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RIO GRANDE DO SUL 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 516 km'; altitude: 
618 m; temperaturas medias em °C: maxima, 
33,5; minima, 0,6. 

POPULAC.If.O - 36.643 habitantes (dados do Censo 
Escoz"ar de 1964); densidade demogrrijica: 71 ha
bitantes pOT quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - I ndUstria de bebidas 
(vinho); agricultura (uva). 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 5 agencias 
bancarias e 1 da Caixa Econ6mica Federal. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 900 autom6veis e jipes, 18 onibus, 759 
caminh6es, 362 camionetas e 11 motociclos. 

ASPECTOS URBANOS - 5.590 ligac;6es eletricas, 
418 aparelhos telej6nicos ; 9 hoteis, 5 pens6es, 
15 restaurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA - 4 hospitais com 200 
leitos e 1 p6sto de saude; 11 medicos, 15 den
tistas, 7 jarmaceuticos e 5 entermeiros, no 
exercicio da projissao; 6 jarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 149 unidades escolares 
de ensino primario, 9 estabelecimentos de 
ensino media; 1 estar;ao radiOdijusora, 3 cine
-teatms, 2 tipogratias, 5 livrarias, 1 biblioteca e 
1 jornal . 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
cruzeiq·os novas ) - receita prevista: 1,2: des
pesa jixada: 1,2. 

REPRESENTA9.1f.O POLiTICA - 13 vereadores em 
exercici'o. 

Texto de Guilherme Camarinha Martins e 
desenho da capa de Jorge Coelho Alves de Mattos, 
ambos da Diretoria de Docum enta<;ao e Divulga<;ao 
do CNE. 



Vista p a rc ia l da c idade 

ASPECTOS l-IIST6RICOS 

ADMITE-SE que, por volta de 1633, o Padre Francisco 
Ximenes, jesuita espanhol, tenha pisado o solo do 
atual Municipio de Bento Gon«;alves, quando, em 
excursao, fazia o reconhecimento daquele sitio. Em 
1636, cruzou, tambem, aquelas paragens a bandeira 
chefiada por Antonio Raposo Tavares. Uma indica
gao precisa sabre a zona forneceu-a, posteriormente, 
pelas alturas de 1737, o mapa do Padre Diogo 
Soares, no qual se apresentam com exatidao os aci
dentes geograficos da antiga provincia, inclusive da 
parte que serve de limite norte e oeste de Bento 
Gongalves. Para elaboragao do mapa, foram feitas 
algumas expedig6es a bacia do rio Jacui, do qual e 
afluente o Taquari, tudo fazendo crer que par di
versas vezes os portugueses percorreram a regiao. 

Ent.retanto, o povoamento da citada bacia s6 se 
efetivou no correr do seculo XIX, a principia com 
elementos acorian os e nacionais e depois com imi
grantes alemaes e italianos, que avangaram ate a 
encosta do plan alto. 

0 Governo, desejando a mpliar a area de coloni
zagao, concedeu a antiga provincia, por aviso do Mi
nisterio da Agricul tura, Comercio· e Obras Publicas, 
de 9 de fevereiro de 1870, g.lebas de 4 leguas quadra
das cada uma, par.a o estabelecimento de 2 nucleos 
coloniais que, em virtude do ato provincial de 24 de 
maio do mesmo ano, receberam as denomina«;6es de 
Conde d'Eu e Dona Isabel. 

Em 1875, foram devidamente instalados c,s 
nucleos, j a existindo n eles, entao, 48 franceses. 

Em principio de 1876, chegaram colonizadores 
italianos provenientes de Trento - 50 casais - , 
depois seguidos de outros do Tirol, Veneto etc. Foi 
o capitao Joao Jacinto Ferreira o primeiro diretor 
da comissao encarregada das col6nias. 

J::m 1877, em virtude de uma grande seca e certa 
negligencia por parte do governo, setenta colonos 
se apresentaram ao consul italiano alegando falta 
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de recursos. A abertura da estrada de rodagem para 
Sao Joao de Montenegro trouxe para a colonia, nova 
fase de progresso. 

