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ARAPONGAS 
, 

PARANA 
ASPECTOS FlSICOS - Area: 332 km'; altitude da 

sede: 816 m; temperaturias em °C: maxima, 35; 
minima, 8; precipitaqao pluviometrica total: 
1.029 mm (1966). 

POPULA91IO- 59.117 habitantes (estimq,da em 1.0 

de julho de 1967).; · densidade demogrtijica: 169 
habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONDMICOS .,...- 1.350 im6veis rurais, 
158 estabelecimentos industriais, 11 atacadistcis, 
638 varejistas e 178 de prestar;ao de servir;os; 18 
agencias bancarias e 1 da Caixa Econ6mica 
Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS - 63 unidades escolares 
de ensino primario comum, 9 do media; 1 biblio
teca publica, 1 jornal, 1 revista, 3 tipogratias, 
3 livrarias, 2 cinemas e 2 estar;6es de radio. 

ASPECTOS URBANOS - 3.740 ligar;6es eletricas, 
738 aparelhos telef6nicos; 233 ruas, 4 avenidas 
e 5 prar;as; 2 hoteis, 10 pe?7-s6es, 12 restaurantes, 
37 sal6es de barbeiro, 15 cabeleireiros e 102 bares 
e botequins. 

ASSISTI£NCIA MEDICA - 5 hospitais, com 87 leitos; 
1 p6sto de higiene e 1 de puericultura; 22 
medicos, 19 dentistas, 12 tarmaceuticos; 14 
tarmacias. 

VElCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal em 31-12-1966) - 970 autom6veis, 983 
caminh6es, 8 6nibus, 769 camionetas e l/3 
veiculos nao especificados. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
cruzeiros novas) - Receita prevista: 2,9; renda. 
tributaria: 465,0 (milhares); despesa ji
xada: 2,9. 

REPRESENTA91IO POLlTICA - 15 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Guilherme Camarinha Martins e 
desenho da capa de Jorge Coelho Alves de Mattos, 
ambos da Diretoria de Documentagao e Divulgagao 
do IBE. 



Pra~a Dr. JUlio Junqueira 

ASPECTOS HIST6RICOS 

Os PRIMEIRos adquirentes de terras na regiao de 
Arapongas, por volta de 1935, foram Rene Cellot e 
sua filha Jeanine Cellot, franceses, que ai se 
estabeleceram em setembro seguinte. 

No mesmo ano, abriu-se o primeiro late agricola, 
do brasileiro Floriano Freire. Outros moradores se 
fixaram no povoado em forma<;ao, entre os quais 
Pedro Vicentin, italiano, Joao Chmereha, ucraniano, 
Angelo Navarro Saes, espanhol, e Joao Caldeira 
Alves, portugues, e assim se estabeleceu o patri
monio de Arapongas, no distrito de Londrina, com 
habitantes de sete nacionalidades, incluindo-se o seu 
idealizador, o ingles William Brabason Davids, 
entao membra diretor da Cia. de Terras Norte do 
Parana. 

Nos anos subseqtientes povoaram-se as terras 
destinadas as colonias de imigrantes japoneses e 
eslavos, denominadas "Esperanga" e "Orle". 

Pela riqueza das terras, apropriadas para 
cultura do cafe, e pela facilidade para escoamento 
da produgao, Arapongas oferecia as condig6es ne
cessarias para emancipagao, que se verificou a 10 
de outubro de 1947 . 

FORMA(AO ADJVIINISTRATIVO
JUDICIARIA 

0 PATRIMONIO de Arapongas, surgido em 1937, 
no Municipio de Londrina, ai permaneceu ate 1943. 
Com a divisao territorial prescrita pela Lei n .o 199, 
de 30 de dezembro de 1943, foi elevado a distrito 
judiciario, passando a pertencer ao Municipio de 
RoHlndia. 
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A lei n .0 2, de 10 de outubro de 1947, criou o 
Municipio de Arapongas com territ6rio desmem
brado do de Rolandia, e elevou sua sede a categoria 
de cidade. A instalagao se deu a 1.0 de novembro do 
mesmo ano. A mesma Lei criou os distritos de As
torga e Sabaudia, que se desmembraram em 1951 e 
1954, respectivamente, ficando Arapongas somente 
com o distrito-sede, situagaG que permanece ate 
hoje. 

