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Cole<;;ao de Monografias - N.o 421 
(2.a edigao) 

Santo Angelo 
Rio Grande do Snl 

ASPECTOS FiSICOS -Area: 3. 753 km' ; altitude da 
sede: 289 m; temperaturas em oc: maxima, 30; 
minima, 6; precipitagao total: 1 .867 mm. 

POPULAQAO - 64.036 habitantes (estimada em 1.o 
de julho de 1967) ; densidade demogrcifica: 17 
habitantes par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 7.386 im6veis rurais; 
213 estabelecimentos industriais, 5 atacadistas, 
500 varejistas; 6 agencias banccirias e 1 da Caixa 
Econ6mica Federal . 

ASPECTOS CULTURAIS - 192 estabelecimentos es
colares de ensino primcirio, 7 de ensino media 
e 2 do superior; 3 tipografias, 3 livrarias, 1 bi
blioteca publica, 1 museu, 2 jornais, 3 cinemas 
e 1 esta<;;ao radiodifusora . 

ASPECTOS TUR!STICOS - Ruinas da Catedral de 
Sao Miguel e Sao Joao Batista, monumentos e 
obras de arte . Museu das Miss6es (Sete Povos 
das Miss6es da Banda Oriental) . 

ASPECTOS URBANOS- 92 ruas, 3 avenidas, 4 pra
<;;as ; 5.265 liga<;;6es eletricas, 206 aparelhos tele
f6nicos; 6 hoteis, 4 pens6es, 10 restaurantes, 102 
bares e botequins, 28 barbearias e 8 pastas de 
gasolina . 

ASSISTF:NCIA MEDICA - 4 hospitais, com 276 lei
tos, alem do da Guarnigao Militar; 20 medicos, 
24 dentistas, 37 enfermeiros, 12 tarmaceuticos 
no exercicio da profissao ; 11 tarmcicias . 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal em 1°-1-67) - 1.082 autom6veis, 28 6nibus, 
664 caminh6es, 1 . 034 veiculos nao especificados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (em milh6es 
de cruzeiros novas) - Recei ta prevista: 1,2; 
despesa fixada: 1,2. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 15 vereadores . 
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Templo de Sao Miguel: angulo direito escorado. 
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ASPECTOS HISTORICOS 
FoRAM os jesuitas os primeiros desbravadores da 
area em que se situa o Municipio de Santo Angelo, 
ao tempo em que a regiao estava compreendida nos 
dominios espanh6is da margem esquerda do rio 
Uruguai. 

Foi o padre Roque Gonzalez, protomartir da ci
vilizac;ao sul-riograndense, que, transpondo o Uru
guai em 1626, iniciou o estabelecimento de varias re
duc;6es para a catequese dos indigenas. Depois de 
seu martirio, em 15 de novembro de 1628, outros 
jesuitas continuaram a obra, chegando a fundar, ate 
1634, dezoito reduc;6es, duas das quais situadas em 
terras do atual Municipio: a de Sao Carlos de Capi, 
fundada em 1631 pelos padres Joao Mala e Felipe 
Viveiros, e a de Ap6stolos de Cac;apaguac;u, a margem 
direita do rio Ijuizinho, criada dais anos mais tarde 
pelo padre Adriano Crespo. 

Todas as reduc;6es foram, no entanto, arrazadas 
pelos bandeirantes entre 1636 e 1638. 

Tempos depois, os mesmos padres jesuitas fun.
daram os sete Povos de Miss6es, tres dos quais - Sao 
Miguel, Sao Joao Batista e Santo Angelo- estavam 
situados no territ6rio do atual Municipio de Santo 
Angelo. 0 primeiro, fundado em 1687, foi a capital 
das Miss6es e chegou a ter uma populac;ao de mais 
de 10.000 habitantes; o segundo, em 1698, com uma 
colonia desligada da cidade de Sao Miguel pelo 
padre Antonio Sepp, e o terceiro, criado em 1707, 
com uma colonia de indios catequizados de Con
ceic;ao. 