0 nome dado ao novo Municipio representa ho
menagem ao chefe farroupilha Bento Gon<;alves da 
Silva, presidente da efemera Republica Riogran
dense. 

Em 1919, chegou ao Municipio a linha ferrea 
que de Carlos Barbosa derivava para Caxias, ligan
do a comuna diretamente aos grandes centres e faci
litando o escoamento da sua produgao vinicola. 

Formafao Administrativo-Judiciaria 

EM 26 de abril de 1884 (Lei provincial n.0 1.455), foi 
criada a freguesia de Santo Antonio de Dona Isa
bel, denomina<;ao que, refletindo o espirito religioso 
dos habitantes de Bento Gongalves, representava, 
ao mesmo tempo, uma homenagem a princesa I sabel. 
Na mesma epoca surgiu tambem a freguesia de Sao 
Pedro do Conde d'Eu, que constituiu o 2° distrit o 
de Bento Gon<;alves ate 31 de outubro de 1900, quan
do por decreta estadual, foi desmembrado, dando 
origem ao atual Municipio de Garibaldi. 

Pelo Ato estadual n.0 474, de 11 de outubro de 
1890, foi criado o Municipio de Bento Gongalves cuja 
area, desmembrada do de Sao Joao de Montenegro, 
correspondia as das coTonias de Dona Isabel e de 
Conde d'Eu. A sua instalagao verificou-se no dia 
23 do mesmo mes e a sede municipal se localizou em 
Dona Isabel. 

A org~aniza<;ao do Municipio data de 24 de no
vembro de 1892, quando foi instalado o primeiro 
conselho municipal. 

Na Divisao Administrativa de 1911 o Municipio 
aparece com 3 distritos: Bento Gongalves (sede), 
Monte Belo e Linha Jansen; nos quadros do Recen· 
seamento Geral de 1920, com mais 2: Nova Pompeia 
(mais tarde Pinto Bandeiral e Santa Teresa. Em 
1933 surge o distrito de Faria Lemos. Na divisao 
administrativa de 1938 foi suprimido o de Linha 
Jansen. 0 de Faria Lemos e anexado ao distrito-sede, 
sendo mais tarde resta urado. 

No Censo de 1960, o Municipio contava com os 
distritos de Bento Gongalves (sede), Faria Lemos, 
Monte Belo, Pinto Bandeira e Santa Teresa. 

Em 1962 recebeu outra reformulagao adminis
trativa sendo-lhe acrescido o distrito de Sao Roque 
(Lei n.0 74, de 20 de novembro). 

Pelo Decreta-lei n .0 311, de 2 de margo de 1938, 
a sede municipal foi elevada a categoria de cidade. 
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Ponte siibre o rio dz.s Ant:s 

A 17 de dezembro de 1907, Bento Gonc;alves fo i 
elevado a sede de comarca, com os termos de Garl
baldi e Alfredo Chaves. :E de 3.a entrancia. 

ASPECTOS FlSICOS 

BENTO GonC(alves esta situado na Encosta Superior 
do Nordeste , uma das 11 zonas fisiograficas em que 
se acha dividido o Estado e que se estende da En
costa da Serra Geral ao Vale do Taquari. 

A sede municipal, a 618 metros de altitude, 
dista 101 qui!6metros, em linha reta, da Capital Es
tadual e tern as seguintes coordenadas geograficas: 
29° 10' de latitude Sui e 51° 31' de longitude W.GR. 
0 Municipio faz limite ao norte com Veran6polis, ao 
sui com Garibaldi e Farroupilha, a leste com 
Farroupilha e a oeste com Guapore. 

