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RIO GRANDE DO SUL 

Cole<;ao de Monograjias 
N.0 418 

ASPECTOS FISICOS - Area: 313 km' (1967); alti
tude da sede: 22 m; temperaturas medias em 
°C: das mtiximas, 24; das minimas, 15. 

POPULAQAO - 115.103 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1967) ; densidade demogrtijica: 
368 habitantes por quil6metro quadrado . 

ASPECTOS ECONoMICOS - 680 im6veis rurais ; 
172 estabelecimentos industriais, 11 do comer
cia atacadista, 1.252 do varejista; 6 agencias ban
ctirias e 2 de Caixas Econ6micas -(federal e es
tadual); 1 Cooperativa de Credito Rural . 

ASPECTOS URBANOS- 476 ruas, 6 pra<;as, 10 bair
ros, 29.000 predios; 20.994 liga~_;6es eletricas, 
125 aparelhos telef6nicos; 7 hoteis, 37 restau
rantes . 

ASPECTOS CULTURAIS - 78 unidades escolares 
de ensino primtirio geral, 16 de ensino media, 5 
de ensino projissional ; 1 biblioteca, 3 tipogra
jias, 1 jornal, 2 Zivrarias, 2 radioemissoras, 5 ci
nemas e 20 associa<;6es desportivas e sociais. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital, com 201 lei
tos; 1 p6sto de saude e 2 subpostos; 83 medicos, 
28 dentistas, 21 tarmaceuticos e 10 enjermeiros; 
21 jarmticias. 

VEiCULOS REGIST RADOS (na Se<;ao de Tran
sito, em 31-12-66)- 2.422 autom6veis, 172 6nibus, 
1.606 caminh6es e 942 veiculos nao especijicados . 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1968 (milh6es de 
cruzeiros novas) - receita prevista : 5,0; despe
sa jixada: 5,0 . 

REPRESENTAQAO POLJTICA - 13 vereadores. 
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HISTORICO 

INniGENAS das tribos Tape e Minuano habitavam as 
terras que, a partir de 1725, aparecem em documen
tos hist6ricos como devassadas por tropeiros de 
gado, entre os quais se destaca Francisco Pinto Ban
deira, o Povoador de Canoas. Quando, em 1732, se 
concederam as primeiras sesmarias, legitimando 
posse de terras no Rio Grande do Sui, ja varios 
tropeiros estavam ali estabelecidos com estancias 
ou invernadas. 

Era da Estancia 

As DOAQOES de sesmarias ficavam condicionadas a 
posse efetiva, pelo donatario, de casas, currais e 
gada nos campos conquistados e a diregao pessoal 
da propriedade. Pinto Bandeira coloca-se em posto 
avangado, ao Iongo do rio dos Sinos, e ai manta 
sua propriedade, abarcando duas sesmarias. 

Deve-se considerar 1733 como o ano da radi
cagao de Pinto Bandeira. Segundo s6lidas indica
goes, o Povoador de Canoas, prevenindo-se contra 
possiveis ataques, instala a sede da Fazenda do 
Gravatai sabre a Colina do Abilio; na Estancia Ve
lha, atualmente arrabalde de Canoas. 

Em 1734, acham-se instaladas nos campos, des
de a Serra alE~m de Sapucaia ate Tramandai e Bar
ra do Rio Grande, nada menos de 27 estancias, 
" assim de eguas como de vacas". 

D esmembramento da Fazenda 

CoM a morte de Francisco Pinto Bandeira, em 1771, 
passa a propriedade a viuva e, mais tarde, ao filho 
do casal, Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira. Em 
1795, por morte de Rafael, a Fazenda do Gravatai 
cabe por heranga a viuva, dona Josefa Eulalia de 
Azevedo, que as cronicas da epoca apelidam de 
" Brigadeira". Em razao dessa alcunha, tambem a 
propriedade passa a ser vulgarmente chamada "Fa
zenda da Brigadeira", nome igualmente dado ao 
arroio que separa Canoas de Gravatai, ate hoje co
nhecido como Arroio da Brigadeira. 0 novo pro
prietario e o Coronel Vicente Ferrer da Silva Frei
re, em consequencia de casamento com dona Ra
faela Pinto Bandeira, filha de Rafael e dona Jose
fa. Assassinado Vicente em 1836, durante a Revo
lugao Farroupilha, a propriedade permanece com a 
viuva ate 1861, quando se faz a partilha entre os 
herdeiros. Na realidade, e ai que se inicia o povoa
mento pelo processo natural dos retalhamentos su
cessivos. 



