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Coler;ao de Monografias - N.O 364 

TUBARAO 
SANTA CATARINA 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 862 km' (1960); alti
tude: 9 m; temperaturas medias, em oc: das 
maximas, 37,3 ; das minimas, 16,4; precipitar,;ao 
pluviometrica anual: 1.564,1 mm. 

POPULAQAO - 63.268 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); densi
dade demografica: 73 habitantes par quilometro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agropecuaria e in
dustria. 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 7 agencias 
bancarias e 1 dJx Caixa Economica Federal. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 583 autom6veis e jipes, 57 onibus, 162 
camionetas e 163 outros v eiculos . 

ASPECTOS URBANOS- 5.006 ligar;6es eletricas, 408 
aparelhos telejonicos, 12 hoteis, 6 pens6es, 13 
restaurantes e 42 bares. 

ASSISTE:NCIA MEDICA - 1 hospital com 155 leitos ; 
21 medicos, 10 dentistas, 16 enjermeiros, no exer
cicio da projissao; 17 jarmacias e drogarias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 51 unidades escolares de 
ensino primario geral, 9 de ensino media e 
1 superior; 3 tipograjias, 2 livrarias, 2 biblio
tecas, 2 jornais, 3 cinemas e 4 radioemissoras. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh{io de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 1,2; despesa 
fixada : 1,2. 

REPRESENTAQAO POLITICA - 13 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho da capa 
de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da Di
retoria de Documentagao e Divulga<;ao do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A ARIDEZ do solo da colonia Santo AntOnio dos Anjos, 
de LagJUna, forcou seus residentes a procurar terras 
mais ferteis que lhes facilitassem meios de sobre
vivencia. Grande parte emigrou para o Rio Grande 
do Sul, a traida pel a excelencia dos campos sulinos. 
Outros, subiram o rio Tubarao, possivelmente em 
1721, encontrando a uns vinte quil6metros de dis
tancia as produtivas terras do vale do rio. Estabele
ceram-se nos locais onde hoje estao situadas as 
povoac;6es de Madre, Morrinhos, Passo do Gado e 
Congonhas. Em 1766, Dom Antonio de Souza, em 
carta escrita ao Conde de Oeiras, ja se referia ao 
rio Tubarao. 

Sabre as terras, o documento mais antigo data 
de 1790, com a doac;ao feita pela Coroa ao Capitao
-Mor Jacinto Joaquim Nic6s, de uma sesmaria em 
cujo terreno seria fundado Tubarao. 0 donatario, 
doou-a a seu filho, Padre Joaquim Jose Nic6s. Seu 
falecimento determinou que a propriedade passasse 
as maos de sua mae, Ana Joaquina. 

A 23 de setembro de 1816, Joao Teixeira Nunes 
a adquiriu, por compra, da entao proprietaria. Treze 
anos depois, doou uma area de 80 brac;as em quadra 
para a construc;ao de uma capela, sob a invocagiio 
de Nossa Senhora da Piedade. Estavam lanc;adas as 
bases da futura freguesia e o proprietario das terras 
aceito como fundador da cidade. 

De 1870 a 1877, foi introduzida a colonizagao 
europeia, bastante acentuada. 

0 top6nimo Tubarao, segundo Lucas Boiteux, 
vem do guarani e significa "semblante bravio" . 
Segundo a t radicao, or igin a-se do nome do indio 
Tuba-nhar6, chefe de uma tribo que habitava a 
regiao. 

F orma[cio Ad llti 11 i Jf rati ro-J udici!tritt 

P a R Lei provin cial n .O 32. d e 7 de maio de 1836, foi 
cria cl o o distrito oe Tubarao, sob a invocagao de 
Nossa Senhora da Piedade. 

0 Municipio, com t errit6rio desmembrado do de 
Laguna, deve sua cria~ao a Lei provincial n.o 635, 
de 27 de maio de 1870. Sua instala<;ao verificou-se 
a 7 de junho do ano seguinte. 

A sede municipal recebeu foros de cidade em 
virtude do Decreto estadual n .0 33, de 7 de novembro 
de 1890. 

Na divisao administrativa de 1911 o Municipio 
a parece com 7 distritos, e do Decreto-lei estadual 
n .0 86, de 31 de ma rgo de 1938, em diante, com 8 
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distritos : Tubarao, Armazem (ex-Capivari), Azam
buja, Brago do Norte, Gravatal (ex-Gravata), 
Pedras Grandes, Rio Fortuna e Treze de Maio. Entre 
1950 e 1960 perdeu os distritos de Armazem, Brago 
do Norte e Rio Fortuna, que ganharam autonomia 
administrativa. 