0 Municipio, com area de 516 km2
, e excessiva

mente montanhoso, com ferteis vales. Pertence a 
urn sistema hidrografico, no qual se inclui o rio das 
Antas, que nasce na serra dos Ausentes, correndo 
ate Santa Barbara, onde passa a denominar-se 
Taquari. Ap6s urn curso de mais de 400 qui16metros, 
o rio das Antas vai confundir suas aguas com as do 
rio J acui. Outros rios menores banham o Municipio: 
o Burati e o Barracao. 

Varias sao as cachoeiras aproveitadas pelos co
lonos para movimentar seus moinhos e oficinas. A 
cachoeira do Arroio Barracao e urn dos pontos de 
atrac;ao turistica do Municipio. 

com temperaturas que oscilam entre 0,6, no 
inverno e 33,5, no verao, o clima de Bento Gonc;al
ves e dos melhores do Rio Grande do Sui . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 CENso Demografico de 1960, segundo a sinopse 
prelimlnar, contou 33.956 habitantes no Municipio, 
marcando acrescimo, de 36,2% sabre o censo an-
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terior. A populac;ao urbana cresceu de 95,8% pas
sando a 15.141 e a rural de 9,4%, ficando com 
18.815 habitantes. Na zona rural estavam 55,4% da 
populac;ao e a densidade demografica era de 66 ha
bitantes par quil6metro quadrado. 

0 distrito-sede possuia 21.842 habitantes, o de 
Faria Lemos, 2.802, o de Monte Bela, 3.528, o de 
Pinto Bandcira, 3.458 e o de Santa Teresa, 2.326. 

A cidade cresceu, no ultimo intervale censitario, 
de 97,4% passando a 13.662 habitantes. As vilas de 
Monte Bela de 75,1% passando a 485 habitantes, a 
de Pinto Bandeira, 34,1 % passando a 334 habitantes, 
a de Santa Teresa, 91 ,7% passando a 552 habitantes 
e a de Faria Lemos possuia 108 habitantes. 

Foram contados 6.125 domicilios assim distri
buidos: 4.201 no distrito-sede, 447 no de Faria 
Lemos, 579 no de Monte Bela, 520 no de Pinto Ban
deira e 378 no de Santa Teresa. 

A populac;ao municipal, segundo Censo Escolar 
de novembro de 1964, era de 36.643 habitantes dos 
quais 19.375 na zona rural. Portanto, a densidade 
demografica passou para 71 habitantes par quil6-
metro quadrado. 

Movimento da Populafao 

0 REGISTRo civil anotou em 1965, 1.232 nascimentos, 
228 casamentos e 188 6bitos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A PRINCIPAL atividade econ6mica do Municipio e a 
industria de bebidas (produc;ao de vinhos), secun
dada pela agricultura (cultura de uvas). 

Bento Gonc;alves e o maior produtor de uva do 
Rio Grande do Sui. 

Em 1965, foram colhidas 65.000 toneladas 
(18,2% da produc;ao estadual) e vinificadas 57.266 
toneladas. Os municipios que lhes ficaram mais 
pr6ximos sao, segundo a produc;ao de uvas, Flores 
da Cunha, com 51.798 t (31.107 t vinificadas), 
Caxias do Sui, com 46.250 t (50.736 t vinificadas), 
Garibaldi, com 35.000 t (35.814 t vinificadas), Far
roupilha, com 32 .000 t (22.202 t vinificadas) e 
Guapore, com 10.200 t (1.023 t vinificadas). 

Cemo Agricola 

0 cENSo Agricola de 1960, segundo sinopse prelimi
nar, cadastrou 2.093 estabelecimentos, com 61.178 
h ectares, dos quais 15.704 destinados a lavouras. 
Segundo o tamanho, h avia 472 estabelecimentos com 

6 - BENTO GONQALVES 



area men or de 10 ha cad a urn; 1.613 com area 
compreendida entre 10 a menos de 100 ha; 4 de 
100 a menos de 1.000 ha, e 4 de 1.000 a menos d~ 
10.000 ha. 0 pessoal ocupado era em numero de 
8.591. Havia 29 tratores e 1.802 arados. 