A 29 de setembro de 1948 foi criada a Comarca, 
cuja instalagao se deu a 25 de janeiro do ano se
guinte. :E de 4.a Entrancia, elevada por decreta 
estadual n.0 1.542, de 14 de dezembro de 1964. 

LOCALIZAC:JIO DO M UNICIPIO 

SITUADo na Zona Fisiografica do Ivai, com 
area estimada de 332 km2 o Municipio llmita-se com 
os de RoHl.ndia, Apucarana, Londrina e Sabaudia. 

A sede municipal, a 816 m de altitude, dista 
314 km em linha reta de Curitiba, rumo NW, e suas 
coordenadas geograficas sao: 230 25' de latitude Sul 
e 51 o 26' de longitude W.Gr. 

Tern como principais cursos dagua o rio Pirap6 
e Bandeirantes do Norte. 0 clima e quente e sau
davel no verao, ameno no inverno. Em 1966 foram 
registradas as seguintes temperaturas: maxima, 
35°C e minima: 8°C . A precipitagao pluviometrica, 
no mesmo ana, totalizou 1. 029 mm . A epoca das 
chuvas vai de setembro a abril. 

POPULAC:AO 

SEGUNDO estimativa do IBE, a populagao de 
Arapongas, em 1.0 de julho de 1967, era de 59 .117 
habitantes, com a densidade de 169 habitantes por 
quil6metro quadrado. 

0 Censo Demografico de 1960 registrara a exis
tencia de 38.067 habitantes, predominando a popu
lagao urbana, com 55,7%. A densidade demografica 
era entao de 107 habitantes por quil6metro quadra
do. No mesmo ano era de 7.052 o numero de domi
cilios. 

0 movimento de Registro Civil, em 1966, foi o 
seguinte: 2.294 nascimentos (88 nascidos mortos); 
488 6bitos em geral (135 de menos de 1 ano); e 407 
casamen tos realizados. 

AGRICULTURA 

SITUADo numa regiao de terras fertilissimas, o 
Municipio tern na agricultura e, em especial, na 
cultura do cafe, a base de sua economia. Urn tergo 
das terras cultivadas sao constituidas de cafezais. 
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Prefeitura Municipal e Calxa-d:'igua 

Arapongas e sede de urn Escrit6rio Regional do 
Servi<;o de Extensao Rural do Estado (ACARPA), 
integrado no Sistema Brasileiro de Extensao Rural. 
Segundo o escrit6rio local da "ACARPA" a proprie
dade media, em 1967, e de 22,3 ha e OS 1.309 estabe
lecimentos cadastrados no Municipio ocupam area 
total de 29.164 ha, dos quais 74,1% sao ocupados 
oom lavouras e estao assim discriminados: 375 com 
ate 10 ha; 850 de mais de 10 ate 50 ; 69 de mais de 
50 ate 200 ; e 15 com mais de 200 ha. 

Ha, pelo menos, 5 agronomos em exercicio, 
afora outros profissionais em atividade . 

Em 1965, a lavoura se estendeu por 24 .710 h a, 
e rendeu NCr$ 5,0 milh6es, assim discriminados: 

----------------------~---------~--------

PRODUTOS AGRfCOLAS 

VALOR DA PRODUQAO 

Numeros 
absolutes 
(NCr$) 

% s6brc 
o total 

------------- --- - - - --------

Cafe .. 3 780 000 75,0 
Feijiio . . 549 60 0 11,0 
Arroz ... 279 000 5,5 
Milho .. 260 360 5,2 
Outros* .. 168 664 3,3 