Os sete Povos de Miss6es foram dirigidos e go
vernados pelos jesuitas ate 1769, quando da expulsao 
desses sacerdotes dos dominios espanh6is. Sob esse 
regime, tinham alcanc;ado notavel desenvolvimento 
nas industrias e nas artes. Depois da retirada dos 
religiosos, as povoac;6es entraram em decadencia. 

Com o fito de conquistar o Territ6rio das Mis
s6es, incorporando-o ao dominio portugues, Jose 
Borges do Canto, em 1801, entrou em Sao Miguel, 
localidade pouco distante da atual sede do Munici
pio, donde exigiu a rendic;ao de Sao Joao e Santo 
Angelo. Consolidada a conquista, ficou o agrupamen
to quase abandonado: o Recenseamento de 1803 
dava para todo o territ6rio missioneiro uma popu
lac;ao de apenas 7.951 pessoas. 

Com a invasao de Frutuoso Viana, em 1828, as 
reduc;6es foram saqueadas e destruidas. Santo An
gelo e OS outros Povos ficaram, entao, a merce de 
aventureiros em busca de imaginarios tesouros que 
teriam sido ali deixados pelos padres da Companhia 
de Jesus. 

A situac;ao nao se modificou ate que, em 1831, 
Francisco de Paulo e Silva, desejando encontrar ves-
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tigios de antigas estradas jesuiticas, conseguiu ses
marias na regiao, juntamente com Antonio Manuel 
de Oliveira Bento Barbosa e outros. 

Estando assim povoada, foi a localidade elevada 
a freguesia em 14 de janeiro de 1857. Em 1873 ja 
era vila, com sua Camara instalada no ano seguin
te. Data dessa epoca a organizac;ao met6dica da 
vida comunal. 

Formafao Administrativo-J udiciaria 

SEGUNDO a divisao administrativa vigente em 1911, 
Santo Angelo possuia 5 distritos: Santo Angelo 
(sede), Santa Rosa, Sao Miguel, Santa Tecla e 
Girua. 

No Censo de 1950 ja aparece com 9 distritos: 
Santo Angelo, Catuipe, Coimbra, Entre Ijuis, Girua, 
Independencia, Inhacora, Sao Jose do Inhacora e 
Sao Miguel das Miss6es. 

Em 1954 comec;ou a perder territ6rio para for
mar novos municipios: por Lei estadual n .0 2.526, 
de 15 de dezembro de 1954, os distritos de Sao Jose 
do Inhacora e parte do de Independencia, para for
mar o Municipio de Tres de Maio; pela Lei esta
dual n.0 2:.601, de 28 de janeiro de 1955, o distrito 
de Girua, para formac;ao do Municipio de igual no
me; e finalmente, pela Lei estadual n .0 3.699, de 31 
de janeiro de 1959, parte do distrito sede, para for
mar o Municipio de Guarani das Miss6es. 

Por ocasiao do Censo de 1960, possuia os dis
tritos de Santo Angelo, Catuipe, Coimbra, Entre Ijuis, 
Inhacora, Sao Miguel das Miss6es, Buriti, Chiapeta, 
Eugenio de Castro e Vit6ria. 

Em 1961, pela Lei estadual n.0 4.156, de 16 de 
outubro, foi criado o Municipio de Catuipe, abran
gendo o distrito do mesmo nome e o de Chiapeta. 

Cedeu, finalmente , pequena area do distrito de 
Eugenio de Castro para a formar;ao do Municipio de 
Augusto Pestana, criado pela Lei estadual n.0 5.030, 
de 17 de agosto de 1965. 

Em 1966 foi criado o distrito de Esquina Gaucha 
(Lei municipal n .0 26, de 12-X) . 

:E sede de comarca de 3.a entrancia, criada pela 
Lei provinciaJ n.0 965, de 29 de margo de 1875. 

TURISMO 

ENTRE outras atrag6es turisticas do Pais, ha que in
cluir verdadeiras reliquias e testemunhos do passa
do, tais como ruinas de catedrais, monumentos e 
outras edificag6es que restam das Miss6es da Banda 
Oriental do Uruguai, envoltas em atmosfera de mis
terio e lenda, que as tornam mais fascinantes. 
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Templo de s. Miguel: parede 
lateral do grande portico, antes 

da reparac;ao. 

