;ao eleva tori a, cuja potencia instal ada 
c de 68,5 HP. Contam-se, na cidade, 650 hidro
:netros. 

A energia ell~trica alternada e fornecida pelas 
Centrais Eletricas de Santa Catarina S/A e procede 
da usina eletrica localizada no Municipio de Fachi
nal dos Guedes, anteriormente pertencente a Com
panhia Oeste de Eletricidade. 

A energia consumida, em 1964, atingiu a ..... . 
1.570.845 kwh. Em 1965, existiam 1.267 liga<;oes par
t iculares de luz e 645 lfunpadas na iluminac;ao pu-
blica. · 

0 servic;o telefonico . instalado pela SATAC -
Sociedade An6nima Telefones Automaticos de Con
cordia , mantem uma rede de 280 aparelhos telef6-
:1icos a utomaticos. 

Havia 4 hoteis , 2 pensoes e 5 restaurantes para 
servir a populac;ao. Prestam seus servir;os profissio
!1ais 7 advogados e 2 engenheiros. 

_·lcclo SrJ(iell de! S.l l OIA 

A AQAO SOCIAL DA SADIA, no Municipio de Concordia , 
criou, para seus auxiliares e, extensivamente, para os 
demais municipes, uma vez que 40 % dos habitantes 
de Concordia tern suas atividades direta ou indireta
::nente ligadas a SADIA: a Sociedade Esportiva e Re
creativa SAD! A (SER SAD! A) , com urn estadio de 
:' utebol para 10.000 espectadores, ginasio para volei, 
basquete e futebol de salao; quadras para tenis; 
canchas para bochas e boliche; saHio de festas; 
boite· restaurante· churrascaria· "play-ground"· 
Vila 'openiria; ambulat6rio; far~acia; reembolsa~ 
·•el; Radio Ruml de Concordia, que dedica dois 
:.err;os de sua programar;ao diaria aos tecnicos 
ligados a SADIA para que estes transmitam seus 
conhecimentos aos criadores e lavradoures da regiao. 
A SADIA participa, ainda. de diversos outros progra
mas comunais de fomento econ6mico. social e 
~ : nltural . 

. -lr_ri.rt enc'ill .\ [er/iro-I-T orpit alt~r 

CoNcORDIA conta com 4 hospita is, totalizando 168 lei
:os: Hospital Lindoia. particular, no clistrito que lhe 
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-<_:. 

Ginasio concordia 

empresta o nome; Hospital Sao Francisco, da So
ciedade caritativa Literari:l Sao Jose, no distrito
-sede; Hospital Alto Bela Vista, particular, no distrito 
pe Volta Grande; Hospital Oswaldo Cruz, da Socie
dade de Assist€mcia Hospitalar do mesmo nome, no 
distrito de A-rabutao 

Ha, ainda, o Posto de Saude Publica, estadual ; 
NUcleo Regional do SESI de Concordia; urn Servigo 
de Policlinica, particular; e 8 farmacias 0 

Prestavam seus servigos profissionais 8 medicos, 
4 enfermeiros e 6 dentistas, em 1965 0 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

SEGUNDO os resultados preliminares do Censo Escolar 
de 1964 existiam 170694 criangas de 0 a 14 anos : 
8o243 ate 5 anos (60749 na zona rural) ; 1.252 de 6 
anos (1.026 na rural); e 80199 de 7 a 14 anos (60808 
na rural) 0 Destas ultimas, 60021 frequentavam es
colas (4o818 na zona rural) 0 

Havia 186 professores regentes de classe, 8 nao 
regentes (do sexo feminino e 2 na zona rural) 0 Dos 
regentes de classe, 56 sao normalistas: 6 do sexo 
masculino (na zona rural) e 50 do feminino (18 na 
rural) ; e 130 nao normalistas: 25 do sexo masculino 
<24 na rural) e 105 do feminino (87 na rural) 0 

Ensino 

No MUNICiPIO, existe o ensino dos niveis primario e 
mectio. Em 1965 havia 137 unidades escolares de en
sino primario geral, com 247 professores e 90279 
alunos matriculados no inicio do ano letivo 0 

Das unidades escolares de ensino primario, 87, 
com 6.952 alunos, eram mantidas pelo · Estado; 46, 
com 1.507 alunos, pela Prefeitura Municipal ; 4, com 
820 alunos, de entidades particulareso 

Ministram o ensino de grau medio os seguintes 
estabelecimen tos : 
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5 ginasios: da Campanha Nacional de Ensino 
Gratuito; da Sociedade Caritativa Sao Jose; do 
Governo do Estado de Santa Catarina (2 estabeleci
mentos) ; e o Gimisio Agricola de Concordia, mantidu 
em convenio entre a Municipalidade e o Governo Fe
deral. Possuiam, em 1965, 25 professores e 605 a lunos 
rna triculados. 