TOTAL 5 037 624 100,0 

* Estao incluidos em outros: mandioca, cana-de-a~ucar, amendoim , 
trigo, mamona, cebola, laranja, uva, tomate, soja, batata-doce, manga, 
tangerina, banana, abacaxi, abacate, limao e pessego. 
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PRODU!:AO 

AGRiCOLA 

CAFE FEIJAO ARROZ MILHO OU TROS 

Em 1960, segundo o Censo, havia 1.226 proprie
dades rurais, com a area total de 33.037 hectares: 
319 possuiam areas inferiores a 10 ha ; 874 de 10 a 
menos ae .iu;;; 26 de 100 a menos de 1.000; 2 de 
1.000 a menos de 10.000 e 5 nao declararam suas 
areas. Existiam 26 tratores e 345 arados. 

0 !BRA cadastrou 1.350 im6veis rurais em Ara
pongas, ate junho de 1967. 

J a se realizaram 4 exposic;oes agricolas, e no 
periodo de 26 a 29 de outubro de 1967, sob o pa
trocinio da Prefeitura Municipal, realizou-se a IV 
Exposic;ao Agricola de Arapongas. 

PECUARIA 

Os REBANHos existentes em 1965 totalizavam 42 .042 
cabec;as, avaliadas em NCr$ 2,7 milhoes, assim dis
criminadas: 

Bovinos ... .. .. ..... . .. . .. . . .. . 
Eqtiinos, asininos e muares .. . . 
Suinos .......... . . . ... . ...... . 
Caprinos e ovinos ..... .. ..... . 

16 .200 
1.582 

23 .000 
1 .260 

0 gado bovino e de tipo mestic;o, de gir e zebu. 
A produc;ao de leite, naquele ano, alcanc;ou 2,4 mi
lhoes de litros no valor de NCr$ 192,0 milhares . 
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A caixa-dag ua, de magnifica 
tecnica arquitetonica 

0 plantel avicola, represen
tado principalmente pelos ga
linaceos, achava-se avaliado em 
NCr$ 81,2 milhares, compondo
-se de 76.110 cabegas. Contam-
-se 33 granjas no Municipio. 

INDTJSTRIA 

0 CENso Industrial de 1960 
encontrou 104 estabelecimen
tos da industria de transforma
gao, nos quais trabalhavam 484 
operarios, em media mensal. 0 
valor da produc;ao, no ano an
terior, fora de NCr$ 1,9 milhao, destacando-se os 
produtos alimentares, com 46 estabelecimentos, 232 
operarios em media e 93,5 % do valor da produc;ao. 

Em 1965 ja se contavam 158 estabelecimentos 
da industria de transformac;ao, onde trabalhavam 
782 openl.rios. 0 valor total de suas produc;6es al
canc;ou NCr$ 26,3 milh6es, discriminados na tabela 
seguinte: 

VALOR DA 
EST ABE-

OPERA-
PRODUQAO 

CLASSE E G ENEROS LECI- EM 1965 

DE INDDSTRIAS MENTOS RIOS 
EM EM Numeros 

30-12-65 1965 absolutes % sobre 

(NCr$) o total 

---
Industrias de transfor-
ma~ao . . . .......... . . . 158 782 26 262 297 100,0 

Minerais nao metalicoa 12 64 166 471 0,6 
Metalurgica ...... . .... 2 10 35 689 0,1 
Mecfmica ...... . 2 11 1 152 644 4,4 
)l!aterial de transporte 4 18 59 481 0,2 
Madeira . . ....... .... 24 144 1 267 135 4,8 
Mobi!iArio .. . . 15 61 3 753 533 14,3 
Borracha . .. .. .. 1 2 4 332 0,0 
Couros e pelea e pro-

dutos simi! ares ..... 3 15 20 733 0,1 
Qu'mica . . ....... . . 1 2 4 520 0,0 
Textil. .. ... .. . , .. 1 12 12 433 0,1 
Y estuario, cal~ado ear-

tefatos de tecidos .. . 7 21 82 909 0, 3 
Produtos alimentares . . 75 315 18 724 868 71,3 
Bebidas .. . ........ . .. 8 43 929 354 3,6 
Editorial e grafica .. .. 2 62 46 343 0,2 
Diversas ......... . . ... 1 2 1 852 0,0 
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I NDU S TRIA 