Sofreu varias reformulag6es administrativas, 
perdendo, em 20 de dezembro de 1961 (Leis n.o• 802, 
803 e 804) os distritos de Gravatal, Pedras Grandes, 
Azambuja e Treze de Maio, desanexados para 
constituirem novos Municipios. E formado, apenas, 
pelo distrito-sede, desde aquela data. 

A comarca foi criada sob a designagao de Nossa 
Senhora da Piedade do Tubarao, pela Lei provincial 
n .0 745, de 19 de abril de 1875, e instalada a 25 de 
novembro do ano seguinte. Compoe-se dos termos 
de Jaguaruna, Treze de Maio, Gravatal, Pedras 
Grandes e Armazem. E: de 4.a entrancia. 

ASPECTOS F1SICOS 

0 MUNICiPIO esta localizado na zona fisiognifica de 
Laguna. Possuia area de 862 km2 em 1960. Depois dos 
desmembramentos territoriais ocorridos em 1961, ela 
e estimada em 340 km2

• 

Limita-se ao norte com o Municipio de Gravatal, 
ao sul com os de Treze de Maio e Jaguaruna, a oeste 
com os de Pedras Grandes e a leste com o de Laguna. 

A sede municipal esta aos 9 metros de altura e 
dista, em linha reta, 107 quilometros da Capital do 
Estado, rumo SSO. Suas coordenadas geograticas 
sao: 28° 28' 49" de latitude sui e 49° 00' 12" de lon
gitude WGr. 

0 rio Tubarao e o acidente geografico de maior 
importancia, navegavel numa extensao de 40 qui-
16metros. Outros rios: Capivari, navegavel; das Con
gonhas, da Madre e Estiva dos Pregos. Morros: do 
Caete, da Comissao e do Caruru. 

0 clima e born, sem variag6es violentas, sendo 
de 23,6 graus centigrados a media das temperaturas 
maximas e de 16,4 a media das minimas. A preci
pitagao pluviometrica anual e de 1.564,1 mm e a 
taxa de umidade de 83,5%. Ha predominancia dos 
ventos NE. Os meses mais chuvosos sao os de julho, 
ag6sto e setembro; os mais quentes, janeiro e feve
reiro ; e os mais frios, junho e julho. A maxima 
absoluta alcanga 37,3°C e a minima, 1,4. 

Entre as riquezas naturais, destacam-se o gra
nito, a argila, aguas minerais, areia para construgao, 
carvao de pedra e os depositos calcarios. 
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Vista parcial da cidade 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 CENso Demografico de 1960, segundo a sinopse 
preliminar, registrou 63.268 habitantes, dos quais 
30.914 situados na zona urbana e suburbana. 

A cidade de Tubarao cresceu, no decenio 1950/60, 
152,3% contando, por ocasiao do recenseamento, 
29.615 habitantes. 

A densidade demografica era de 73 habitantes 
por quilometro quadrado. Contavam-se 10.381 domi
cilios, dos quais 7.681 no distrito-sede. 

Em virtude dos desmembramentos territoriais 
ocorridos, em 1961, o Censo Escolar, realizado em 
1964, encontrou no Municipio 53.990 pessoas: 33.085 
na cidade e 20.905 na zona rural. 

Registro Civil 

FoRAM registrados em 1965, 2.826 nascimentos: 2.803 
nascidos vivos e 23 nascidos mortos; e 294 6bit~s, 
dos quais 103 de menos de 1 ano. Foram realizados 
442 casamentos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A AGROPECUARIA e a industria SaO as bases economicas 
do Municipio. 

Censo Agricola 

0 CENso Agricola de 1960, segundo a sinopse preli
minar, registrou 3.010 estabelecimentos ocupando 
area de 46.437 hectares, dos quais 12.269 destinados 
a lavouras. 
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Havia 1.728 estabelecimentos com menos de 10 
hectares, cada urn; 1.263 de 10 a menos de 100; 
17 de 100 a menos de 1.000; e 1 de 1.000 a menos 
de 10.000. 

Existiam 9.478 pessoas ocupadas nas atividades 
agropecuarias. Contaram-se 50 tratores e 1.367 
arados. 