2 normais: do Governo do Estado de Santa ca
tarina e o outro da Sociedade Caritativa Sao Jose. 
Havia 19 profess6res e 82 alunos matriculados. 

1 tecnico comercial: mantido pela Campanha 
Nacional de Ensino Gratuito, com 11 professores e 
57 alunos matriculados. 

C 11ltma 

EXISTEM a Biblioteca Municipal "Julio da Costa Ne
ves", em fase de organiza<;ao; 2 livraria.s, 2 tipograJ 
fias e o Cine-teatro Colombo, com 1.060 poltronas. 

0 Municipio conta, desde 1957, com uma ra
diodifusora: a Radio Rural de Concordia, prefi::-o 
ZYT-33, operando em ondas medias, na freqi.iencia 
de 840 quilociclos. 

Ha uma associa<;ao a rtistica - Sociedade Ar
t istica Zequinha de Abreu - com 75 associados, 
e 6 desportivas: Sociedade Esportiva e Recreativa 
SADIA, com 1.372 associados; Associa<;ao Bancaria 
de Concordia. com 161 associados; Gremio Juventus 
Futebol Clube, com 289 associados; Sociedade Espor
tiva e R.ecreativa Guaycurus Futebol Clube, com 220; 
Sociedade Esportiva e Recreativa Bandeirantes. com 
116 ; e Clube de Tenis Concordia, com 30. 

R.ealizam-se, tradicionalmente , 2 festas religio
sas: a do Padroeiro do Municipio - Santo Antonio 
- a 13 de junho, e a de Nossa Senhora do Rosario , 
a 7 de outubro. 

Em 1965. realizou-se a X Concentracao dos Can
wres do Alto Uruguai, congregando mais de 30 CO
rDS . vindos de diversos municipios catarinenses . 

. 1SPf:CJ'OS .r!DMINISTRATZVOS E 
POLITICOS 

No MUNICiPIO existem as coletorias federal e esta
dual e a Ag·encia Municipal de Estatistica, orgao de 
coleta do IBGE. 0 IAPI mantem um corresponden
te e o SAPS, urn p6sto. Ha , ainda, uma agencia pos
tal-telegr afica do DCT na sede municipal e uma do 
Inst ituto Nacional do Pinho. 

FillttJif•H P;//;lict~s 

EM 1965. for am arrecadadas as seguin tes receitas, 
em milh6es de cruzeiros: pela Uniao, 757.5 ; pelo Es
rado, 1.758,4: e pelo Municipio. 234.8. No mesmo ana 
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foram realizadas despesas pela municipalidade no 
valor de 234,5 milh6es. 

0 or<;amento municipal, para 1966. fixava a des
pesa em 280,2 milh6es de cruzeiros e previa igual 
receita (renda tributaria de 62,3 milh6es). 

R epreJellfrl(iiO Politica 

A CAMARA Municipal de Concordia, ate 1963, era 
composta de 11 vereadores. Estavam inscritos, no 
ana de 1965, 12.668 eleitores . 

. FONJ:ES 

As INFORMAc;:6Es divulgadas foram n a maioria com
piladas e fornecidas pelo Agente Municipal de Es
t.atistica de Concordia, Idarcy Borges. 

Utilizados tambem dados dos a rquivos de do
cumenta<;ao municipal da Diretoria de Documenta
<;ao e Divulga<;ao (Secretaria-Geral do CNE) e de di
versos orgaos do sistema esta t istico brasileiro . 