/olor do Produc;Oo 

[] P~OOUT._OS A LIME NTARES- 7 1°/o 

[::J MOBILIA RIO. 14% 

0 OU TROS- 15°/o 

0 beneficiamento do 
cafe empregou o maior 
numero de operarios (183) 
e contribuiu com maior 
cota para o valor da pro
dugao (NCr$ 18,2 mi
lh6es). 

Os produtos industri
als sao exportados, na 
sua maior parte, para as 
pragas do Estado de Sao 
Paulo, de Santa Catarina, 
do Parana e a de Porto 
Alegre. 

Foi instalada a 10 de 
outubro de 1967, como 
parte das comemorag6es 
do 20.o aniversario do Mu
nicipio, a 1.a Feira Indus
trial e Comercial de Ara
pongas. 

PRODUTOS DO ABATE 

FoRAM abatidos 14 .443 bovinos, 15 . 149 suinos, 63 .659 
galinhas e frangos, 26 ovinos e 601 caprinos, em 
1965, que deram 4 .243,9 t de produtos, valendo .. . 
NCr$ 2,5 milh6es. Predominaram as carnes verde e 
frigorificada de bovina, com 921,6 e 1.448,5 toneladas 
e 32,6 e 25,8% do valor, respectivamente, de suino, 
com 376,7 t e 16,6% do valor, e o toucinho fresco 
e frigorificado com 535,0 e 17,9% do valor . 

Os 6,1% restantes do valor foram cobertos pelas 
carnes verde de ovino e caprino e frigorificada de 
aves, couros seco e salgado de bovina, peles seca e 
salgada de caprino e ovino, miudos de bovinos, 
suinos, caprinos, e aves, tripa salgada de bovina 
e suino, e outros produtos. 

COMERCIO E BANCOS 

A PRAQA de Arapongas disp6e de 11 estabeleci
mentos atacadistas, 638 varejistas e 178 de presta
gao de servigos. Funcionam 18 agencias bancarias 
e 1 agencia da Caixa Econ6mica Federal. 

Os saldos das principais contas, em 31 de 
dezembro de 1965, eram: 

CONTAS 

Calxa em moeda corrente 
Emprestlmos em contas corren t es . . . . . . . . . . 
Titulos descontados . . . . ....... . ... . .. . .. . . 
Depositos a vista e a curto prazo 
Depositos a p razo ........ . ......... .. . 
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SALDOS 
NCr$ 1 000 

670,9 
2 455,8 

8 834,3 
12 713,3 

225 ,6 



Colt\gio Estadual "Emilio de Menezes" 

A compensagao de cheques teve o seguinte 
movimento, em 1966: numero de cheques, 3570317; 
valor total, NCr$ 103,3 milh6es; valor medio por 
cheque, NCr$ 289,12 0 

No primeiro semestre de 1967 foram compensa
dos 1520756 cheques, no valor total de NCr$ 38,9 
milh6eso 

ivlEIOS DE TRANSPORT£ 

0 MUNiciPIO e cortado por estradas de rodagem 
de administragao federal (BR-369), estadual 
<PR-66) e municipal e e servido pela Rede Ferro
viaria Federal, atraves da Rede Viagao Parana
-Santa Catarina, com as estag6es de Arapongas e. 
Aricanduva 0 

Liga-se as cidades vizinhas e capitais estadual 
e federal nos seguintes tempos medias: 

Rolandia - rodovia federal em 20 minutos, ou 
ferrovia, em 30 minutos; 

Londrina - rodovia federal em 50 minutos ou 
ferrovia, em 1 

JANDAIA DO SUL 

Ponta Grossa, 
horas; e 

PIS PAULO horao 
"". Apucarana

rodovia federal 
em 25 minutos 
ou ferrovia em 
30 minutos; 