Verificou-se que 2.483 estabelecimentos pos
suiam bovinos, dos quais 2.474 contavam menos de 
100 cabegas, cada urn, e 9 de 100 a 500. 

Agricultura 

EM 1965, foram cultivados 10.823 hectares com pro
dutos agricolas, sendo a produc;ao avaliada em 1,9 
milhao de cruzeiros novas. 

E diversificada a agricultura de Tubarao, ca
bendo a primazia a mandioca, com 16,1 % do valor 
e 41.000 toneladas. Seguem-na o feijao, com 3.072 
toneladas e 16,0% do valor; o arroz, com 3.990 tone
ladas e 15,5%; a cebola, com 2.550 toneladas e 
10,6%; eo milho, com 3.276 toneladas e 8,5 %. 

Os 33,3% restantes foram cobertos pelo fumo, 
batata-doce, trigo, banana, cana-de-ac;ucar, batata
-inglesa, uva, alho, tomate, laranja, alfafa, cafe, 
abacate, tangerina, amendoim e abacaxi. 

Funciona, em Tubarao, urn p6sto agropecuario e 
3 agronomos prestam assistencia aos agricultores. 

Pec;tarirt 

ERA constituida de 32.201 cabec;as a populac;;ao 
pecuaria do Municipio, em 1964, sendo avaliada em 
2,0 milh6es de cruzeiros novas. Para esses totais, os 
bovinos contribuiram com 10.065 cabec;as e 57,7% ; 
os suinos, com 19.800 cabec;as e 37,6% ; os eqiiinos, 
com 1.680 cabec;as e 4,2 %. 0 restante era repre
sentado par 76 muares, 300 ovinos e 280 caprinos. 

Dos bovinos, 90 % destinaram-se a produc;ao de 
Ieite e reprodugao e 10% para engorda e revenda . 
As rac;as preferidas sao jersey e holandesa. A pro
du<;ao de Ieite atingiu 912 mil litros, no valor de 91,2 
milhares de cruzeiros novas. 

0 plantel avicola compunha-se de 65.540 gali
naceos (240 perus), e 3.200 palmipedes, no valor de 
87,1 milhares. For am produzidas 74. 000 duzias de 
avos de galinha, avaliadas em 33,3 milhares de 
cruzeiros novas. 

0 mel e a cera de abelha ating!iram produc;ao de 
4,2 toneladas, no valor de 2,3 milhares de cruzeiros 
novas. 

Atendem aos pecuaristas de Tubarao 2 vete
rinarios. 
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Censo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 cadastrou 155 estabele
cimentos fabris: 6 de indlistrias extrativas de pro
dutos minerais· e 149 de indlistrias de transformac;ao. 

Ocuparam-se 799 operarios em media mensa!, 
percebendo salarios no valor de 54,1 milhares de 
cruzeiros novos. As despesas com materias-primas 
somaram 1,4 milhao e a forc;a motriz utilizada tota
lizou 3.032 cv. Foi de 1,6 milhao o valor da produc;ao 
industrial, dos quais 192,9 milhares referentes a 
transformac;ao industrial. 

Nas indii.strias extrativas de produtos minerals 
trabalhavam 188 operarios, em media mensa!. 0 
valor da produc;ao integralizou 87,8% do total da 
produc;ao industrial. A forc;a motriz utilizada foi de 
1.348 cv. 

Nas indii.strias de transformac;ao destacava-se o 
genero de produtos alimentares, com 36 estabeleci
mentos, 162 operarios, em media, 697 cv de forc;a e 
6,7% do valor total da produc;ao. 

Ravia, ainda, 34 estabelecimentos de minerais 
nao metalicos, 6 de metalii.rgica, 2 de mecanica, 1 de 
material de transporte, 25 de madeira, 14 de mobi
liario, 2 de couros e peles e produtos similares, 6 de 
quimica, 3 de produtos de perfumaria, sab5es e velas, 
1 de textil, 3 de vestuario, calc;ado e artefatos de 
tecidos, 8 de bebidas, 3 de editorial e grafica e 5 de 
diversos outros generos. 

Industria 

RAVIA, em 1965, 166 estabelecimentos industrials, 
que apresentaram produc;ao d.e 28,7 milh5es de cru
zeiros novos e ocuparam 1. 394 operarios. 

