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URUGUAIANA 
RIO GRANDE DO SUL 

ASPECTOS FiSICOS - Area : 6.562 km'; altitude 
da sede: 74 m; temperaturas em °C: maxima, 
28; minima, 10; precipitw;ao pluviometrica anual 
(na sede): 1.100 mm (1965). 

POPULA9AO - 72.042 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1967); densidade demograjica: 
11 habitantes por km •. 

ASPECTOS ECONoMICOS - 326 im6veis rurais; 62 
estabelecimentos industriais, 6 atacadistas, 850 
varejistas, 220 de prestar;tio de servit;;os; 8 agen
cias bancarias e 1 da Caixa Economica Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS - 127 unidades escolares 
de ensino primario comum, 6 de ensino media, 
1 do ensino superior; 3 tipograjias, 2 livrarias, 
1 biblioteca, 3 cinemas e 2 radiodijusoras. 

ASPECTOS URBANOS - 60 ruas, 3 avenidas, 2 lar
gos e 4 prat;;as; 6.000 predios, 7.038 ligar;oes ele
tricas, 599 aparelhos telefonicos; 6 hoteis, 5 pen
s6es, 7 restaurantes e 150 bares. 

ASSISTENCIA MEDICA - 3 hospitais com 296 lei
tos; 33 medicos, 25 dentistas, 24 enjermeiros; 8 
jarmacias e drogarias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal em 1.o de janeiro de 1966) - 1.386 autom6- . 
veis, 330 caminh6es, 30 6nibus e 1.112 camione
tas, jurgoes e jipes. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 2,4; despe
sa tixada: 2,4 . 

REPRESENTA9AO POLiTICA - 17 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer e desenho da capa de 
Jorge Coelho Alves de Mattos, ambos da Dire
toria de Documenta~ao e Divulga~ao do IBE. 



Pra<;a Barao do Rio Branco 

ASPECTOS HIST6RICOS 

As PRIMEIRAS noticias sabre a regiao de Uruguaiana 
assinalam a presenga de indigenas das tribos mi
nuana e charrua, notadamente nas matas circunvi
zinhas ao rio Quarai. Somente a partir do segundo 
decenio do seculo XIX, no entanto, o Governo co
mega a volver suas vistas para essa regiao, palco 
de lutas nas campanhas de 1811 a 1816. Atendendo 
a resoluc;ao da Assembleia Constituinte e Legislati
va, o entao Presidente da Provincia rebelada, .Bento 
Gongalves da Silva, decreta, de Alegrete, em 24 de 
fevereiro de 1843, a criac;ao de uma Capela Curada, 
com a denominagao de "Capela do Uruguai", em 
territ6rio do entao 2.0 Distrito do Municipio de Ale
grete. 

As terras pertencentes ao atual Municipio ja 
se achavam inteiramente repartidas entre pouco 
mais de quarenta estancieiros, quase exclusivamen
te dedicados a criac;ao de gado. Foi Domingos Jose 
de Almeida, Ministro da Fazenda e Interior da Repu
blica Rio-Grandense, que conferiu a povoagao o 
nome de URUGUAIANA. 

Irrompida a guerra entre a Triplice Alianga 
(Brasil, Argentina e Uruguai) e o Paraguai, tropas 
deste pais cruzam a Provincia argentina de Corrien
tes, transp6em o Uruguai e ocupam Sao Borja, Ita
qui e Uruguaiana, esta a 5 de ag6sto de 1865. A 18 
de setembro, entretanto, rendem-se os invasores 
sendo a cidade libertada. 

Durante as lutas internas de 1923/24, a cidade de 
Uruguaiana sofreu novo assedio, que durou cerca 
de um ano. 

Em 1947, inaugura-se uma ponte internacional 
entre Uruguaiana e a cidade Argentina de Paso 
de Los Libres. 
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Clube Comercial 

FORMA(AO ADMINISTRATIVO
-JUDICIARIA 
0 MuNICIPIO e o distrito foram criados pela Lei 
provincial n.0 58, de maio de 1846, com a denomi
nagao de Uruguaiana, desmembrados do Municipio 
de Alegrete. A instalagao verificou-se em abril de 
1847. A Lei provincial n.0 898, de 6 de abril de 1874, 
elevou a vila a categoria de cidade. 