Sabciudia 
rodovia estadual 
em 20 minutos; 

RodOit'IO F~derat 

Rodol"ia tstadvat - Curitiba 
rodovias fP.dP.r::tiR, 
via Apucarana, e 

em 7 horas, ou ferrovia em 26 

Brasilia-DF - rodovias federais, via Curitiba, 
Sao Paulo, Matao ou Uberaba, em 3 dias e meio o 

Em 31 de dezembro de 1966, achavam-se regis
trados na Prefeitura Municipal, 970 autom6veis, 
983 caminh6es, 8 6nibus, 769 camionetas e 83 vei
culos nao especificadoso Ha 3 empresas rodoviarias 0 
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INSTRUc;Ao 

Os RESULTADOS preliminares do Censo Escolar de 
1964 revelaram que 71,4% das crian~;as em idade 
escolar freqtientavam escolas (Estado 63,5%). Na 
cidade a escolaridade sobe a 77,9% e na zona rural 
desce a 63,2%. 

CRIANQAS RECENSMDAS 

ESPECIFICAQAO 
De 7 a 14 anos 

De 0 a 14 
anos Total Freqiientam 

escola 
-

Municipio ... . . . . .. . . . . . . . . 17 616 8 839 6 315 

Cidade ... .. . . . ... . . 

I 
9 671 4 963 3864 

Zona rural. .. . .. 7 945 3 876 2 451 

-
Existiam 221 professores regen.tes de classe e 

77 nao regentes. Dos regentes, 103 eram normalistas: 
2 do sexo masculino (na cidade) e 101 do feminino 
( 17 na zona rural) ; e 118 nao normalistas: 33 do 
sexo masculino (25 na rural) e 85 do feminino (53 
na rural) . Dos nao regentes, 5 eram do sexo mas
culino (na cidade ) e 72 do feminino (3 na rural) . 

Ensino Primario 

A ESTRUTURA do ensino primario comum, em 1967, 
compunha-se de 63 unidades escolares, com 371 
professores e 7. 817 alunos matriculados no inicio 
do ano letivo. 

Emino Medio 

0 ENSINO mediO 
estabelecimentos: 

e ministrado nos seguintes 
Colegio Estadual Emilio de 

Meneses, Ginasio La 
Salle, Instituto Edu
cacional Evangelice 
(ginasial, cientHico, 
normal e colegial) , 
Ginasio Mae do Di
vino Amor, Escola 
Normal Fernando 
Amaro, Colegio Co
m e r c i a 1, Ginasio 
Agricola da ColOnia 
Esperan~;a (estadu
al). 

lgreja Matriz 



Vista urbana 

Em 1967, funcionavam 5 unidades escolares do 
curso secundario, com 123 professores e 2.504 alunos, 
1 do comercial, com . 18 professores e 193 alunos, 2 
do normal, com 25 profess6res e 241 alunos, e 1 do 
agricola, com 11 professores e 68 alunos. Concluiram 
seus curses, em 1966, 354 alunos . 

Contavam-se, ainda, 11 unidades escolares de 
curses avulsos de ensino elementar e media, com 
15 professores e 871 alunos matriculados, em 1966. 

SA ODE 

A ASSISTENCIA a populagiio e prestada no Hos
pital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, 
casa de Sat'i.de Santa Rita, Casa de Sat'i.de e Mater
nidade Santa Teresa, Hospital e Pronto Socorro Sao 
Francisco e a Santa Casa da Misericordia. :E de 87 
o nt'i.mero total de leitos. 

Existem, ainda, 1 posto de higiene e 1 de pueri
cultura da Associagiio de Protegiio a Maternidade e 
a Inffmcia. 

Ha 14 farmacias, 22 medicos, 19 dentistas e 12 
farmaceuticos. 

FINAN(AS PUBLICAS 

A uNrA.o arrecadou, no Municipio, em 1966, NCr$ 965,8 
milhares e o Estado, NCr$ 3,6 milh6es. 