Vista parcial da cidade 

S!lcleo Urbano 

N A ESTANCIA VELHA, em torno da sede da Fazenda, 
esboga-se urn nucleo populacional, constituido de 
agregados e pe6es. 

A inauguragao da ferrovia, em 1874, passando 
pelo meio da Fazenda do Gravatai e urn corte de 
chacaras que o Major Vicente poe a venda junto 
da estagao determinam 0 deslocamento do nucleo 
urbana. Assim, eo Major Vicente da Silva Freire, bis
neto do Povoador, o Fundador da Cidade. Em se
guida, outros descendentes do Pioneiro, entre eles 
Olavo Ferreira (trineto de Pinto Bandeira e fun
dador da atual Par6quia de Sao Luis), incrementam 
seu desenvolvimento. 

Toponimo 

PARA evitar que os trabalhos de construgao da es
trada de ferro causem danos a propriedade, o Ma
jor Vicente organiza ali uma guarda, composta de 
4 irmaos indios - Jose, Elias, Antonio e Sebastiao 
Correia, e de Antonio Ferreira dando-lhes, tambem, 
a incumbencia de extrair madeira de urn capao de 
mato, com a qual fabricam canoas, destinadas ao 
Porto do Sobrado. 0 local passou a ser conhecido 
como "das canoas" fazendo com que, pouco tempo 
depois da inauguragao da Estrada de Ferro, o Po
voado de Canoas ja existisse com esse nome definido 
e merecesse atengao dos poderes publicos. 
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Formafao Administrativa e Judiciaria 

0 DISTRITO de Canoas, integrando o Municipio de 
Gravatai, e criado pelo Ato Municipal n.0 48, de 
26 de dezembro de 1912. 0 Decreto-Lei federal n.0 

311, de 2 de margo de 1938, eleva o povoado a ca
tegoria de Vila, como sede do 4.0 distrito de Gra
vatai. 

0 Decreto Estadual n .0 7.842, de 27 de junho de 
1939, cria o Municipio, composto de 2 distritos: o 
da sede, desligado do Municipio de Gravatai, ten
do sua sede recebido foros de Cidade e o de Berto 
Cirio, desanexa<'lo do de Cai. A instalagao tern lu
gar a 15 de janeiro do ano seguinte. 

A Lei n.o 96, de 26 de agosto de 1949, muda o 
toponimo do distrito de Berto Cirio para Santa Ri
ta e a de n.0 97, de mesma data, desmembra o 
distrito sede, criando o distrito de Niter6i. Por forga 
da Lei n.O 579, de 30 de dezembro de 1958, extin
gue-se o distrito de Niter6i e seu territ6rio e re
anexado ao distrito sede. Em 9 de outubro de 1963, 
o distrito de Santa Rita perde parte de seu terri
t6rio para a forma<;ao do Municipio de Portao, de 
acordo com a Lei Estadual n .0 4.579 . 

Canoas e sede de Comarca. 

ASPECTOS F1SICOS 

CoM area de 313 km2, o Municipio integra a zona 
fisiografica gaucha da Depressao Central. Limita
-se com os municipios de Cai, Portao, Esteio, Gra
vatai, Porto Alegre, Triunfo e Montenegro. 

A sede municipal, aos 22 metros de altitude, 
dista 15 quilometros, em linha reta, de Porto Alegre. 
Suas coordenadas geograficas sao 29° 55' 07" de lati
tude Sul e 51° 10' 54" longitude W. Gr. 