Conta atualmente com os seguintes distritos: 
Uruguaiana (sede) , Charqueada, Barra de Quarai, 
Joao Arregui, Plano Alto e Sao Marcos. 

LOCALIZA(AO 
0 MUNICIPIO, na bacia do rio Uruguai, localiza
-se na Campanha, uma das 11 zonas fisiograficas 
em que se divide o territ6rio sul-riograndense. Li
mita-se, ao Sui, com a Republica Oriental do Uru
guai, a Oeste, com a Argentina e ao Norte e Leste, 
com os Municipios de Itaqui, Alegrete e Quarai. 
Area municipal: 6.562 km2

• 

A sede municipal, a 74 m apenas acima do 
nivel do mar, dista, em linha reta, rumo ONO, 
570 km de Porto Alegre. Suas coordenadas geogra
ficas sao: 29° 45' 22" de latitude Sui e 57° 04' 52" 
de longitude W.Gr. 

POPULA(AO 
No PERIODO entre os dois Ultimos Recenseamen
tos Gerais 1950/60 - a populagao aumentou em 
30,6%, passando de 48.773 habitantes para 63.713; 
enquanto a populagao urbana crescia 54,1% a rural 
perdia 20,1 %. Em 1950, habitavam nas zonas urba
nas e suburbanas do Municipio 68,3% dos municipes 
(33.326 pessoas) e na rural 31,7% (15.447 pessoas) ; 
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ja em 1960, residiam nas primeiras 80,6 % (51.368 
pessoas) , contra 19,4% dos residentes na zona rural 
( 12.345 pessoas) . 

POPULACAO 
1950 

P~ t · ... 

1960 

:-})~ 
·. ·.·. ·;~ 

. ::~~:~: ~;:~~' . 

[ill ZONA URBANA E SUBURBANA 

D ZONA RURAL 

A distribui«;ao da populagii.o m!}nicipal, em 1960, 
segundo os distritos era a seguinte: 

LOCALIZAQAO 
POPUI..A(/AO PRESENTE 

Total Urbana Rural 
-------------------------

Municipio ....... . ...... . 

Distrito-sede ........ . .. . 
Ban·a ~ o Quarai.. ... . .. . 
Charqueada ... . . . 
.Joao Arregui ... . 
Plano Alto .... . . 
Sao Marcos ... . . 

63 713 

52 173 
2 358 
1 848 
2 500 
1 313 
3 521 

51 368 

48 358 
1 051 

457 
164 
383 
955 

12 345 

3 815 
l 307 
1 391 
2 336 

930 
2 566 

A cidade cresceu de 48,2 %, passando a 48.358 
habitantes e a vila de Barra do Quarai, de 53,0 %, 
passando a 1.051. As demais vilas foram criadas 
depois do Censo de 1950. 

A cidade de Uruguaiana figurava em 7.0 lugar 
entre as cidades e vilas do Estado. 

A densidade demografica para todo o Municipio, 
era de 10 habitantes por km". 

Estimativa do Laborat6rio de Estatistica do 
IBE, para 1.0 de julho de 1967, da para Uruguaiana 
72 .042 habitantes, passando a densidade demogra
fica para 11. 
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AGROPECUARIA 

E PRINCIPALMENTE na pecuaria que repousa a econo
mia do Municipio e essa atividade tern sua expres
siio mais acentuada na criagiio de bovinos e ovinos 
de boas ragas - Hereford, Polled-Angus, Jersey, 
Holandesa, entre as preferidas para os primeiros, e 
Romney-Marsch e outras, para OS ultimos. A impor
tagiio de reprodutores finos se processa com o Uru
guai e a Argentina e a exportagiio de gado gordo 
para abate faz-se predominantemente para a Capi
tal do Estado e para Santana do Livramento. 