A despesa realizada pela Prefeitura, no mesmo 
ana, alcangou NCr$ 1,0 milhiio, sendo a receita arre
cadada de NCr$ 1,2 milhiio. 

0 orgamento municipal para 1967 previa receita 
de NCr$ 2,9 milh6es (NCr$ 465,0 milhares de renda 
tributaria) e fixava igual despesa. 

A coletoria federal de Arapongas arrecada 
tambem no Municipio de Sabaudia, enquanto a es
tadual s6 em Arapongas. 
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OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

A CIDADE e totalmente calgada, a zona urbana 
toda asfaltada e a suburbana, em parte asfaltada, 
parte em paralelepipedos, com 233 ruas, 4 avenidas, 
3 travessas e 5 pragas. As ruas, em sua maioria, 
tern nomes de passarinhos, motivando ser chamada 
a "Cidade dos Passarinhos". 

Dentre as pragas destacam-se a Pio XII; a 
Nossa Senhora do Rocio e Julio Junqueira. A prin
cipal avenida e a Arapongas. Contam-se 6.674 pre
dios (5.249 de madeira), entre os quais 4 com 4 
pavimentos, 9 de 3 e 69 de 2 pavimentos. 

Dentre os bairros mais importantes estao o 
Industrial, Sampaio, Triangulo, Araponguinha, Sao 
Joao, Aparecida, Nova, Cascata e Bernardes. Cita-se 
ainda o Patrimonio de Aricanduva, com estagao fer
roviaria, luz eletrica e, aproximadamente, 200 casas 
residenciais e comerciais, e a pequena Fraga da 
Matriz. 

0 servigo de abastecimento de agua esta em 
desenvolvimento na sede municipal, ja existindo, 
em 1.0 de outubro de 1967, 613 prectios servidos e 
27,5 km de rede distribuidora. 

A energia eletrica, explorada pela Empresa Ele
trica de Londrina, contava com 3.740 ligag6es, em 
31 de dezembro de 1966, na voltagem de 110 e fre
qiiencia de 60 ciclos; foram consumidos, em 1966, 
11.282.501 kWh. 

A rede de esgotos ja possui 11,2 km e em muito 
breve estara em utilizagao. 

0 Municipio possui recte de telefones automa
ticos, com 738 aparelhos instalados, pertencentes a 
Organizagao Telefonica do Parana (ORTEPA). 

No setor cultural, Arapongas disp6e de 1 biblio
teca publica com 8.621 volumes e 2 cinemas com 
capacidade para 2.980 espectadores. Circula o 
semanario, o "Arapongas", com 800 exemplares e a 
"Revista da Cidade", mensal, com 1.200 exemplares. 
Em 30 de setembro de 1967, eram 3 as tipografias e 
3 as livrarias. 

Funcionam a Radio Cultura de Arapongas, 
ZYS-61, em 1.340 kc/s, e a Radio Arapongas, ZYZ-3, 
em 1.480 kc/s, em ondas medias. 

No setor esportivo-recreativo existem o Ara
pongas: Futebol Clube, Associagao Esportiva e 
Cultural de Arapongas, pertencente a Colonia Ni
ponica, Clube Campestre de Arapongas e Clube 
Comercial, com urn total de 4.234 s6cios. Ha 1 asso
ciagao com finalidade cultural, o Centro de 
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Pra«;a Dr. Julio Junqueira com fonte Iuminosa 

Professores D. Julia Lopes de Almeida, com 78 
associados . 

0 culto cat6lico conta com 4 par6quias e 11 
capelas; o protestante, 9 igrejas, 2 congregag6es; e 
o espirita, 2 centros. 

Os festejos populares, quase todos de natureza 
religiosa, homenageam Sao Pedro, Sao Joao, Nossa 
Senhora Aparecida e o Natal. E muito festejado 
tambem o dia da cidade. 