EST A publicaqiio taz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
taqiio e Divulgaqiio do Conselho Nacional de Esta
tistica . A nota introdut6ria, s6bre aspectos da 
evoluqiio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizaqiio, elementos esparsos em diferentes 
documentos . Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa . Par isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaboraqiio, especial
m ente de historiadores e ge6gratos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATfSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 
Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLE<;6ES DE MONOGRAFIAS 
4.• serle A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~6i• Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 311 -
Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipauo;u, SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebou<;as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
(2.a edio;ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Beh~m. PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP . 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2.• edi~ao). 325 - Brasilia, DF (2.• edi~ao). 
326 - Campinas, SP (2.• edi~ao). 327 - Sao Paulo de Oli
ven~a. AM. 328 - Itapemirim, ES. 329 - Macei6, AL (2.• edi
~ao). 330 - Jail, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Frei
tas. PI. 333 - Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 -
Ribeirao Pri'to, SP (3.• edi~ao). 336 ·- Bauru, SP (2." edi~ao). 
337 - Carangola, MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua~u, 
MG. 340 - Caratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 -
Pombal, PB. 343 - Patos de Minas , MG. 344 - Boa Espe
ran~a, MG. 345 - Cabo Verde, MG. 346 - Coruripe, AL. 
347 - Campo Belo, MG. 348 - Miguel Pereira, RJ. 349 - Te
res6polis, RJ (2.• edi~ao). 350 - Mage , RJ (2.• edi~ao). 351 -
Aimores, MG. 352 - Rio Claro , SP (2.• edic;iio). 353 - Foz d~ 
lguac;u, PR. 354 - Ponte Nova, MG (2." edic;ao). 355 - Igreja 
Nova , AL. 356 - Contagem, MG. 357 - Sousa, PB. 358 -
Morrinhos, GO. 359 - Luzi<inia, GO . :l 60 - Maringa, PR. 361 
- Concordia, sc. 

1.a. sCric B 

1 .- R~o Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - Sao Jose do 
RIO Preto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, RJ. 5 - Altamira, 
PA. 6 - Itaituba, PA. 7 - Divin6polis MG. 8 - Saito 
C~rande, SP. 9 - Riachao do Dantas, SE.' 10 - Sao Crist6-
v~o, SE. 11 - Sao. Mateus, ES. 12 - Co do, MA. 13 - An
gJcos, RN. 14 - Porto Seguro, BA. 15 - Manes AM. 16 -
Ic6, CE. 17 - Marau, BA. 18 - Tefe, AM. 19 - Ei~unepe, AM. 
20 - Cabo,. PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Tres Lagoas, MT. 
23 - P1anco, PB. 24 - Caetite, BA. 25 - Areia Branca RN. 
26 - Rio Largo, AL. 27 - Cajazeiras, PB. 28 - Santa Ros~, RS. 
2~ - Serra, ES. 30 - Santa Cruz Cabrilia, BA. 31 - Jardim 
do Serid6, RN, 32 - Pilar, AL, 33 - Labrea, AM. 34 - Bre
ves , PA. 35 - Carutapera, MA. ~6 - Ararangui, SC. 37 -
Sa ntana do Cariri, CE. 38 - Pinheiro, MA. 39 - luna, 
ES. 40 - Sao Joaquim, sc. 41 - Porto Uniao, sc. 
42 - Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS. 44 - rbi
carai, BA. 45 -- Sao Bento do Una, PE. 46 - Murici, AL. 
47 - Caldas, MG. 48 - Tut6ia, MA. 49 - Jaraguii, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Canhotinho, PE. 53 -
Joao;aba, SC. 54 - Apodi, RN. 55 - Santana do Acarau, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 - Apucarana, PR. 59 -
Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do !5ul, RS. 61 - Vitoria de 
Sa nto Antao, PE. 62 - Tobias Barreto, SE. 63 - Goiiis, GO. 
64 - Itamarandiba, MG. 65 - Marab ii, PA. 66 - Bacabal, MA. 
67 - Luis Correia, PI. 68 - Pedro Velho, RN. 69 - Or
leaes, SC. 70 - Sao Francisco de Assis, RS. 71 - Doura
dos, MT. 72 - Itapetinga, BA. 73 - Rosario Oeste, MT. 74 
- Inhumas, GO. 75 - Sao Borja, RS . 76 - Sao Mateus do 
Sui, PR. 77 - Barra do Garc;as, MT. 78 - Camocim, CE. 79 -
Conceio;ao do Rio Verde, MG. 80 - Santiago, RS. 81 - Ca
cequi, RS. 82 - obidos, PA. 83 - Jaicos, PI. 84 - Qnarai , RS. 
85 - Mangaratiba, RJ. 86 - Cleveliindia, PR. 87 - Jaguari, RS. 
88 - Prata, MG. 89 - Maricii, RJ. 90 - Barra do Pirai, RJ. 
91 - P erdoes, MG. 92 - Bananeiras, PB. 93 - Caravelas, BA. 
94 - Goiatuba, GO. 95 - General Vargas, RS. 96 - Cabe
delo, PB. 

Acabou-se de imprimir no Serviqo Grdtico do 
IBGE, aos vinte e quatro dias do m es de abril 
de mil novecentos e sessenta e sete, 31° da cricu;t.io 
do Instituto. 