A criagiio de cavalares crioulos e de algum 
puro-sangue ingles e tambem importante, seguida, 
em escala bern inferior, dos suinos e caprinos. 

Em 1965, a populac;iio pecuaria totalizava 
1 . 502 . 672 cabegas, predominando os ovinos, com 
1.125.957 cabegas e 37,1% do valor total dos reba
nhos, seguido dos bovinos, com 337. 829 cabegas e 
61,7% do valor. 

No c6mputo dos maiores rebanhos do Estado, 
Uruguaiana se destacava como Municipio colocado 
em primeiro lugar na criagiio de ovinos, seguindo-se 
Santana do Livtamento, com 889.000, Bage, com 
944.000, Alegrete, com 897.000, Dom Pedrito, com 
751.250, Quarai, com 519.860, Santa Vit6ria do Pal
mar, com 679. 000 e outros com menos de 500.000 
cabegas. Quanto ao gado bovino, ocupava, naquele 
ano, o sexto lugar, precedido de Dom Pedrito 
( 416. 624), Alegrete (460. 000), Sao Gabriel (415. 000), 
Santana do Livramento (418.000), Bage (427 .500). 

Em 1965 a populagiio pecuaria estava assim dis
criminada: 

-----'--------~--------~---------

ESPECJE 

Bovinos .. 
Eqiiinos 
Asininos .... 
Muares ..... 
Suinos .......... 
Ovinos ....... . . 
Caprinos ....... 

TOTAL.. 

QUANTIDADE 
(cabe<;as) 

337 829 
23 493 

105 
1 010 

lO 150 
1 125 957 

4 128 

1 502 672 

VALOR 

1\ umeros % sobrB 
absolutos t t 1 NCr$ o o a 

37 519 627 61,7 
469 860 0,8 

1 050 0,0 
20 200 0,0 

215 931 0,4 
22 519 140 37,1 

10 320 0,0 

60 756 128 100,0 

A Iii em bruto alcangou a produgiio de 3.040,2 
toneladas, em 1965, no valor aproximado de NCr$ 5,8 
milh6es. 
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Rodoviiria e Hotel Municipal 

0 quadro a seguir da a produgao de la no qua
dri€mio 1962/65: 

ANO 

1%i .... . ..... . .. . .... . 
1963 ........ . .......... . 
1064 .. .... ... ... .. . .. .. 
1965 .... .. .. . ...... ... . . 

QUANTIDADE 
(t) 

2 640 
3 045 
2 912 
3040 

VALOR 
(NCr$ 1.000) 

2 640 
4 262 
5 242 
5 776 

PRODUCAO DE LA 1962-65 

El VALOR (NCr B 1.000) 

IIIII QUANTI DADE ( t) 

A lavoura representa fator econ6mico con
sideravel na economia municipal. sua produ
gao em 1965 subiu a NCr$ 4,0 milh6es, resultantes de 
colheitas em 10.523 ha. 
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0 arroz representou cerca de 93,3% desse valor, 
e sua cultura ocupou 8.000 ha e rendeu 37.500 to
neladas. 

A produgao de milho, obtida pelo cultivo de 
1.200 ha, foi de 1.800 toneladas, representando ape
nas 2,6 % do valor total da safra. 

Foram cultivados, ainda, 24 outros produtos, 
sendo o trigo e azeitonas exportados. Em cultivo 
experimental a soja produziu 120 toneladas. 

0 arroz teve o seguinte desenvolvimento, no 
trienio 1963/ 65: 

ANO 

1963 ... .. . . .. . . . 
1964 ... . 
1965 ... ... . . . . . . . . . . . . . . 

QUANTIDADE 
(t) 

52 200 
28 020 
37 500 

VALOR 
(NCr$ 1.000) 

3 480 
2 802 
3 750 

0 !BRA cadastrou, em 31 de dezembro de 1965, 
326 im6veis rurais mas estima-se o numero em 
1.900 unidades. 