Desses estabelecimentos, 5 eram de industrias 
extrativas de. produtos minerais, com 21 operarios 
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e 11,9 milhares de cruzeiros novos produzidos e os 
demais de industrias de transformac;ao. 

Destacava-se o genero de metalurgica, com 6 
estabelecimentos, 686 operarios e 93,6% do valor 
total da produc;ao. Predominava o beneficiamento 
do carvao vegetal, atraves da Cia. Siderurgica 
Nacional. 

Completavam o parque industrial 28 estabele
cimentos de minerais nao metalicos, 4 de material 
eletrico e de comunicac;oes, 1 de material de trans
porte, 13 de madeira, 22 de mobiliario, 4 de produtos 
de perfumaria, sab6es e velas, 1 textil, 4 de ves
tuario, calc;ado e artefatos de tecidos, 67 de produ
tos alimentares, 6 de bebidas, 3 de editorial e gra
fica e 2 nao especificados. 

Gado Abatido 

EM 1964, foram abatidos 13.276 bovinos, 5.908 suinos 
e 211 caprinos. 

0 produto do corte atingiu 3.254,5 toneladas, no 
valor de 1,8 milhao de cruzeiros novos. 

A carne verde de bovino contribuiu com 2.531,1 
toneladas e 78,9% do -valor; a de suino com 180,5 
toneladas e 7,9% do valor e o toucinho fresco com 
183,8 toneladas e 8,2%. Figuravam, ainda, carne ver
de de caprino, couros seco e salgado de bovino, pele 
seca de caprino, banha nao refinada, sebo, torresmo, 
miudos frescos de suinos e bovinos, linguas frescas, 
chifres e nao classificados. 

Comercio e Bancos 

!MPORTANTE para a econornia estadual e 0 COmercio 
de Tubarao que exporta para o Exterior farinha 
de mandioca, industrializada para fecula; cebola, 
arroz, milho, feijao, gado suino e outros produtos 
para as prac;as do Rio Grande do Sui, Parana, Sao 
Paulo, Guanabara e diversos municipios de Santa 
Catarina. 

A prac;a de Tubarao conta com 22 estabeleci
mentos de comercio atacadista, 546 de comercio 
varejista e 123 de prestac;ao de servic;os. 

0 Banco do Brasil, o da Lavoura de Minas 
Gerais, o Nacional do Comercio, o de Desenvolvi
mento do Estado de Santa Catarina, o Indtistria e 
Comercio de Santa catarina, o Nacional da Lavou
ra e Comercio Agricola e Mercantil de Minas 
Gerais, Sui do Brasil e a Caixa Economica Fedetal 
com agencias na cidade e no bairro industrial do 
Baixo Capivari. 

Eram os seguintes os saldos, em 31 de dezembro 
de 1965, em milhares de cruzeiros novos: caixa em 
moeda corrente, 578,1; emprestimos em contas 
correntes, 1. 453,0; titulos descontados, 1. 351,2; de
positos a vista e a curto prazo, 3 .112,9; depositos a 
prazo, 0,9. 
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A Camara de Compensac;ao de Cheques de Tu
barao registrou, em 1966, 47 .847 cheques, no valor 
total de 31,6 milhoes de cruzeiros novas. 0 valor 
media por cheque foi de 661,2 cruzeiros novas. 

Transportes 

0 MUNICiPIO e servido por rodovias federal, BR-101, 
estaduais (3) e municipais (20) e pela Estrada de 
Ferro Dona Tereza Cristina, da Rede Ferroviaria 
Federal, com as estac;oes no centro da cidade, em 
Guarda e no bairro industrial do Baixo Capivari. 
Dispoe ainda do aeroporto municipal Anita Gari
baldi, no bairro da Passagem, a 1,5 km do centro da 
cidade, servido pela VARIG. 

Liga-se, de rodovia, a Lagun'X em 45 minutos; a 
Jaguaruna em 30 minutos; a Gravatal em 30 mi
nutos; a Pedras Grandes em 1 hora. Por ferrovia, a 
Jaguarun'X em 30 minutos; a Laguna em 1 hora e 
30 minutos; a Pedras Grandes em 1 hora e 30 
minutos. 

A ligac;ao com a Capital do Estado e feita, em ro
dovia, em 3 horas e 30 minutos de viagem, ou de 
aviao em 25 minutos, e com Brasilia, DF, de ro
dovia, via Florianopolis e Curitiba, em 55 horas. 
Sete empresas de 6nibus servem ao Municipio. 