Verificou-se que em 1 . 958 estabelecimentos 
criavam-se bovinos, sendo que em todos havia 
menos de 100 cabegas. 

Agricultura 

EM 1965, foram cultivados 21.175 hectares com 
produtos agricolas, sendo a produgiio avaliada em 
6,5 milh5es de cruzeiros novas. 

0 produto de maior contribuigiio econ6mica foi 
a uva, que utilizou 8.400 hectares, rendeu 65.000 
toneladas, representando 69,9 % do valor total da 
produgiio. Seguiram-no: o milho, com 7.000 ha, 9.600 t 
e 9,8% do valor total da produc;iio; o trigo, com 
3.500 ha, 2.500 t e 7,7% do valor; a laranja, com 
416 ha, 24 milh5es e 500 mil frutos e 3,8% do 
valor. Mandioca, tangerina, figo, batata-ing~esa, 
alfafa, cebola, feijao, batata-doce, cevada, banana, 
pessego, limiio, caqui , marmelo, arroz, soja, aveia 
e alho completaram os 8,8 % restante do valor 
total. 

Prestam seus servigos profissionais 6 agr6nomos. 
Estiio em funcionamento a Estagiio de Viticultura e 
Enologia, Laborat6rio de Enologia e o P6sto Flo
restal do Ministerio da Agricultura. 

Pecuaria 

0 GADO existente em 1964 era de 58.200 cabegas, no 
va lor de 1,9 milhao de cruzeiros novas. Os bovinos, 
em numero de 12.840, contribuiram com 52,3 % para 
o valor, seguidos dos suinos, com 36.000 cabegas e 
37,0 % do valor. Havia, ainda, 1. 880 eqiiinos, 
1.690 muares, 4.530 ovinos e 1.260 caprinos. 

A produgiio de leite alcanc;ou 4,0 milh5es de 
litros, no valor de 300,0 milhares de cruzeiros novas. 

0 plantel avicola compunha-se de 38.244 
galinaceos ( 400 perus) e 2.100 palmipedes, valendo 
32,5 e 1,7 milhares de cruzeiros novas, respectiva
mente. Foram produzidas 250 mil duzias de ovos, 
rendendo 62,5 milhares de cruzeiros novas. 

0 mel de abelha, com 40 toneladas, alcan<;ou 
32,0 milhares de cruzeiros novos, e a cera, com 3 
toneladas, 1,5 milhares. A lii em bruto rendeu 6,3 
toneladas e 9,5 milhares. 

Atendem aos pecuaristas locais 2 veterinarios. 
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Vista parcial da cidade 

CoJJo Industrial 

0 CENso Industrial de 1960, registrou 135 estabeleci
mentos que ocuparam em media mensa! 1.486 
operarios e utilizaram 4.170 cv de f6r<;a motriz. 

0 valor da produc:;ao totalizou 1,0 milhao de cru
zeiros novas , sendo 450,1 milhares de transformac:;ao 
industrial. As despesas com materias-primas alcan
c:;aram 455,0 milhares de cruzeiros novas. 

0 principal genera de industria era o de bebi
das, que contribuiu com 60,1% para o valor da pro
duc:;ao, ocupou 397 operarios em media mensa!, uti
lizou 1.109 cv de f6rc:;a motriz, nos seus 39 estabeleci
mentos. Seguindo os de produtos alimentares, com 
11,3 % para o valor da produgao, 94 operarios em 
media mensa!, 715 cv de f6rc:;a motriz e 31 estabele-
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cimentos; de couros e peles e produtos similares, 
com 5,7% para o valor da pruduc:;ao, 83 operarios 
em media mensa!, 407 cv de f6rc:;a e 3 estabeleci
mentos; o de madeira, com 5,1% para o valor da 
prodU<;ao, 108 operarios em media, 679 cv de f6rc:;a, e 
15 estabelecimentos. 