INDUSTRIA 

0 CENSo de 1960 havia encontrado 56 estabelecimen
tos industriais, com a media mensal de 500 opera
rios e uma produgao de NCr$ 472,2 milhares. 0 prin
cipal genera era o de produtos alimentares, com 31 
estabelecimentos, 305 operarios, em media, 81,9 % do 
valor total da produgao. 

Em 1965, aqueles numeros subiam para 62 esta
belecimentos, com 727 operarios ocupados e valor de 

Colegio N. S." do Horto 



produc;ao de NCr$ 6,6 milh6es confo::me se pode ve
rificar pelo quadro seguinte: 

ESTA-
CLASSE E BF.LECT-

GENEROS DE MENTOS 
INDUSTRIA EM 

31-12-1965 

----- ----

Industria de Transfor-
ma~iio : ... .. .. ··· · · · 62 

Minerais nao metalicos 5 
Metaldrgica .. . .. . . . ... 2 
Mecfmica .. . . . .. .. .... 1 
Madeira . . . .. .. . . .. ... 3 
Mobili:lr:io . . . . ... . .. . . 3 
Couros e peles e pro-

dutos simi lares . .... . 4 
Qu!mica .. .. . . . .... . .. I 
Produtos farmaceuticos 

'!l medicinais .. .... . . 1 
Produtus de perfuma-

ria saooes e vel as . . 1 
Produtos alimentares .. 35 
Bebidas . ... .... . . . . . . 2 
Editorial e grafica .. . . 3 
Diversas .. .. .. ........ I 

VALOR 

~ 
~o/ol =\ 

31% :.J !57"/o!= 

VALOR .DA 
PRODU<;;AO 

OPE EM 1965 
RARIOS 

EM Numeros o/c. 
1965 absolutos sobre 

NCr$ o total 
- ------- ---

727 6 583 231 100 0 

25 72 611 1,1 
12 19 230 0,3 
9 53 638 0,8 

I4 16 937 0,3 
6 12 021 0,2 

45 344 848 5,2 
101 2 057 913 3I,3 

5 16 062 0,2 

8 132 460 2,0 
482 3 756 950 57,1 

11 65 300 1,0 
7 23 251 0,3 
2 12 000 0,2 

OPERARIOS 

14% 66% 1= 

E3 PRODUTOS ALIMENTARES 

It±} QU(MICA 

0 OUTROS 

0 genero mais importante continua sendo o de 
produtos alimentares, com 35 estabelecimentos, 482 
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operarios e 57,1% do valor da produ<;ao. Destaca-se, 
ainda, o de quimica, com 31,3% do valor, represen
tado pela Distilaria Rio-Grandense de Petr6leo. 

Os principals produtos sao OS de matadouro, a 
gasolina e beneficiamento de arroz. :E:ste ultimo exi
giu o trabalho de 212 operarios, em 11 estabeleci
mentos. 

GADO ABATIDO 

FoRAM abatidos 25.804 bovinos, 38.692 ovinos e 122 
suinos, em 1965, resultando 5.283 toneladas de pro
dutos diversos, no valor de NCr$ 3,0 milh6es: 

PRODUTOS 
QUANTI

DADE 
(t) 

VALOR % SOBRE 
(NC'r$ 1.000) 0 VALOR 

------- -------- - ------ - -
Ch3Tque de bovino ... . ..... . 
Carne verde de tovino .. 
Sebo .. ......... . 
Couro seco e salgado de bovino 
Carne verde e cbarque de ovino 
Outros (16 produtos) .. .. 

TOTAL.. ...... .. 

971) 
1 773 

2()0 
773 
709 
7f\8 

5 283 

1 252 
912 
162 
175 
265 
155 

2 951 

42,4 
31,9 
5,5 
5,9 
9,0 
5,3 

100,0 

Predominam, com 74,3% do valor total, o char
que e a carne verde de bovino, que sao exportados. 