A "Semana da Comunidade", instituida em 
1966, para ser comemorada no mes de outubro, tern 
como lema UMA COMUNIDADE SERA MELHOR, 
QUANDO FORMOS MELHORES, e compreende con
ferencias, entrevistas, competig6es esportivas, entre 
outras promog6es. 0 dia 29 de outubro e considerado 
o dia d.a comunidade. Fizeram parte do programa 
do 20.0 aniversario, tambem, a r.a Feira Industrial 
e Comercial de Arapongas (FICAR), a IV Exposigao 
Agricola e a Feira Inter-Colegial Estudantil do 
Livro (FIEL) . 

Dos estabelecimentos de prestagao de servigos 
estao 2 hoteis, com agua corrente nos quartos, 10 
pens6es, 12 restaurantes, 37 sal6es de barbeiro, 15 
cabeleireiros e 102 bares e botequins. 

Havia, em 30 de setembro de 1967, 4 engenheiros, 
15 advogados no exercicio de suas profiss6es . 

Contam-se 6 entidades de assistencia social, 
sen do 5 particulares. 

Estao instaladas no Municipio, entre as 7 repar
tig6es federais e 9 estaduais, as coletorias federal e 
estadual, a agencia do DCT e a Agencia Municipal 
de Estatistica, 6rgao de coleta do IBE. 

A Camara Municipal e composta de 1•5 vereado
res. Estavam inscritos 14.125 eleitores ate 30 de 
setembro de 1967. 
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FONTES 

"'0 CANTO DA ARAPONGA" 

Hino da Cidade 

Cidade dos passarinhos 
:Es o orgulho do sertao 
Alegres e bern juntinhos 
Cantamos a tua fundagao . 

Avante bela Arapongas 
Foste esteio da Nagao 
Guardo tua Bandeira 
Dentro do meu coragao . 

Arapongas. . . Arapongas ... 
Muito forte e varonil 
Arapongas. . . Arapongas ... 
Um celeiro do Brasil. 

As intormat;oes divu lgadas neste trabalho joram, na sua 
maioria, compiladas e jornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Arapongas, Ary de Souza Oliveira. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documentat;ao 
municipal da Diretoria de Documentat;iio e Divulgat;iio do !BE 
e de diversos 6rgiios do sistema estatistico brastleiro . 

Esta publicar;ao taz parte da serie de mono
gratias municipais organizada pela Diretoria t!:e 
Documentar;ao e Divulgar;ao do Instituto Brasileiro 
de Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos 
da evolur;ao hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentativa no sentido de sintetizar, com ade..! 
quada sistematizar;ao, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, di
vergencias de opini{io, comuns em assuntos dessa 
natureza, nao sendo raros os equivocos e erros nas 
pr6prias tontes de pesquisa. Par isso, o IBE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaborar;ao, espe
cialmente de historiadores e ge6gratos. 
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FUNDACAO IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATrSTICA 

Presidente: Sebastilio Aguiar Ayres 

Diretor-Superintendente: Raul Romero de Oliveira 

COLE«;:6ES DE MONOGRAFIAS 

s.a serie A 

400 - Uruguaiana, RS. 401 - Silo Jose dos Campos, SP. 402 -
Arapongas, PR. 

2.~ 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 - Xanxeri!, SC. 108 - Piracuruca, PI. 
109 - Linha res, ES. 110 - Per:~ d encias, RN. 111 - Cariacica, 
ES. 112 - Teiifilo Otoni, MG. 113 - Iguatu, CE. 114 -
Goianinha, RN. 115 - Neopiilis, 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 - Maza;;;iio, AP. 127 
- Amarante, Pl. 128 - Niquelandia, GO . 129 - Marechal 
Deodoro, AL . 130 - Amapi, AP. 131 - Igarape-Miri, PA . 132 
- Rio do Sui, SC. 133 - Itamonte, MG. 134 - Domingos 
Ma rtins, ES. 135 - Born Jesus, RS. 136 - Concei~iio da 
Ba rra, ES. 

Acabou-se de imprimir, no Servic;o Grlifico da 
Fundac;ao IBGE, aos sete dias do mes de margo de 
mil novecentos e sessenta e oito. 
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