0 sistema hidrografico municipal e formado 
pelos rios dos Sinos, Cai, Grav.atai, e arroios das 
Gargas, da Brigadeira, Sapucai, Caju, Estancia, Fi
gueira (ex-Areia.) e Araga. 

0 clima e temperado, beneficiando-se, no ve
rao, com o ameno vento leste. Cerca de 24oc e 
a media das temperaturas maximas e de 15°C a 
das minimas. Ocorrem geadas nos meses de julho 
e agosto. 

Entre as riquezas naturais, esta a argila, uti
lizada nas ceramicas. Os rios sao bastante piscosos. 
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POPULAc;JIO 
Nos 3 ultimos Recenseamentos Gerais, 1940, 1950 e 
1960, a populagao municipal era de 17.630, 39.826 e 
104.257 habitantes, respectivamente, registrando-se 
o incremento de 125,9% e 161,8%, nos dois ultimos 
decenios intercensitarios. 

Segundo a localizagao estava assim distribuida: 

POPULAQAO 
CENSOS 

Total Urbana I Rural 
- ·- ·-- ----- ·- -- ·- - ---- - ·----- ·--- ·- · - ·- ·- ·- ·- ·- ·- · - -- -- -- --------

1940 .. 
1950 .. 
1960 .... 

17 630 
39 826 

104 257 

11 964 
33 744 
95 577 

5 666 
6 082 
8 680 

Constata-se que o crescimento foi vertiginoso, 
principalmente na zona urbana, conseqiiencia do 
desenvolvimento industrial. 

0 Municipio e eminentemente urbano pois 
91,7% da populagao se encontram na Cidade e na 
Vila. ~ste fen6meno vern desde o Censo de 1940, 
quando 67,9% estavam situados na zona urbana e 
progrediu, no de 1950, com 84,8%. 

POPULA~AO 

1950 1960 

EiJ Urbano D Rural 

A cidade, abrangendo 95.401 habitantes (19.152 
em 1950), registrou incremento de 398,1%, em 10 
anos, e a vila, com 176 (112 em 1950), cresceu 57,1%. 

0 Laborat6rio de Estatistica, baseado no cres
cimento medio do Estado, estimou a populagao em 
115.103 habitantes, para 1.0 de julho de 1967. Assim, 
a densidade demografica, que em 1960 era de 333 
habitantes por quil6metro quadrado, passou para 
368 . 



Pn\dio da Prefeitura 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A ATIVIDADE industrial e a base da economia mum
cipal. 

Comemorando o jubileu de prata da Cidade, em 
1965, realizou-se, com ambito estadual, a 1.a Feira 
Industrial de Canoas, a "Cidade que mais cresce 
no Rio Grande do Sul". Segundo o Cata.logo Oficial 
da FEICA I, Canoas figurava entre os 10 munici
pios brasileiros de maior arrecadagao. Entre as 60 
firmas expositoras, 18 eram de Porto Alegre, 1 de 
Feliz, 1 de Sapiranga, 1 de Novo Hamburgo, 1 de Es
teio e canoenses as 38 restantes. 

Por ocasiao do VII Recenseamento Geral do 
Brasil, Canoas, com 110 estabelecimentos indus
triais, ocupava o 3.0 lugar, dentro de sua zona fi
siognifica, precedido apenas por Porto Alegre, com 
1.101 estabelecimentos e Santa Maria, com 191 e 
seguido de Cachoeira do Sul, com 73 e Gravatai, 
com 61. 

Industria 

De urn total de 172 estabelecimentos fabris, 
havia, em 1.0 de janeiro de 1966, 89 que ocupavam 
5 ou mais pessoas. A grande solicitagao de isolado
res de vidro temperado, para alta tensao, torna a 
produgao de Vidraria Industrial conhecida em todo 
o Pais . 
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A tabela a seguir da a discriminagii.o, por ge
nero, das principais industrias: 