Tao interessantes sao esses restos da curiosa 
comunidade jesuitico-guarani nas margens do Uru
guai, que, mesmo sem divulga~ao, mais de 2.000 vi
sitantes, em urn ano, assinaram o livro de registro 
do Museu das Miss6es, em Santo Angelo. 

Os Sete Povos das Miss6es da Banda Oriental 
constituiam uma funda~ao de sacerdotes espanh6is, 
formada a margem esquerda do rio Uruguai pelos 
nucleos ou redu~6es de Sao Francisco de Borja, Sao 
Nicolau, Sao Miguel Arcanjo, Sao Luiz Gonzaga, 
Sao Louren~o Martir, Sao Joao Batista e Santo 
Angelo Custodio, datando a primeira de 1627 e a 
ultima de 1707. 

As miss6es realizaram notavel obra de progres
so e cultura social. Resultados materiais do trabalho 
dos padres e silvicolas podem ainda ser apreciados 
hoje em dia, comprovando a grandeza de uma rea
liza~ao que, lamentavelmente nao se logrou fazer 
durar e estender, no desenvolvimento de uma cul-
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tura original e unica no seu genero, Os nativos, ins
truidos e orientados pelos padres, em letras e artes, 
agricultura, pecuaria e artesanato, criaram uma for
ma sua de civilizagao, de que sao restos grandiosos 
e bastante expressivos os arruinados marcos ainda 
existentes na terra gaucha. 

0 carinho do Patrim6nio Hist6rico Brasileiro e 
o zelo dos que amam o passado tern resguardado 
urn pouco do muito que os povos das Miss6es reali
zaram. 

Antigas construg6es, escombros de moradas, ca
pelas, conventos, oficinas e casas de estancias ates
tam o seu adiantamento arquitet6nico. Lav6res em 
madeira, frontispicios de altares, retabulos, alfaias 
que serviram nos oficios religiosos, Iampi6es, cande
Iabros, guarnig6es de ceramica, metal e pedra cons
tituem documentario valioso para os es:udiosos da 
materia. 

Cada ruina, objeto, paramento e cada pano de 
muro narra sua propria odisseia de trabalho, san
gue e tristeza, e se impoe ao nosso respeito. As 
ruinas e pegas de museus tocam a sensibilidade hu
mana, com sua beleza melanc6lica, expressao este
tica, delicadeza, graga, harmonia, born g6sto, soli
dez das edificag6es e aprego aos val6res do espirito. 
Visitando o Museu das Miss6es, o turista guardara 
recordagao inesquecivel e ligar-se-a a uma idade 
her6ica, reconstituindo mentalmente urn passado 
quase desvanecido. 

Os turistas tern ao seu dispor os hoteis Maerkli, 
Avenida, Comercio e Central, na Avenida Brasil; o 
Brasil, na Avenida Marechal Floriano, e o Vit6ria, 
na Florencio de Abreu, entre outros. Merece men
gao ainda o restaurante Titio, na Antunes Ribas. 

ASPECTOS F1SICOS 

0 MUNICiPIO situa-se na zona fisiografica das Mis
s6es, na encosta ocidental do planalto rio-grandense . 

Limita-se ao norte com os municipios de Girua, 
Catuipe e Guarani das Miss6es, ao sui com Santiago 
e Tupancireta, a Ieste com Ijui e Tupancireta e a 
oeste com Sao Luiz Gonzaga. 

A cidade dista, em linha reta, 356 km, rumo NO, 
de Porto Alegre. As suas coordenadas geograficas 
sao : 28° 17' 50" de latitude Sui e 54° 16' 15" de lon
gitude W. Gr. Sua altitude e de 289 metros. 

0 clima e ameno e saudavel. As estag6es insta
veis e pouco marcadas. 0 inverno sujeito a curtas e 
intensas ondas de frio. As chuvas de primavera, em 
setembro, sao abundantes. A estiagem e em dezem
bro. A temperatura maxima de 30° e minima de 
6° C, foram registradas em 1965, bern como a preci
pitagao total de 1.867 mm. 