A Prefeitura Municipal registrou, em 1965, 774 
automoveis e jipes, 54 6nibus, 316 caminhoes, 424 
camionetas e 333 outros veiculos. 
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ASPECTOS SOCl/115 
A CIDADE de Tubarao, situada num vale, as margens 
do rio de igual nome, esta ligada entre si por 
excelente ponte de concreto. Possui 7.720 predios 
distribuidos por 8 bairros, 140 ruas, 8 avenidas, 4 
travessas e 9 prac:;as. Estao calgados 39 destes logra
douros. As a venidas sao: Dr. Rodovalho, Jose Aca
cia Moreira, Marcolino Martins Cabral, Jose Pedro 
Coelho, Getulio Vargas, Nereu Ramos, Portugal e 
Rosario. As prac:;as: 7 de Setembro, Teresa Cristina, 
Dr. Nereu Ramos, Centenario, General Pinto da Vei
ga, Rio Branco, da Matriz, Brasilia e Franklin Dela
no Roosevelt. Bairros: Industrial do Baixo Capivari, 
da Passagem, do Aeroporto, de Morrotes, do Hu
maita, de Oficinas, de Monte Castelo e Henrique 
Fontes. 

A rede de abastecimento de agua media 
42,9 km e atendia a 4.623 prectios, em 1965. Havia, 
ainda, 36 hidr6metros, 3. 367 pen as de agua e 9 
hidrantes para extinc:;ao de incendio. 

A energia eletrica e fornecida pela Usina Ter
moeletrica de Capivari (SOT~LCA), situada no peri
metro urbana da cidade (bairro industrial Baixo Ca
pivari) e distribuida pela Companhia Brasileira 
Carbonifera de Ararangua. A voltagem e de 220 
para a baixa tensao e 6.600 para a alta. Foram con
sumidos, em 1965, 32.997.525 kWh, no Municipio, 
sendo 23.332.166 no bairro industrial onde esta a 
mina de carvao da Companhia Siderurgica Na
cional. 

Havia 6.448 liga<;6es eletricas, em 1965 e 374 
aparelhos telef6nicos instalados, em 1966. 

Cc-ntavam-se, em 1966, 12 hoteis, 7 pens6es, 16 
restaurantes, 19 barbearias, 6 sal6es de cabeleireiros 
para senhoras e 42 bares. 

Assi.rtencia j\Jedico-I-1 ospitalar 
0 HOSPITAL Nossa Senhora da Concei<;ao, mantido 
pela Sociedade da Divina Provid€mcia, disp6e de 155 
leitos. Ha, ainda, um P6sto de Saude, mantido pelo 
governo estadual, do SAMDU e da Erradicac;ao da 
Malaria, do ferleral. Funcion am ambulotorios do 
IAPETEC, CAPEESP, da Cia. Sidertlrgica Naci0nal, 
e do Circulo Ferroviario da Estrada de Ferro 
D.a Teresa Cristina. 

Funcionavam 17 farmacias. No exercicio da 
profissao havia, em 1966, 23 m edicos, 12 dentistas, 
17 farmaceuticos e 17 enfermeiros. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Cemo Escola1' 
0 CENSO Escolar realizado em 1964, registrou 25.239 
crianc:;as de 0 a 14 anos (15.713 na cidade). Dessas 
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Pra~a Marcolino Cabral 

criangas, 11.227 tinham ate 5 anos (6.339 na cidade), 
1.845 de 6 anos (1.067 na cidade) e 12.867 de 7 a 14 
anos (8.307 na cidade). Freqiientavam escolas 9.618 
criangas, de 7 a 14 anos (6.560 na cidade). 

Existiam 325 profess6res regentes de classes: 
309 do sexo feminino (197 na cidade) e 16 do mas
culino (13 na cidade); e · 32 nao regentes de 
classes, todos do sexo feminino e na cidade. 

Dos regentes de classes 252 eram normalistas: 
249 do sexo feminino (162 na cidade) e 3 do sexo 
masculino (1 na cidade); e 73 nao normalistas: 
60 do sexo feminino (35 na cidade) e 13 do mas
culino (12 na cidade) . 

Ensino 

:E DE ALTO nivel o ensino em Tubarao, onde existem 
diversos cursos primarios, de nivel medio e superior. 