OPE- VALOR DA 
ESTA- RARIOS PRODUQAO 

CLASSE E BELECI- OCU- EM 1965 
GENEROS DE MENTOS 

INDUSTRIA EM PADOS 

1.0-l-1966 
EM Numeros % 80bra 1965 absolutos 

(NCr$ I 000) o total 

----------- -·-- ----- - - - -- ------ ----

Industria de Transfor· 
ma,ao (1) . .. . .. . ...... 172 4 798 66 917 100,0 

Minerais niio metalicos 16 837 12 498 18,7 
Metaltirgica ....... . ... 26 696 6 533 9,8 
Material eletrico a de 

eomunicayiies ....... 8 768 3 095 4,6 
Material de transporte 6 310 1 603 2,4 
Mobilhlrio ........ . .... 28 302 1 361 2,0 
Papel e papelao . .. .... 4 133 991 1,5 
Quimica ... . . . . . .. .... 8 89 2 019 3,0 
Produtos alimentares .. 39 1 375 37 778 56,5 

(1) ~stiio incluidos n> total ·1 est>bJlecimentos do genera de mecil.nica, 13 de 
madeira, 2 de produtos farmaceuticos e mediciag.is, 3 de produtos de perfu maria, sabO es 
e velas, 1 de textil, 2 de vestuirio, c•l,ado e artofltos de tecidos, 2 de bebidas, 4 de 
editorial e gra!ica e 6 de diversos. 

INDUSTRIA 
VALOR DA PRODU~AO -1965 

[[j Produtos alimentares D Metalurgica 

~ Minerais nco metcilicos • Outros 

Foi inaugurada·, a 16 de setembro Ultimo, a refi
naria Alberto Pasqualini, da Petr6leo Brasileiro S. A., 
que recebera materia-prima atraves de oleoduto, 
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com terminal em Tramandai. A produgao inicial 
esta prevista para 45 mil barris diarios. 

Para o genero de produtos alimentares, a maior 
contribuigao foi a da carne verde, com 56,4 %; em 
seguida, farinha de trigo, com 26,6 % , 6leo de soja, 
com 14,5% , e ragao balanceada, com 25%. Para o ge
nero de minerais nao metalicos, a fabricagao de gar
rafas de vidro contribuiu com 52,5%, caben.do o res
tante ao cimento; e, para o de metalurgica a fabri
cagao de parafusos, com 54,2 % e os implementos 
agricolas, com o restante. 

Abate de Gado 

FoRAM abatidos, em 1966, 78.173 bovinos, 9.881 sui
nos, 5.314 ovinos e 46 caprinos, totalizando uma 
produgao de 19.863,4 t, no valor de NCr$ 19,1 
milhoes. 

As carnes verde, ftigorificada, salgada de bovino 
contribuiram com 80,0 % para o valor total e pesaram 
14.207,4 toneladas; os couros seco e salgado de bovi
no contribuiram com 6,4 % para o valor e pesaram 
1.802,6 t; a salsicharia a granel e enlatada, com 
2,3% e 351,0 t. Os 11,1% do valor foram cobertos por 
36 produtos diversos . 

A gropecuaria 

FoRAM cultivados 18.388 hectares, em 1967, tendo a 
safra alcangado valor de NCr$ 3,8 milh6es. Soja 
foi o principal produto. Sua cultura abrangeu 
16 .000 ha e cobriu 71,2 % do valor total da produgao 
agricola. Arroz, mandioca e tomate cobriram 17,6%, 
6,5% e 2,4% do valor, respectivamente. 

0 Censo Agricola de 1960 registrou 448 estabe
lecimentos, numa area de 17.341 hectares, dos quais 
3.987 destinados a lavouras. Ocupavam-se em ativi
dades agropecuarias 1.891 pessoas. Em 351 estabe
lecimentos, havia cria<;ao de bovinos, sendo que 341 
possuiam menos de 100 cabegas; 8, de 100 a 500 e 
2 de 500 a mais. 

0 gado existente em 1966 somava 20.56b cabe
gas, no valor de NCr$ 1,6 milhao. Os bovinos, com 
10.000 cabegas, representavam 75,5 % do valor; sui
nos, 7.190 cabegas, 19,2% ; eqiiinos, 1.308, 3,2% e 
ovinos 963 e 0,9%. Muares e caprinos cobriram o 
restante. 