COMERCIO E BANCOS 

0 coM:ERcro local mantem suas maiores transa<;6es 
com as pra<;as de Porto Alegre, Sao Paulo, Rio de 
Janeiro e com as dos municipios vizinhos. As de Sao 
Paulo e Rio de Janeiro figuram como principals 
compradoras de arroz; as de trigo se destinam em 
sua quase totalidade a Porto Alegre. Os princi
pals mercados para o gado sao a Capital do Es-

tado e Santana do Li-
K{ : 1" ~ vramento. Exportam-se, 

ainda, pequenas safras de 
azeitona, para Porto Ale
gre, e linho, para Pelotas. 

Ha 6 estabelecimentos 
atacadistas, 850 varejis
tas, 220 de prestagao de 
servigos, 8 agencias de 
bancos e uma agencia da 
Caixa Econ6mica Federal, 
6 cooperativas de consu
mo e 4 de produ<;iio . 
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Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1966, eram: 

CO NT AS SALDOS 
(NCr$ 1.000) 

Caixa, em moeda corrente 
Emprestimos em contas correntes 

210 
8.358 

Emprestimos hipotecarios ...... . 23 
5.868 
6.615 

Titulos descontados .... .. . . ... . 
Depositos a vista e a curta prazo 
Depositos a prazo ....... .... .. . 73 

A Camara de Compensagao de Cheques, em 
1966, movimentou 154.833 cheques, no valor total de 
NCr$ 51,9 milh6es, resultando o valor media par 
cheque de NCr$ 335,10. No primeiro semestre de 
1967, foram compensados 71.391 cheques, no va
lor de NCr$ 32,9 milh6es. 

TRANSPORT£ 

URUGUAIANA e servido por boas estradas de roda
gem, pela Viagao Ferrea do Rio Grande do Sul Cda 
Rede Ferroviaria Federal) e linhas regulares da 
VARIG. 

A sede municipal dista 100 km de Itaqui, de 
rodovia, ou ferrovia; 155 de Alegrete; 226 de San
tana do Livramento; e 146 de Quarai. 

Leva-se ate Porto Alegre, pela BR-292, 10 horas, 
ou 15 horas de ferrovia ou, ainda, 2 de aviao. 
Ate Brasilia-DF, de rodovia, 5 dias, via Porto Ale
gre, Curitiba, Sao Paulo e Matao, ou Uberaba. 

,;, 

CONVENt;OES 

RODOVIA FEDERAL -
ROOOV/A £STAOUAL -

FERR OVIA 

Estavam registrados na Prefeitura, em 31 de 
dezembro de 1966, 1.386 autom6veis, 330 caminh6es, 
30 6nibus e 1.112 camionetas, furg6es e jipes. 
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Ponte Internacional Brasil-Argentina 

0 movimento do aeroporto de Uruguaiana, em 
1966, era assim distribuido: 

MOVIMENTO 

Aeronaves 
Pousos . . 
Decolagens .. ..... . 

Passageiros 
Desembarcados. . • 
Embarcados ............... . 
Em td.nsito .... . . . . ... . .. . 

Correio (kg) 
Descarregado .. 
Carregado .. · .. . ...... . . . . . 
Em transito .. . 

Carga (kg) 
Descarregada.. . .. .. ...... . 
Carregada ........ . . 
Em transito ...... . . 

INSTRUc;Ao 

EMPRESAS 
COMERCIAIS 
REGULARES 

255 
255 

2 148 
2 149 

21 

3 995 
1 935 

85 

62 221 
7 253 

232 

TRAFEGO 
TOTAL 

782 
788 

2 742 
2 821 

192 

3 995 
1 935 

85 

62 221 
7 253 

232 

A CIDADE de Uruguaiana com seus estabelecimentos 
de ensino primario, medio e superior (Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras) , atua como centro de 
educagao, atraindo estudantes de municipios vi
zinhos. 

Freqiientam escolas 82,2% das criangas de 7 a 
14 anos, subindo esta percentagem para 84,3% nas 
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areas urbana e suburbana e descendo a 70,8% na 
rural. 0 indice de escolaridade e dos mais elevados 
do Pais. Dos indices estaduais, somente o da Gua
nabara (92,6%) e superior. 