-~ 

l 

Vista da catedral em construc;ao 

0 territ6rio do Municipio, em sua maior parte, 
e constituido de terras de campo e de mata pouco 
acidentadas, mas cortadas por coxilh6es, separados 
por vales e canhadas. Ricas em az6to e caJcio, com 
born teor de f6sforo e potassio, sao excelentes para 
agricultura, principalmente para as lavouras de soja, 
trigo, milho e outras. 

0 sistema hidrografico pertence a bacia ociden
tal do Estado. Todos os rios sao tributaries do Uru
guai, devendo mencionar-se o Ijui Grande, o Ijui
zinho, o Piratini, o Inhacapetum e o Comandai. De
zenas de arroios e cursos pequenos de caudal per
manente sao afluentes desses rios. 

Em 1960, a area do Municipio era de 4.9').5 km2
, 

mas, em razao dos desmembramentos sofridos, atual
mente se estL:na em 3.753 km". 

POPULA<;AO 
0 RECENSEAMENTO de 1960 contou 76.255 habitantes 
no Municipio, havendo predominancia da populagao 
rural, de 61,2%: 
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LOCALIZAQAO DA 
POPULAQAO 

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

Distrito-sede .. . 
Catufpe (I) .. . 
Coimbra .... . 
Entre Ijufs .. 
Inhacora ..... . 
Sao Miguel das Missoes .. 
Buriti. .... 
Chiapeta (1) . .. 
Eugenio de Castro .. 
Vit6ria .... 

(I) Desmembrados apos a Censo 

POPULACAO 

SEOE 

CATuiPE 

ENTRE uuls 

SA.o MIGUEL OAS MISS6ES 

VITciRIA 

EUGENIO DE CASTRO 

8URITI 

INHACORA 

CHIAPETA 

COIMBRA. 

POPULAQAO PRESENTE 

Total 

76 255 

31 823 
9 222 
2 416 
7 314 
3 159 
5 611 
4 434 
2 691 
4 569 
5 016 

Urbana 

29 580 

25 415 
1 942 

31 
589 
275 
310 
295 
327 
172 
224 

Rural 

46 675 

6 408 
7 280 
2 385 
6 725 
2 884 
5 301 
4 139 
2 364 
4 397 
4 792 

Com referencia a julho de 1967, o Laborat6rio de 
Estatistica do IBE estimou a populac;iio de Santo 
Angelo em 64.036 pessoas. 

A densidade demografica de acordo com a area 
atual e a populac;ao calculada pelo IBE, e de 17 ha
bitantes por quilometro quadrado. 

No tocante ao movimento da populac;ao, o Re
gistro Civil acusava, em 1965, 2.486 nascimentos, 503 
casamentos- e 302 6bitos. 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

A PRINCIPAL atividade economica e a industrial, pre
dominando os generos de bebidas e fumo, secunda
da pela agricultura. 

Industria 

A PRODUQAO industrial acusou, em 1965, o valor de 
NCr$ 17,9 milhoes, achando-se em atividade 213 es
tabelecimentos. que empregavam 1.219 operarios e 
assim se distribuiam: 

OPE- VALOR DA 
ESTA- RARIOS PRODUQAO 

CLASSE E BELECI- OCU- EM 1965 
GENEROS DE MENTOS PADOS INDUSTRIA EM EM Numeros 

1.0-l- 1966 
1965 absolutos % s6bre 

(NCr$ 1 COO) o total 

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

Industria de Transfor-
ma~ao (1). . . . . . . 213 1 219 17 889 100,0 

Minerais niio metalicos 30 94 163 0,9 

Metalurgica . . . . . ..... 8 33 950 5,3 

Mecilnica .... . ... 4 150 784 4,4 

Material de transporte 6 12 26 0,1 

Madeira .. ... 53 130 653 3,6 

Mobiliario .. . . 2,4 
18 139 423 

Quimica .. 1,9 
3 101 336 

Vestuario, calyado e ar-
tefatos de tecidos ... 6 28 820 4,6 

Produtos alimentares . . 58 251 2 489 13,9 

Bebidas .. . · ··· · · . . 17 54 5 650 31,6 

Furno .. . .. 1 197 5 475 30,6 

Editorial e gratica. 2 18 45 0,3 

Diversos .. ·· ·· · · ···· 4 4 32 0,2 

(1) Incluidos os dados de I estabelecimento de cada genero seguinte: materia l 
eiCtrico e de comu:tic~Cies, borrac~a e produtos de perfumaria, sabOes e velas. 