Ate dezembro de 1966, achavam-se cadastrados 
pelo !BRA 680 im6veis rurais . 
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C u111enio e Ban cos 

EM 1.0 de janeiro de 1967 Canoas contava com 
1.252 estabelecimentos comerciais varejistas, 11 ata
cadistas e 1 misto. 

0 comercio externo fazia-se com a Capital do 
Estado e com os municipios de Sao Leopolda, Novo 
Hamburgo, Caxias do Sul, Sao Paulo e cidades vizi
nhas. 0 Municipio exporta cimento, oleo de soja, 
isoladores e garrafas de vidro, mobiliario, farinha 
de trigo, adubos quimicos, circuladores de ar, telhas 
e tijolos de argila, alto-falantes, perfumes, r6lhas 
metalicas, carne, transformadores eletronicos, para
fuses, artigos de papel, arroz e leite. 

Entre os estabelecimentos de prestagao de ser
vigos, funcionavam 7 hoteis, 37 restaurantes, 217 ba
res e botequins, 104 sal6es de barbeiro e 52 cabeleirei
ros para senhoras. 

A gemcias do Banco do Brasil, Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul, Banco de Curitiba, Uniiio dos 
Bancos Brasileiros, Banco Nacional do Comercio e 
Banco Industrial e Comercial do Sui, das Caixas Eco
n6micas Estadual e Federal e Cooperativa de Credito 
Rural achavam-se em funcionamento. Em 31 de 
dezembro de 1967, foram os seguintes os saldos das 
principais contas bancarias, em milhares de cru
zeiros novos: caixa, em moeda corrente, 249; em
prestimos em contas correntes, 5.257; titulos descon
tados, 5.803; depositos a vista e a curto prazo, 7.610; 
depositos a prazo, 221 . 

A Camara de Compensagao de Cheques regis
trou 147.267 cheques, em 1967, no valor de NCr$ 241,3 
milh6es. Foi de NCr$ 1,6 milhar o valor mectio por 
cheque. No primeiro semestre de 1968 foram movi
mentados 83.875 cheques, no valor de NCr$ 157,8 
milh6es . 

TRANSPORTES 

CANOAS e servido pela rodovia federal BR-116 e ro
dovias municipais, alem de integrar a Recte Ferro
viaria Federal, atraves da Viagao Ferrea do Rio 
Grande do Sul (linha Jungao-Porto Alegre e Ramal 
de Novo Hamburgo) . 

Por via ferrea, vai-se a Porto Alegre em 35 mi
nutes (ou, de 6nibus, em 20 minutes), a Esteio 15 
minutes e a Sao Leopolda em 45 minutes. 

A ligagao rodoviaria com Brasilia, DF, e feita 
em 33 horas, via Porto Alegre, Curitiba e Sao Paulo. 

Estradas de rodagem Iigam Canoas aos Muni
cipios de Cai, em 1 hora e 15 minutes; Esteio, em 10 
minutes ; Gravatai, em 55 minutes; Montenegro, em 
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1 hora e 20 minutos; Sao Leopolda, em 35 minutos; 
Triunto, em 3 horas; e Portao, em 1 hora. 

Ate 31 de dezembro de 1966 estavam registrados 
na Prefeitura Municipal, 2.422 autom6veis, 172 ani
bus, 1. 606 caminh6es e 942 camionetas e outros vei
culos nao especificados. 

P/CURITIBA 

URBANIZA(,;AO 

CONVEN90ES 

ROOOVIA FEDERAL 
ROOOVIA ESTAOUAL

FERROVIA ......._ 

A CIDADE apresenta bonito aspecto, com ruas largas, 
arborizadas e iluminadas, belos edificios e predios 
residenciais. Possui 476 ruas, das quais 127 sao pa
vimentadas e 6 pragas. Hli cerca de 29.000 predios 
no Municipio, sendo mais de 27.500, no distrito-sede. 
Os 10 bairros da Cidade sao conhecidos como Vilas : 
Niter6i, Rio Branco, Harmonia, Matias Velho, Sao 
Luis, Fernandes, Sao Jose, Igara, Florida e Macha
dinho. Existem 2 localidades: Chacara Barreto e 
Estancia Velha. 