Ensino Primario 

0 ENSINO primario geral, em 31 de dezembro de 
1965, dispunha de 41 estabelecimentos estudantis 
(7 grupos escolares, 23 reunidos e 11 escolados) , 
7 escolas municipais, 1 grupo escolar, 4 cursos 
supletivos e a Escola Lar da Menina, particulares, 
sob a orienta<;ao de 472 profess6res. No inicio do 
ano letivo, matricularam-se 10.649 alunos. 

Ensino Media 

0 ENSINO medio, em Tubarao, e ministrado pelos 
seguintes estabelecimentos: Ginasio Normal Deocle-
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ciano da c. Doria (ginasialJ, estadual; Colegio Nor
mal Senador Benjamin Gallotti (normal, 2.0 ciclo), 
estadual; Escola Tecnica de Comercio de Tubarao 
(tecnico de contabilidadeJ , particular; Colegio 
Dehon (ginasial e colegialJ, particular; Ginasio 
John F . Kennedy (ginasial), Campanha Nacional 
do Ensino Gratuito; Ginasio Normal Manoel Brigido 
Costa (ginasial e normal), estadual; e Instituto de 
Educa((ao Sao Jose (ginasial e normal 2.0 ciclo), 
particular. 

Em 1965, contavam-se 3 cursos secundarios gi
nasial, com 918 alunos matriculados no inicio do 
ana ( 421 meninas) , 32 profess6res (lecionaram em 
1964) e 113 alunos concluiram curso no ano 
anterior (82 mo((as); 1 secundario colegial, com 
118 alunos (13 meninas) , 12 profess6res e 15 con
clus6es de curso (1 mo((a); 1 comercial ginasial, 
com 221 alunos (10 meninas), 12 profess6res e 34 
conclus6es (2 mo((as) ; 1 comercial colegial, com 
181 alunos (22 meninas) , 13 profess6res e 25 con
clus6es (rapazesl ; 1 normal ginasial, com 138 
alunos (127 meninas) , 8 profess6res e 55 conclus6es 
(48 mo((as); e 2 normal colegial, com 389 alunos 
(384 meninas) , 22 profess6res e 99 conclusoes 
(98 m6<;as). 

Ensino Superior 

TUBARAO conta urn estabelecimento de ensino 
de grau superior - Faculdade de Ciencias Econ6-
micas - mantido pela municipalidade, com curso 
de economia sob a orienta<;ao de 10 profess6res. A 
matricula no inicio do ana letivo de 1965 era de 
66 alunos. 

Outros Cursos de Ensino - Ha ainda a Escola 
Tubaronense de Datilografia e a Escola Profissional 
Feminina Maria Konder Bornhausen, ministrando 
cursos de corte e costura. 

Cultura 

Ha 2 bibliotecas: Olavo Bilac, da Prefeitura, com 
2.100 volumes, e a Ibgeana, da Agencia Municipal 
de Estatistica, com 783 volumes. 

Os 3 cinemas locais sao : Vit6ria, com 1.280 
Iugares; Sao Jose, com capacidade para 750 pessoas 
e Recreio do Trabalhador, com 400 lugares, da Cia. 
Siderurgica Nacional, em Baixo Capivari. 

Circulam 2 semananos: "Correia Sulino" e 
"Nosso Jornal" com tiragem de 1.100 exemplares, 
cada urn. 
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Existiam 3 estac;oes radio-transmissoras, todas 
em ondas medias: Radio Tabajara, prefixo ZYT-46, 
freqiiencia 1.030 kc/s, inaugurada em 1961: Radio 
Santa Catarina, prefixo ZYT-51, freqiiencia ... 
1.340 kc/s, inaugurada em 1963; Radio Tuba, prefixo 
ZY0-9, freqiiencia 730 kc/s, inaugurada em 1948. 

Ha uma torre retransmissora da TV Piratlni, 
de Porto Alegre; brevemente estara funcionando 
uma outra para a TV Gaucha. 

Ha 3 associac;oes culturais: Centro Cultural 
Teixeira Nunes, com 500 associados; Circulo Fer
roviario da EFDTC (assistencia social e educa
cional), com 1.166 associados, e Sociedade Musical 
"Lira Tubaronense", com 60 associados. 