Existiam ainda 17 estabelecimentos de minerais 
nao metalicos, 9 de metalurgica, 3 de mecanica, 2 de 
material de transporte, 6 de mobiliario, 2 de quimica. 
2 de produtos de perfumaria, sab6es e velas, 2 de 
vestuario, cal<;ado e artefatos de tecidos , 2 de 
editorial e grafica e 2 de diversos. 

lndustfia 

A PRODU<;:Jio industrial alcanc:;ou, em 1965, 28 ,7 milh6es 
de cruzeiros novas, achando-se em atividade 149 es-
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tabelecimentos, nos quais estavam ocupados 2.216 
operarios. 

0 genero de bebidas ocupou o primeiro lugar, 
com 20 estabelecimentos, 610 operarios e contribuiu 
com 65,4 % para o valor total. · Bern distanciado, 
vinha o de produtos alimentares, com 31 estabeleci
mentos, 241 operarios e 14,2% do valor da 
produc;ao. 

Completaram os 20,4 % do valor da produc;ao, 
26 estabelecimentos de minerais nao metalicos, com 
102 operarios; 18 de metalurgica, com 205; 2 de me
canica, com 35 ; 1 de material eletrico e de comuni
cac;6es, com 4; 1 de material de transporte, com 3; 
18 de madeira, com 156; 10 de mobiliario, com 76; 
1 de borracha, com 6; 1 de couros e peles e produ
tos similares, com 1; 1 de quimica, com 55; 3 de 
produtos de perfumaria, sab6es e velas, com 8; 1 
de textil, com 1; 9 de vestuario, calc;ado e a rtefatos 
de tecidos , com 61; 2 de editorial e grafica, com 30; 
4 de diversos, com 622. 

Abate de ReseJ 
FoRAM abatidos 2.572 bovinos, 2.761 suinos, 422 
ovinos e 106 caprinos, em 1964. Os produtos do 
abate renderam 763,5 tonelada;; e 340,3 milhares de 
cruzeiros novos. 

A carne verde de bovina contribuiu com 
494,3 toneladas e 61,4 % do valor total. Distanciados 
vinham a salsicharia a granel, com 54,5 toneladas e 
15,3% do valor, e a banha nao refinada, com 61,3 to
neladas e 11 ,9% do valor. 

Completaram os 11,4 % do valor as carnes verdes 
de suino, ovino e caprino; couros verde, seco e 
salgado de bovino e suino; peles verde e seca de 
ovino e caprino; pele salgada comestivel de suino ; 
toucinho fresco, torresmo, miudos frescos de bovina 
e suino, miudos salgados de suino, chispes, rabos de 
suino, tripas frescas e salgadas de suino, bexiga sal
gada, ossos a granel, alimento para animais, presun
tos defumado e cosido; farinhas de carne e ossa; e 
outros niio classificados. 

Comercio e BancoJ 

0 MUNiciPIO contava, em 1966, com 120 estabeleci
mentos de comercio varejista, 5 do atacadista. 

Bento Gongalves e atendida pelas agencias dos 
Bancos Agricola Mercantil, da Provincia do Rio 
Grande do Sui, do Brasil, do Estado do Rio Grande 
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do Sul e Nacional do Comej:cio. Ha, ainda, uma 
Agencia da Caixa Economica Federal. 

Em 31 de dezembro de 1965, eram os seguintes 
os saldos das principais contas bancarias Cmilha
res de cruzeiros novos) : caixa em moeda corrente, 
243,2 ; emprestimos em contas correntes, 1.280,7; ti
tulos descontados, 3.224,4 ; dep6sitos a vista e a curto 
prazo, 2.720,0; depositos a prazo, 10,0. 

Na Camara de Compensagao de Cheques foram 
movimentados 30.600 cheques no valor total de 
19,5 milh6es de cruzeiros novos, durante o ano de 
1966. 

ServifOS 

0 MUNiciPIO possuia 100 estabelecimentos de presta.
gao de servigos, em 1966, entre os quais se destaca
vam 9 hoteis, 5 pens6es e 15 restaurantes. 