0 abastecimento de agua e feito pelos Servigos 
Industriais do Estado, atraves da Hidraulica de Ca
noas. Em outubro de 1965, a rede de abastecimento, 
medindo 85 quil6metros, se estendia por 205 ruas. 
Em 31 de dezembro de 1966, contavam-se 8.517 pre
dios abastecidos de agua. 

Dos 20.102 predios servidos, em 1965, pela energia 
eletrica, 18.223 eram residenciais, 1.594 comerciais e 
165 industriais . Na Cidade, contavam-se 449 logra-
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douros beneficiados pela eletricidade. A extensao da 
rede era de 384 quil6metros, havendo 4 subestac;6es e 
1 alimentador. A voltagem era de 127/220 e a fre
quencia de 50 ciclos/segundo. Em 31 de dezembro 
de 1966 ja se contavam 20.994 ligac;6es eletricas. 

Ate 31 de dezembro de 1966, achavam-se insta
lados 125 aparelhos telef6nicos. 

IN STRU(AO 

CoM iNDICE de escolaridade de 83,0%, por ocasiao do 
Censo Escolar de 1964, Canoas colocou-se em posi
c;ao de destaque, de vez que o do Estado foi de 77,8 % 
e o do Brasil de 66,1 % . 

0 ensino primtirio dispunha de 78 unidades esco
lares, com 1 . 878 profess6res e 21.955 alunos matri
culados, no inicio do ano letivo de 1966. 

0 ensino medio estava a cargo de 8 estabeleci
mentos dos quais 3 mantidos pelo Estado: o Gina
sio Marechal Rondon e o de Vila Rio Branco e o 
Colegio Marechal Rondon- Anexo Vocacional. 

Em 1966 havia 12 unidades de ensino secundario, 
com 338 profess6res e 4.291 alunos matriculados 
no inicio do ano letivo; 1 unidade comercial, com 
10 profess6res e 163 alunos; 1 de industrial, com 
8 professores e 220 alunos; e 2 de norma.!, com 29 
profess6res e 169 alunos . 

Contavam-se, ainda, 10 unidades escolares de 
cursos avulsos do ensino elementar e media, com 26 
profess6res e 937 alunos matriculados no inicio do 
ano letivo. Comp6em essas unidades, entre outras, 
duas organizac;6es que ministram cursos de madu
reza (arts. 91 e 99) ; o SENAI, com 4 cursos : Lei
tura e Interpretac;ao de Desenho Mecanico, Calculo 
Tecnico, Trac;ado de Caldeiraria e Tecnologia Meca
nica, e 5 profess6res (formaram-se 283 alunos, em 
1964); e a Escola de Aviac;ao Civil, onde sao breve
t ados anualmente cerca de 20 alunos. 

CULTURA 

A PROXIMIDADE da Capital, facilitando a formac;ao de 
jovens que desejam ingressar nas universidades, 
propicia a elevac;ao do nivel cultural do Municipio. 

0 Conselho de Cultura, constituido de 5 mem
bros e de 4 suplentes; congrega elementos de alto 
gabarito intelectual, com a finalidade de estudar as-
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suntos referentes a cultura, efetuar levantamentos 
da situac;ao cultural e incrementar a realizac;ao de 
festividades que visem a difundir, desenvolver e in
crementar a arte e a cifmcia, · atraves de cursos, ex
posic;6es, palestras e conferencias. 

A Biblioteca do Instituto Sao Jose, mantida pela 
Sociedade Porvir Cientifico, tem cerca de 5 mil vo
lumes . Contam-se 2 livrarias, 3 tipografias e 1 jor
nal. 

Funcionam 5 cinemas, dos quais 3 com capaci
dade para 1.000 pessoas, cada um: Rex, Vit6ria e Sao 
Luis; o Rio Branco disp6e de 900 lugares e o Nite
r6i de 760. 