As 15 associac;oes esportivas sao: Hercilio Luz 
Futebol Clube, com 260 associados; Esporte Clube 
Ferroviario, com 450; Gremio Esportivo Cidade 
Azul, com 50; Nacional Atletico Clube, com 320; 
Esporte Clube Brasil, com 90; Clube de Cac;a e Tiro 
ao Alvo Jose Siebert, com 30; Siderlirgica Atle
tico Clube, com 63; Esporte Clube Uniao Operaria, 
com 128; Pinheirinho Atletico Clube, com 49; Socie
dade Esportiva R. Noroeste, com 77; Esporte Clube 
Monte Castelo, com 58; Esporte Clube Palmeiras, 
com 61; Esporte Clube Sotelca, com 94; Silvio Bur
gio Futebol Clube, 48 e Sociedade Esportiva R . 
Olaria, com 66. 

A 7 de junho comemora-se a instalac;ao do 
Municipio e a 15 de setembro e realizada a festa 
de Nossa Senhora da Piedade, padroeira da cidade 
e do Municipio. 

Entre os festejos religiosos destacam-se os do 
Senhor dos Passos e os de Corpus Christi, osten
tando estes maior beleza pelo enfeite das ruas que 
apresentam artisticos tapetes de :flfues naturais, 
motivo de atrac;ao turistica. 

Ha 3 tipografias e 2 livrarias em funcionamento. 

Ponte Nereu Ramos 



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EsTlio sediadas, em Tubarao, uma coletoria federal 
e outra estadual, agencias dos Correios e Telegrafos, 
do Instituto do Pinho, do IAPC, do !API e do 
IAPETC e a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao 
de coleta do IBGE. 

FinanfaS Pzlblicas 

EM 1965, o governo federal arrecadou, no Municipio, 
671,5 milhares de cruzeiros novas e o estadual 
1,6 milhao. A receita da municipalidade alcangou 
452,6 milhares, dos quais 25,5 milhares representa
ram a renda tributaria; a despesa ficou em 445,1 
milhares de cruzeiros novas. 

Em 1966, a arrecadagao federal a tingiu 764,6 
milhares, a estadual 2,1 milh6es e a municipal 663,1 
milhares de cruzeiros novas. 

0 orgamento para 1967 previa receita Je 1,2 
milhao de cruzeiros novos e fixava igual despesa. 

Representafao Politica 

0 LEGrsLATrvo de Tubarao e composto de 13 verea
dores. Em 1966, havia 16.473 eleitores inscritos. 

FON TES 

As INFORMAg6Es divulgadas neste trabalho foram , 
em sua maioria, fornecidas pelo Agen te Muni
cipal de Estatistica de Tubarao, Pedro Webber. 

Foram utilizados, tambem, na sua elaboragao, 
dados dos arquivos de documenta\:iiO municipal, da 
Diretoria de Documenta<;ao e Divulgagao do CNE 
{Secretaria -Geral) e de diversos 6r gaos do sistema 
estatistico brasileiro. 

Est a Jntblicarao jaz parte da serie de monogm
f ias rnu.nicipais organizada pela Diretoria de Docu
m entaqii.o e Divulgaqii.o do Conselho Nacional de Es
tatistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
lw;;ao hist6rica do M unicipio, co1-responde a uma 
t entativa no sentido de sinteti.zar, com adequada 
sistematizar;ao, el em entos esparsos em dijerentes 
docurnentos . Ocorrern, em alguns casas, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo ra1·os equivocos e erros nas pr6prias jon 
tes de pesquisa. Por isso, o CN E acolheria com o 
maior interesse qualqner colaborat;;iio especialmente 
de h istcriadores e ge6grajos. 