Servem a populagao de Bento Gongalves, 
profissionalmente, 5 advogados e 5 engenheiros. 

Transportes 

BENTO Gongalves e servido por 6timas estradas de 
rodagem estaduais que ligam a sede municipal :1. 
numerosos emp6rios produtores e a seus municipios 
vizinhos. Na que liga Bento Gongalves a Veran6polis 
encontra-se uma ponte sobre o rio das Antas, com 
urn arco em concreto armado de 18 metros de vao 
livre. 

P/S PAUW Ao sistema ro
doviario , alia-se a 
Viagao Ferrea Rio 
Grande do Sul, atra
ves do Sub-ramal de 
Bento Gongalves e 
linha Carlos Barbo
sa-Bento Gon c;;alves. 

0 Municipio dis
poe do campo de 
pouso Coronel Li
meira, no suburbia 
da Cidade. 

Gasta-se, em media, de rodovia, 2 horas e 40 
minutos ate Antonio Prado; 40 minutos ate 
Farroupilha; 30 minutos ate Garibaldi; 2 horas e 
30 minutos ate Guapore; 3 horas e 30 minutos ate 
Roca Sales ; 1 hora ate Veran6polis; 3 horas (ou 6 
horas de ferrovia) ate Porto Alegre; e 4 dias, via 
Porto Alegre, Curitiba, Sao Paulo, Matao ou 
Uberaba, ate Brasilia-DF. 

Registrados na Prefeitura Municipal, em 1966, 
estavam 900 autom6veis e jipes, 18 onibus, 759 
caminh6es, 362 camionetas e 11 motociclos. 
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0 DCT mantem uma agencia do correio e telegrafo 
na cidade e agencia do correio nas vilas de Monte 
Bela, Pinto Bandeira, Santa Teresa e Faria Lemos. 

Existiam 418 aparelhos telef6nicos instalados, 
em 1966. 

ASPECTOS SOCIAlS 

0 MUNiciPIO e urn dos mais pr6speros da zona colo
nial gaucha. 

Ao imigrante italiano deve-se grande parte do 
desenvolvimento econ6mico do Municipio e a sua 
influencia faz-se sentir nos costumes, na agricultu
ra, na industria e intensamente na vida religiosa. 
Acostumado a assistir as cerim6nias religiosas em 
belas igrejas e catedrais, o imigrante levantou o 
templo que esta situado na cidade Alta e que se 
destaca pelo estilo da construgao e beleza de suas 
pinturas interiores. 

A cidade possui 76 logradouros. As ruas sao em 
numero de 67. As avenidas sao: a 15 de Novembro, 
Dr. Casagrande, Oswaldo Aranha, Getulio Vargas. As 
prac;as: Dr. Tachini, Dr. Walter Galassi, Venancio 
Aires, Daltro Filho. Completam os logradouros a 
Travessa Santo Antonio. Existem 3 bairros: Sao 
Francisco, Maria Goretti e Lucersul. 

As ruas da zona urbana, t6das calgadas com 
paralelepipedos e as suburbanas 70% macadami
zadas. 

Nas avenidas centrais, como a recentemente 
aberta Avenida Oswaldo Aranha, esta sendo feito 
o trabalho de arborizagao. 

As prac;as sao em forma triangular, cuidadas e 
bern centrais; a da Cidade Alta, com grama, arvores 
e largos passeios. Ha, ainda, uma em construgao, no 
largo da Rodoviaria. 

Setenta logradouros possuem rede de agua que 
abastece 2.533 prectios. 

0 Municipio e abastecido pela usina termoele
trica pertencente a Comissao Estadual de Energia 
Eletrica. A rede eletrica se estende por 70 logradou
ros e contam-se 5.590 ligag6es. 