Vista parcial da cidade 

0 principal produ to e 
o cigarro, seguido dos r e
frigerantes, dos frigorifi
cados e da farinh a de tri
go . Sao exportados, princi
palmente, maquinas agrico
las, produtos frigorificados, 
m6veis de madeira, farinha 
de trig·o, m adeira beneficia 
da, couro cur t ido e refrige
r antes. 

Agricttltttra 

VAL OR OA 
PR ODU CAO 

CoMo resul tado do cultivo de 45 .524 h ec tar es, em 
1967, obteve o Municipio uma prodU(;ao avaliada em 
NCr$ 8,3 milh6es. 

0 produto de m aior contribuic;ao econ6:nica foi 
a soj a , que utilizou 16.000 h a, e rendeu 18.360 t. 
Seguiram-se : o trigo, com 7.800 h a e 8.190 t ; o mi
lho, com 11 .800 h a e 12.744 t ; o feijao, com 4.500 
h a e 2.016 t ; a mandioca, com 1.650 h a e 20 .700 t; 
o linho (semente) , com 3.000 h a e 1.260 t ; a bata 
t a-doce, com 250 h a e 2.000 t; e o arroz com 160 h a 
e 360 t . 

PRODUTOS AGR fCOLAS 

S~a .......... . ... . . ... . 

Trigo. 

lV!il ho .. . .. . . . . . . . 

Fe ijiio ............ . . 

Mand ioca. 

Linho .. 

Batata-doce .. 

Arroz. 

Outros ( l ) .... 

TOTAl ... 

VALOR DA PRODUQAO 

Numeros % sobre ahsolutos 
(NCr$ J 000) o total 

------
2 723 32,7 

2 539 30,5 

1 381 16,6 

610 7,3 

401 4,8 

315 3,8 

140 1,7 

72 0,9 

142 1,7 

a 323 1 100,0 
I 

(I) Incluem-se: uva, batata-inglCsa , echola, melancia, abacate, amendoim, pera, 
laranja, caqui , cana-de-a~Ucar , alho, pessego, tangeri na, banana, melao, macl, avcia, 
figo c limao. 
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Existem em Santo Angelo um Posto Agropecua
rio, uma Divisao de Defesa Sanitaria vegetal, a De
legacia Regional Agricola e Unidade Conservacionis
ta - Produtos Vegetais. Assistem profissionalmente 
aos agricultores 10 agr6nomos e o cadastro do !BRA, 
em 31-12-66, registrava 7.386 im6veis rurais. 

Pecuaria 
Os REBANHos existentes, em 1966, nos campos de San
to Angelo, subiam a 288.920 cabegas, no valor de 
NCr$ 19,8 milh6es, assim especificados: 

Bovinos . ....... . ....... . . 
Eqiiinos . ............... . 
Muares . .. . . . ... . . .. . . . . . 
Suinos .. . ... . ... . . .. . . . . . 
Ovinos ............ . . . ... . 

129.500 
10.370 

350 
128.400 
20.300 

Os bovinos contribuiram com 70,4% para o va
lor dos rebanhos e os suinos, com 24,8%. 

0 leite colhido ultrapassou 2.800.000 litros, no va
lor de NCr$ 517,5 milhares. 

0 plantel avicola era estimado em 144.500 gali
naceos e 600 palmipedes, avaliados em NCr$ 223,6 
milhares. 

A produr;ao de ovos chegou a 285 mil duzias, no 
valor de NCr$ 136,8 milhares. 

A Iii em bruto reco!hida alcanr;ou 15 toneladas 
e NCr$ 30,0 milhares. 

A cera e o mel de abelha renderam 200 e 
2.800 quilos no valor de NCr$ 400,00 e NCr$ 1.400,00, 
respectivamente. 

Ha no Municipio, em atividade profissional junto 
aos criadores, um veterinario. 