A Radio Clube de Canoas, prefixo ZYU-95, e a 
Radio Real, ZYU -89, transmitem em ondas medias. 

Existem 20 associag6es desportivas e sociais, com 
um total de 5.424 s6cios. 

Muito concorridos sao os festejos consagrados a 
Sao Paulo Ap6stolo (25 de janeiro), Santa Rita (22 
de maio), Santa Maria Goretti (6 de junho), Santo 
Antonio (13 de junho), Sao Luis (21 de junho), Sao 
Crist6vao (25 de julho), Pio X (3 de setembro), Nos
sa Senhora de Fatima (13 de outubro), Nossa Senho
ra das Grac;as (26 de novembro) e Imaculada Con
ceic;ao (8 de dezembro) . 

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 

0 HosPITAL Nossa Senhora das Grac;as, mantido pela 
Associagao Beneficente de Canoas, disp6e de 201 
leitos. 

Alem do P6sto de Saude de Canoas, funcionam 
os subpostos de Niter6i e da Vila Matias Velho. 

Mantidos pelo SESI, existem 2 servigos sociais : 
em Canoas e Niter6i. Ha, ainda, os mantidos pela 
Legiao Brasileira de Assistencia, pela Agao Social 
Santa Isabel e o SAMDU (Ser'.'igo de Assistencia 
Medica Domiciliar de Urgencia) . 

Em 1.0 de janeiro de 1967, 83 medicos, 28 den
tistas, 21 farmaceuticos e 10 enfermeiros exerciam 
suas atividades profissionais no Municipio. Em fun
cionamento, 21 farmacias . 
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A divisao da Cidade, para fins de culto cat6lico, 
compreende 10 par6quias: Sao Luis, Imaculada Con
ceigao, Nossa Senhora de Fatima, Sao Paulo Ap6s
tolo, Sao Crist6vao, Nossa Senhora das Gragas, Santo 
Antonio, Pio X, Santa Maria Goretti, Santa Rita, 
alem de diversas capelas. 

Os evangelicos luteranos se congregam na pa
r6quia de Sao Paulo de Canoas e comunidades de Ni
ter6i, Cristo de Niter6i e de Canoas; os anglicanos, 
nas igrejas de Sao Lucas, Santo Estevao e Calvaria; 
os evangelicos, em 2 igrejas adventistas do Setimo 
Dia; e os m6rmons, na igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos ultimos Dias. Ha urn templo para o culto 
ortodoxo russo. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

AcHAM-SE sediados em Canoas, entre outros esta
belecimentos, o Quartel General da 5.a Zona Aerea, 
a Base Aerea de Canoas, a Junta Militar de Alis
mento, Coletorias Federal e Estadual, Agen.cia Postal 
e Telegrafica e Agencia Municipal de Estatistica, 
orgao de coleta do IBE. 

Finan[as 

EM 1966, a arrecadagao federal foi de NCr$ 5,1 mi
lh6es, a estadual de NCr$ 8,5 milh6es e a municipal 
de NCr$ 1,8 milhao, sendo de NCr$ 1,9 milhao a des
pesa da Prefeitura. 

0 orgamento municipal para o exercicio de 1968, 
previa receita de NCr$ 5,0 milh6es e fixava igual 
montante para despesa, sendo a renda tributaria de 
NCr$ 745,0 milhares. 

Rept"esentafao Politica 

0 LEGISLATrvo Municipal funciona com 13 edis. Em 
31 de dezembro de 1967, achavam-se inscritos 41.073 
eleitores. 

FONTES 

As INFORMA96Es divulgadas neste trabalho foram, em sua 
malaria, fornecldas pelo Agente de Estatistica de Canoas, Nel
son da Sll va. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documenta9ao 
municipal do !BE e de dlversos 6rgaos do sistema estatistico 
brasileiro. 



Acabou-se de imprimir, no Serviqo Gnijico da 
Fundaqao IBGE, aos cinco dias do mes de novembro 
de mil novecentos e sessenta e oito. 