Eis os resultados revelados pelo Censo Escolar 
de 1964: 

CRIANQAS RECENSEADAS 

e 7 a 14 a nos 
ESPECIFICAQii.O de 0 a 14 

anos Fre-
Total qiientam 

escola 
- - - - - - - - - - - -

Municipio ....... ........ . ... ... 24 641 12 505 10 282 

Areas urbana e suburbana .. ... 20 412 10 554 8 900 
Area rural . .......... ... .... .. 4 229 1 951 1 382 

Ravia, na mesma ocasiao, 500 profess6res regen
tes de classe, dos quais 67 na zona rural e 132 niio 
regentes, sendo apenas 1 em area rural. 

Dos regentes de classes, 379 eram normalistas 
- 25 do sexo masculino e 354 do feminino e 121 niio 
normalistas : 1 do sexo masculino e 120 do feminino. 
Dos niio regentes, 1 era do sexo masculino e 131 
do feminino. 

Ensino Primario e Media 

EM fins de 1965, eram em numero de 127 as unidades 
escolares de ensino primario comum, com 719 profes
s6res e 10.315 alunos matriculados. 

Para o ensino secundario, havia 6 unidades esco
lares ( 4 ginasiais e 2 cientificas), com 198 profess6-
res e 2.756 alunos matriculados; 5 para o comercial, 
com 58 profess6res e 589 alunos; 1 para o industrial 
(cursos de eletricista e mecanica de autom6vel), 
com 18 profess6res e 66 alunos; e 3 para o normal, 
com 61 profess6res e 419 alunos. 

Existiam, ainda, 40 escolas radiofonicas, com 566 
alunos, pertencentes a Sociedade Magisterio do Ar, 
e aulas ministradas atraves da Radio Sao Miguel, 
alem de 20 unidades escolares de cursos a vulsos do 
ensino elementar e media, com 53 profess6res e 
680 alunos. 

Ensino Superior 

28 PROFESSORES e 278 alunos matriculados, consti
tuiam, em 1965, os corpos docentes e discente da Fa
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 
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Centro de Saiide Getiilio Va rgas 

SAO DE 

EM MATERIA de assistencia medico-hospitalar a po
pulagao conta com 3 estabelecimentos, com 296 lei
tos- o Hospital Militar, a Santa Casa e uma Casa 
de Saude -, urn Centro de Saude e um Posta de 
Puericultura. Ha 8 farmacias , 33 medicos, 25 den
tistas e 24 enfermeiros. 

FINAN(AS POBLICAS 

FoRAM arrecadados, no Municipio, em 1966, NCr$ 2,9 
milhoes pela Uniao, NCr$ 2,7 milh6es pelo Estado 
e NCr$ 1,4 milhao pela Prefeitura. A despesa reali
zada pela Municipalidade, no mesmo ana, subiu a 
NCr$ 1,5 milhao. 

0 orgamento municipal para 1967 previa receita 
de NCr$ 2,4 milh6es e fixava igual despesa. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNIC1PIO 

A PONTE !NTERNACIONAL, que liga Uruguaiana a Paso 
de Los Libres, na Argentina, atraves do rio Uruguai, 
mede 1.439 metros, entre as duas margens. Desde 
sua entrega ao tratego, Uruguaiana se constituiu em 
via de acesso de turistas ao Brasil, ultrapassando 
em movimento, em 1963, os tradicionais centros do 
Rio de Janeiro e Sao Paulo. Pelo movimento de pas
sageiros e carga, merecem ser destacados a Estagao 
Rodoviaria e Hotel Municipal, anexo; a Estagao Fer
roviaria da VFRGS e o Aeroporto. 

A sede municipal esta bern aparelhada quanta 
a meios de hospedagem; disp6e de 6 hoteis, com 
agua corrente nos quartos e apartamentos, 5 pens6es, 
7 restaurantes e 150 bares. 

A cidade se estende ate a margem esquerda 
do rio Uruguai. 0 centro urbano Iocaliza-se num 
chapadao. 
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Ha 11 bairros, pelos quais se espalham para mais 
de 6.000 predios, em 74 logradouros publicos. 