Abate de Reses 
EM 1966, abateram-se 6.842 caber;as de bovinos, 
56.076 de suinos e 3.387 de ovinos, que forneceram 
5.570,2 toneladas de produtos varios, no montante de 
NCr$ 4,9 milh6es. A maior produr;ao foi de carne 
verde de bovina, com 1.238,5 toneladas e 35,8% da
quele valor. Seguiu-se a ban.ha refinada e nao refi
nada com 1.705,9 t e 27,3% do valor; as carnes verde, 
frigorificada e salgada de suinos, com 1.480,4 t e 
21,0% do valor, o toucinho fresco, com 310,9 t e 
8,3% do valor, alem de outros produtos, que com
pletaram os 7,6% restantes. 

Comercio e Bancos 
0 MOVIMENTO comercial tem sua maior expressao nas 
atividades desenvolvidas pelos 5 estabelecimentos 
atacadistas e os 500 varejistas do Municipio. 

A estes ha que juntar OS estabelecimentos de 
prestar;ao de servir;os, entre os quais 102 bares e 
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botequins (na cidade) 49 oficinas de consertos (34 
na cidade), 28 barbearias (26 na cidade), alem de 
13 institutos de beleza, todos na cidade, 6 hoteis, 
4 pens6es, 10 restaurantes e 8 postos de gasolina, 
somente na cidade. 

0 Municipio serve como centro de abastecimento 
e via de escoamento da produ~ao de toda uma vasta 
area da RegHio Missioneira. No terreno das expor
tac;6es merecem especial destaque os produtos agro
pecuarios, tais como milho, soja, trigo, feijao, li
nho, banha, salame, queijo, couros, etc., cujos prin
cipals mercados sao: Cruz Alta, Novo Hamburgo, 
Porto Alegre, Curitiba, Sao Paulo e Guanabara. 

Ha agencias dos bancos do Brasil, Uniao de Ban
cos Brasileiros, Provincia do Rio Grande do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul, Industrial e Comercial 
do Sul e o Nacional do Comercio. 

Existe uma Cooperativa de Crectito Caixa Rural 
Uniao Popular de Santo Angelo e 1 agencia da Caixa 
Economica Federal do Rio Grande do Sul. 

As principals contas bancarias apresentaram, em 
31 de dezembro de 1967, os seguintes saldos (em mi
lhares de cruzeiros novas) : caixa, em moeda car
rente, 486,9; emprestimos em contas correntes, 
9.938,9; titulos descontados, 3.594,5; depositos a vista 
e a curta prazo, 8 . 738,5; e deposito a prazo, 221,9. 

A Camara de Compensac;ao de Cheques movi
mentou, em 1967, 66.678 cheques, no valor de 
NCr$ 40,2 milhoes. Sendo o valor mectio por cheque 
de NCr$ 602,84. Ate abril de 1968 foram descontados 
27 .693 cheques, alcanc;ando o valor de NCr$ 28,4 
milhoes. 

TRANSPORTES E COMUNICA(OES 

SANTO ANGELO e servido pela Viac;ao Ferrea do Rio 
Grande do Sul, atraves do Ramal de Santa Rosa e 
linha Cruz Alta-Santa Rosa. Ha 3 esta~oes em seu 
territorio: Santo Angelo, Comandai e Maquinista 
Isaac. 

Gasta-se, de trem, 1 hora e 30 minutos ate Gi
rua; 1 bora e 40 minutos ate ljui; 13 horas e 30 mi
nutos ate Santiago; 5 horas ate Tupanciretri; 1 bora 
ate Catuipe; 18 horas e 30 minutos ate Porto Alegre. 

0 Municipio e atendido tambem por 16 empre
sas de 6nibus, com linhas dhirias para Porto Ale
gre, Santa Maria, Sao Borja, Sao Luiz Gonzaga, 
Cerro Largo, Guarani das Missoes, Cruz Alta, Ijui, 
Santa Rosa, Girua, Santiago, Crissiumal e Tres de 
Maio. 



Templo de S. Miguel: 
Porta lateral do grande portico, reparada. 