Assistencia Medico-H ospitalar 

A ASSISTENCIA hospitalar e prestada pelos seguintes 
estabelecimentos: Hospital Dr. Bartolomeu Ta
chini, Hospital Bergamino Giorgi, Hospital Maria 
Teresa Goulart, Hospital Batalhao Ferroviario, que 
totalizam 200 leitos. Existe, ainda, urn p6sto de 
saude. 
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Estao em exerc1cl0 de sua profissao, 11 medicos, 
7 farmacihrticos, 5 enfermeiros e 15 dentistas. Ha 
6 farmacias para atender a popula<;ao. 

R eligiao 

A RELIGili.o cat61ica conta com 6 templos, inclusive 
o Santuario de Santo Antonio, e com as par6quias 
de Cristo Rei e Santa Teresa. 

0 culto protestante com a igreja Metodista de 
Bento Gongalves. 0 culto espirita possui o Centro 
Espirita Joaquim Cacique de Barros. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Cemo Esco!ar 

0 CENso Escolar de 1964, segundo dados preliminar~s, 
contou 14.927 crian<;as de 0 a 14 anos: 6.394 ate 5 
anos (3.700 na zona rural); 1.107 de 6 anos (647 na 
rural); 7.426 de 7 a 14 anos (4.208 na rural) . Destas 
U.Itimas 6.671 frequentavam escola (3.709 na 
rural). 

Contam-se 332 profess6res regentes de classe e 
28 nao regentes. Dos regentes de classe 199 eram 
normalistas (54 na rural) e 133 nao normalistas 
(21 na rural). Os normalistas eram 3 do sexo mas
culino (2 na rural) e 196 do feminino (52 na ru
ral). Os nao normalistas , 6 do sexo masculino (5 
na rural) e 127 do feminino (116 na rural). Os nao 
regentes de classe, todos na area urbana e subur
bana: 3 do sexo masculino e 25 do feminino. 

Ensino Primario 

0 ENSINO primario estadual, em 1965, ccntava com 
149 unidades escolares, 892 profess6res e 15 .102 
alunos matriculados no final do ano letivo. 

0 primario particular, com 37 unidades escola
res, 203 profess6res e 5.411 alunos. 0 primario muni
cipal contava com 159 profess5res e 2.810 alunos. 

E finalmente o primario supletivo, com 10 es
tabelecimentos, sendo 5 estaduais, 1 particular e 4 
municipais. 

0 Municipio e sede regional da Campanha da 
Merenda Escolar e da 16.~ Delegacia Regional de 
Ensino. 

EnJino Media 

No ENSINO medio, Bento Gonqalves, conta com os 
seguinte estabelecimentos: Escola de Viticultura e 
Enologia (federal), Colegio Estadual Mestre Santa 
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Barbara, Escola Normal Estadual, Escola Normal 
Nossa Senhora Medianeira, Ginasio Feminino Nossa 
Senhora Medianeira, Ginasio Nossa Senhora Apa
recida, Ginasio Sao Roque, Escola Tecnica de 
Contabilidade Nossa Senhora Aparecida e Ginasio 
Sagrado Corac:;ao de Jesus (particulares). 

Em 1965 contavam-se 10 cursos: 5 secundario 
ginasial, 1 secundario colegial, 1 comercial colegial, 
2 normal colegial e 1 agricola colegial. 

Foram matriculados no inicio do ano letivo de 
1965, 2.422 alunos: 1.722 no ginasial (869 meninasl ; 
173 no secundario (53 meninas) ; 196 no comercial 
(22 meninas) ; 263 no normal (s6 meninas) e 68 
no agricola (3 meninas). 

0 corpo docente compunha-se de 140 profes
s6res: 70 no ginasial (36 profess6res); 10 no secun
dario colegial (7 profess6res) ; 14 no comercial 
colegial (s6 profess6res) ; 31 no normal colegial 
(22 profess6rasl e 15 no agricola colegial, Cs6 
profess6res) . 

Concluiram seus cursos, em 1964, 367 alunos: 
~23 do ginasial (122 m6c:;as); 17 do colegial (4 rna
gas l ; 31 do comercial colegial ( s6 rapazes) ; 88 do 
normal colegia l Cs6 moc:;as) e 8 do agricola colegial 
(s6 rapazes ). 