COLEI;iiO DE MONOGRAFIAS 

1. 3 serie B 

1 - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - Sao Jose 
do Rio Preto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, RJ. 5 -
Altamira, PA. 6 - ltaituba, PA. 7 - Divin6polis, MG. 8 -
Salto Grande, SP. 9 - Riachao do Dantas. SE. 10 - Sao 
Crist6vao, SE . 11 - Sao Mateus, ES. 12 - Cod6, MA. 13 -
Angicos, RN. 14 - Porto Seguro, BA. 15 - Maues, AM. 16 
- leo, CE. 17 - Maraii , BA. 18 - Tefe, AM. 19 - Eirunepe, 
AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Tres Lagoas, 
MT. 23 - Pianco, PB. 24 - Caetite, BA. 25 - Areia Branca, 
RN. 26 - Rio Largo , AL. 27 - Cajazeiras, PB. 28 - Santa 
Rosa, RS. 29 - Serra, ES. 30 - Santa Cruz Cabrilia, BA. 
31 - Jardim do Serido, RN. 32 - Pilar, AL. 33 - Labrea.. 
AM. 34 - Breves, PA. 35 - Carutapera, MA. 36 - Ararangui, 
SC. 37 - Santana do Cariri, CE. 38 - Pinheiro, MA. 39 -
liina, ES. 40 - Sao Joaquim, sc. 41 - Porto Uniao, sc. 
112 - Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS. 44 -
lbicarai, BA. 45 - Sao Bento do Una, PE. 46 - Murici, AL. 
47 - Caldas, MG. 48 - Tut6ia, MA. 49 - Jaragui, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Canhotinho, PE. 53 -
Joa~aba, SC. 54 - Apodi, RN. 55 - Santana do Acaraii, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 - Apucarana, PR. 59 
- Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui, RS. 61 - Vitoria 
de Santo Antao, PE. 62 - Tobias Barreto, SE. 63 - Goiis, GO. 
64 - Itamarandiba, MG. 65 - Marabi, PA. 66 - Bacabal, 
MA. 67 - Luis Correia, Pl. 68 - Pedro Velho, RN. 69 -
Orleaes, sc. 70 - Sao Francisco de Assis, RS. 71 - Dourados, 
MT. 72 - ltapetinga, BA. 73 - Rosario Oeste, MT. 74 -
lnhumas, GO. 75 - Sao Borja, RS. 76 - Sao Mateus do Sui, 
PR, 77 - Barra do Gar~as, MT. 78 - Camocim, CE. 79 -
Concei~ao do Rio Verde, MG. 80 - Santiago, RS. 81 -
Cacequi, RS. 82 - 6bidos, PA. 83 - Jaicos, Pl. 84 - Quarai, 
RS. 85 - Mangaratiba, RJ. 86 - Cleveliindia, PR. 87 -
Jaguari, RS. 88 - Prata, MG. 89 - Marici, RJ. 90 - Barra 
do Pirai, RJ. 91 - Perdiies, MG. 92 - Bananeiras, PB. 93 -
Caravelas, BA. 94 - Goiatuba, GO. 95 - General Vargas, RS. 
96 - Cabedelo, PB. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATfSTICA 

Presidente: Sebastiao Aguiar Ayres 

Secretario-Geral Substituto: Raul Romero de Oliveira 

COLEC::iiO DE MONOGRAFIAS 

4."' serie A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassununga, 
SP. 303 - Len<;6is 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 -
Trh Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau!(u, SP. 316 - Pitangui, 
MG. 317 - Rebou~;as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, 
MG. (2."' edi\;iio). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belem, 
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 - Camplnas, SP. (2."' edi<;ao). 327 - Sao Paulo de Oli
ven!(a, AM. 328 - Itapemirim. ES. 329 - Maceio, AL (2."' edi
~;ao). 330 - Jaii, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, 
PI. 333 - Guidoval, MG. 334 - Brasilela, AC. 335 - Ribeldo 
Preto, SP (3." edi~;li.o). 336 Bauru, SP (2."' edi<;li.o). 337 -
Carangola, MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhuacu, MG. 
340- Caratinga, MG. 341- Cabo Frio, RJ. 342- Pombal, PB. 
343 - Patos de Minas, MG. 344 - Boa Esperan!(a, MG. 345 -
Cabo Verde, MG. 346 - Coruripe, AL. 347 - Campo Belo, MG. 
348 - Miguel Pereira, RJ. 349 - Teres6polis, RJ (2."' edl~;ao). 
350 - Magt', RJ (2." edi~;ao). 351 - Aimores, MG. 352 - Rio 
Claro, SP (2."' edi~;li.o). 353 - Foz do Iguacu, PR. 354 - Ponte 
Nova, MG (2."' edi~;ao). 355 - Igreja Nova, AL. 356 - Con
tagem, MG. 357 - Sousa, PB. 358 - Morrinhos, GO. 359 -
Luziarua, GO. 360 - Marlnga, PR. 361 - Concordia, sc. 
362 - Paulo Afonso, BA. 363 - Lavras de Mangabelra, CE. 
364 - Tubarao, sc. 

! 

Acabou-se de imprimir, no Servigo Grdtico do 
IBGE, aos doze dias do mes de maio de mil nove
centos e sessenta e sete, 31.0 da criagiio do Instituto. 