Edificio da Prefeitura Municipal 
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0 tempo de viagem, em rodovia, e de 1 hora e 
5 minutos ate Ijui; 2 horas e 5 minutos ate Cruz 
Alta; 1 hora e 5 minutos ate Santa Rosa; 3 horas e 
5 minutos ate Tupanciretti; 4 horas e 5 minutos 
ate Santiago; 2 horas ate Sao Luiz Gonzaga; 
3 horas e 5 minutos ate Tres Passos; 7 horas ate 
Girud; 1 hora ate Catuipe; 15 horas e 25 minutos 
ate Porto Alegre; e 5 dias, via Porto Alegre, Curitiba, 
Sao Paulo, Matao ou Uberaba, ate Brasilia, DF. 

Existe, na cidade, urn aeroporto, com 2 pistas, 
servido pela VARIG (Linhas do Interior do Estado 
do Rio Grande do Sul e Porto Alegre - Foz do Igua
gu). Ate Porto Alegre, de aviao, leva-se 2 horas e 25 
minutos; ate Cruz Alta, 1 hora 10 minutos; a ljui 
1 hora e 50 minutos e a Santa Rosa, 15 minutos. 

Na Prefeitura Municipal, ate 1.o de janeiro de 
1967, estavam registrados 1. 082 autom6veis, 28 ani
bus, 664 caminh6es e 1.034 veiculos nao especificados. 

S.Miqu\:.s Miss5es 

Colmbro 

P/SANTA MARIA 

Comunicafoes 

CONVEN!fOES : 

ROOOVIA ESTAOUAL 

FERROVIA 

No TOCANTE a comunicag6es, ha em Santo Angelo 
uma Agencia Postal Telegrafica e urn Posta de Cor
respondencia, do DCT, unidade da Companhia Rio
grandense de Telecomunicag6es, 2 estag6es radio
telegraficas da VARIG, 1 do Quartel da Guarni<;ao 
Federal, 1 do Regimento de Reconhecimento Meca
nizado, 1 da Policia Rural Montada e 1 do Batalhao 
Ferroviario. 

0 servigo telef6nico compreende 206 aparelhos 
instalados ate 1.0 de janeiro de 1967. 
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EDUCA(AO E CULTURA 

E DIGNO de registro o movimento cultural do Muni
cipio, onde se observa grande interesse pela instru
c;ao da juventude e pela cultura em geral. 

Ensino Primario 

PELO CENSo Escolar de 1964, 76,8% das crianc;as em 
idade escolar frequentavam escolas, em todo o Mu
nicipio. Nas areas urbanas e suburbanas, a escolari
dade subia a 87,3%, ao passo que nos meios rurais 
se reduzia esse indice a 69,1%: 

CRIANQAS RECENSEADAS 

ESPECIFICAQAO De 7 a 14 a nos 
De 0 a · 
14 anos Total Freqiienhm 

escola 
- --·- ·-·---- - ·-·-·--- - ---·- ---- -- - ---- ·--·- · - -----·- ---

Municipio .. . 27 227 13 073 10 044 

Areas urbana e sub urbana .. 11 260 5 538 4 835 
Area rural. ... . . . . .. .. ... 15 967 7 535 5 209 

POPULA,AO DE 7 A \4 ANOS 

NIL HABITANTES 

a-

0 

URBANA RURAL 

~ Freqi.ientam Escolo 
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Achavam-se em atividade 463 professores re
gentes de classe, dos quais 241 eram normalistas e 
42 nao regentes. Dentre os normalistas, 220 do sexo 
feminino (19 na zona rural) e 21 do sexo masculino 
(13 na rural) ; 199 eram nao normalistas do 
sexo feminino (134 na rural) e 23 do sexo masculino 
(20 na rural). 

Quanto aos 42 nao regentes, que trabalhavam 
todos nas zonas urbanas e suburbanas, 41 eram do 
sexo feminino . 

Existiam 192 estabelecimentos escolares do en
sino primario, em 1966, sendo 32 estaduais, 56 
DIM:EP, 94 municipais e 10 particulares. o corpo 
docente compunha-se de 566 professores e a matri
cula atingiu 12 . 302 alunos no inicio do ano letivo 
de 1967. 