Havia, ainda, o curso cientifico Mestre Santa 
Barbara, o de Corte e Costura do SESI e de Corte 
e Costura Circulo Operario. 

CztltJtra 

FuNcroNA no MunicipiO uma estac:;ao de radio - ·:t 
Difusora Bento Gonc:;alves, prefixo ZYQ-5, ondas 
medias, 1.460 kc/s, desde 1947. Ha, ainda, como 
veiculo de divulga<;ao o "B. G. Noticias' ', de circula
c:;ao mensa!. 

Sao 2 as tipografias e 5 as livrarias. 
A Biblioteca Publica Municipal Castro Alves 

pos~ui urn ace rvo de 4.157 volumes. 
Contam-se 3 cine-teatros : o Alian<;a, com capa

cidade para 900 pessoas; o Popular, para 1.000 e o 
Ipiranga, tambem para 1.000 pessoas. 

Bento Gonc:;alves possui 15 associac:;6es recreati
vas e esportivas, o Aeroclube Bento Gonc:;alves, n'l 
Cidade Alta, com a Escola de Pilotagem, e as 
associac:;6es folcl6ricas: Centro de Tradic;ao Lac;o 
Velho e Centro de Tradicao Gauderio Serrano. 

Os Clubes Alianc:;a e Ipiranga possuem tambem 
bc1tes. 

Festejos 

A 1a Festa Nacional do Vinho realizou-se em Bento 
Gonc:;alves, no mes de fevereiro de 1967, com apre
sentac;ao, entre outras atra<;6e.s. da escolha da sobe-
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rana do festival, esplendido parque de divers6es, 
promog6es esportivas, distribuigao de vinhos a to
dos os visitantes, apresentagao de Centros de Tradi
g6es, decoragao festiva da cidade, concurso de corais 
e desfiles de band as 0 

Comemora-se a 13 de junho o padroeiro da 
Cidade Baixa, Santo Antonio, e no ultimo domingo 
de outubro o da Cidade Alta, Cristo Rei, entre outros 
festejos populareso 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

FUNCIONAM em Bento Gongalves, entre outras, as 
seguintes repartig6es publicas: coletorias Federal e 
Estadual, Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de 
coleta do IBGE, Agencias dos Institutos de previ
dencia, P6sto de Identificagao da 18oa Delegacia 
Regional do Trabalho e Primeiro J?atalhao Fer
roviarioo 

Finan[m Pt!blicas 

A UNIAO arrecadou, em 1965, 2,9 milh6es de cru
zeiros novas, o Estado 2,0 milh6es e a Prefeitura 
428,5 milhareso Em 1966, a arrecadagao municipal 
atingiu 610,3 ' milhares e realizou despesas no va
lor de 580,0 tnilhares de cruzeiros novos 0 

0 orgamento municipal para 1967 preve receita 
de 1,2 milhao de cruzeiros novos e fixa igual despesao 

Represelltafao · Politic,; 

A CAMARA Municipal de Bento Gongalves e composta 
de 13 vereadores em exercicioo Estavam inscritos, 
ate 5 de outubro de 1966, 150540 eleitoreso 

FONTES 

As INFORMA<;6Es divulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria, fornecidas pelo Ag.ente Municipal 
de Esta tistica de Bento Gongalves , Arn6bio Frotao 

Foram utilizados, tambem, dados dos arquivos 
de documenta<;ao municipal da Diretoria de Docu
menta<;ao e Divulgagao (Secretaria-Geral do CNE), 
da segunda edigao da monografia de Constan<;a 
Ladeira e de diversos 6rgaos do sistema estatistico 
brasileiroo 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Sebastiao Aguiar Ayres 
Secretario-Geral: Raul Romero de Oliveira 

Acabou-se de imprimir, no Servir:;o Grdfico do 
IBGE, aos treze dias do mes de junho de mil 
novecentos e sessenta e sete, 32° da criar:;ao do 
lnstituto . 