0 numero de predios servidos, em 1965, pela 
rede de abastecimento de agua era de 4.991; pela 
rede de esgotos - 3.145; numero de ligat;6es eletri
cas - 7.038. Numero de aparelhos telef6nicos liga
dos, ate dezembro de 1965 - 599. A energia eletrica 
e fornecida a cidade e demais centros do Municipio 
por uma usina termo-eletrica local. 

A biblioteca publica "General Valentim Benicia 
da Silva" possui um acervo de mais de 8 mil volu
mes, entre os quais algumas obras raras. Ha 2 esta
t;6es radiodifusoras, 3 cinemas e 2 livrarias. 

Acha-se instalada no Municipio uma Agencia de 
Estatistica, 6rgao integrante da rede de coleta do 
IBE. 

As festas r eligiosas mais populares, em Uru
guaiana, sao as de Senhora Santana rPadroeira da 
Cidade) , comemorada com procissao de grande con
corrfmcia popular, a 26 de julho, e a do Santissimo 
Sacramento. 

As associag6es culturais ou esportivo-culturais 
sao em numero de 13, com 5.512 s6cios. 

A Camara de Vereadores e composta de 17 edis. 
Estavam inscritos, ate 30 de novembro de 1965, 
20.498 eleitores. 

FONTES 

As intormac6es divulgadas neste trabalho toram , na maioria, 
tornecidas pelo Agente Municipal de Estatistica d e Uruguaia
na, Celestino Vieira de Farias. 

Utilizados, tambem, dados pl'ocedentes dos arquivos de 
tlocumentaccio municipal do !BE e de diversos 6rgaos do sis
t ema estatistico brasileiro. 

ESTA publicac;ao taz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;ao e Divulgac;ao do IBE. A nota introdut6ria, 
s6bre aspectos da evoluc;ao hist6rica do Municipio, 
corresponde a uma tentativa no sentido de sinteti
zar, com adequada sistematizar;ao, elementos espar
sos em diferentes documentos. Ocorrem, em alguns 
casas, divergencias de opiniiio, comuns em assuntos 
dessa natureza, niio sendo raros os equivocos e erros 
nas pr6prias tontes de pesquisa. Por isso, o IBE 
acolheria com o maior interesse qualquer colabora
t;6.o, especialmente de historiadores e ge6grafos. 



FUNDAI{l\0 IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATfSTICA 

Presidente: Sebastiao Aguiar Ayres 

Diretor-Superintendente: Raul Romero de Oliveira 

COLE<;oES DE MONOGRAFIAS 

5.a serie A 

400 - Uruguaiana. 

2.a serie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 - Jatai, 
GO. 104 - Florania, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 - Pato 
Branco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracuruca, Pl. 109 
- Linhares, ES. 110 - Pendencias, RN. 111 - Cariacica, ES. 
112 - Te6filo Otoni, MG. 113 - lguatu, CE. 114 - Goianinha, 
RN. 115 - Neapolis, SE. 116 - Capela, SE. 117 - Jacupiranga, 
SP. 118 - Nova Lima, MG. 119 - Candeias, BA. 120 -
Castanhal, PA. 121 - Mimoso do Sui, ES. 122 - Cachoeira do 
Arari, PA. 123 - Guadalupe, PI. 124 - Delmiro Gouveia, AL. 
125 - Caracarai, RR. 126 - Mazagao, AP. 127 - Amarante, 
PI. 128 - Nique!lindia, GO. 129 - Marechal Deodoro, AL. 130 
- Amapa, AP. 131 - Igarape-Miri, PA. 132 - Rio do Sui, SC. 
133 - Itamonte, MG. 134 - Domingos Martins, ES. 135 -
Boom Jesus, RS. 136 - Conceio;ao de Barra, ES. 

Acabou-se de imprimir, no Serviqo Gnifico da 
Fundaqao IBGE, ao primeiro dia do mes de marqo 
de mil novecentos e sessenta e oito. 