Ensino Media 

NA MESMA data, eram em numero de 7 os estabele
cimentos de ensino medio, dos quais o Governo do 
Estado man tinha 2: Ginasio das Miss6es e Ginasio 
de Entre Ijuis, alem da Escola Tecnica Industrial 
Presidente Vargas. Todos OS demais sao mantidos 
por particulares . Contavam-se, 6 unidades do secun
dario, com 172 professores e 2.712 alunos; 3 do co
mercia!, com 39 professores e 423 alunos ; 1 do in
dustrial, com 32 professores e 138 alunos, e 2 do 
normal, com 33 professores e 383 alunos . 

Ensino Superior 

0 CENTRO Educacional Sepe Tiraju, com o curso 
de direito, e o Instituto de Cultura Superior, com os 
de Filosofia, Ciencias e Letras, eram os estabeleci
mentos de ensino superior existentes no Municipio 
ate fins de 1966. Nesse ano, havia 575 alunos matri
culados e 41 professores em exercicio de magis
terio. 

Cultura 

A PREFEITURA Municipal mantem a Biblioteca Publi
ca Municipal, com um acervo de oito mil volumes. 

Em circulagao dois jornais semanais, o Debate, 
com tiragem de 2.000 exemplares; e a Gazeta, com 
tiragem de 1.500. Ha 3 tipografias e 3 livrarias. 

Cinemas 3: Cisne, Municipal e Avenida, com urn 
total de 2.950 lugares. 

Existe uma estagao radiodifusora, prefixo 
ZYF-6, Radio Santo Angelo, ondas medias, 1.460 kc, 
funcionando desde 1947. 

0 Museu Federal das Miss6es, junto as Ruinas 
de Sao Miguel, guarda o passado hist6rico gaucho 
com suas preciosidades. 



Rua Marechal Floriano 

As Associag6es Culturais sao: o Cineclube San
to Angelo; o Centro Filatelico Santo Angelense, o 
Clube de Aeromodelismo de Santo Angelo, a Socie
dade Cantora Unida, a Sociedade Musical Estrela 
Dalva, e o Radio Clube. · 

Ha 23 sociedades recreativas e esportivas que 
sao o Clube Comercial, o Clube Gaucho o 28 de Maio, 
o 19 de julho, o 3 de Maio, a Casa dos Subtenentes 
e Sargentos, o Clube Esportivo Atafona, o Esporti
vo Municipal, o Flor de Maio, o Clube dos Oficiais 
do Exercito, o Elite Clube Desportivo, o Esporte Clu
be Reserva, o Esporte Clube Tuiuti, o Esporte Clu
be Rio-grandense, o Gremio Esportivo Santoange
lense, o Esporte Clube Buriti, o Tamoio Futebol 
Clube, o Tenis Clube Santo Angelo, a Liga San
toangelense de Bolao, a Santoangelense de Futebol, 
a Sociedade Hipica Flor da Serra, a Hipica Princesa 
Isabel e a Hipica Rancho Grande. 

Os festejos se ap6iam em tradig6es hist6ricas , 
religiosas ou folcl6ricas, como a Semana da Patria, 
de 1 a 7 de setembro; a Revolugao Farroupilha, a 
20 de setembro; a de Sao Miguel o Padroeiro; a 
29 de setembro; as Festas Juninas e o Natal. 

SAO DE 

PARA assistencia hospitalar a populagao, conta o Mu
nicipio com o Hospital Santo Angelo, com 155 lei
tos, Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com 50, e 
o Wgatz, com 45, alem da Casa de Saude Santa Isa
bel, particular, com 26. Funcionam, tambem, o P6sto 
de Saude do SAMDU e o P6sto de Saude Estadual, 
alem do hospital da guarnigao militar. 
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No plena exerClClO da profissao, 20 medicos, 12 
farmaceuticos, 37 enfermeiros e 24 dentistas. As f<tr
macias sao em numero de onze . 

FINAN(AS POBLICAS 

A UNIAO arrecadou, no Municipio, em 1966, NCr$ 1,3 
milhao, o Estado NCr$ 2,0 milh6es e a Prefeitura 
NCr$ 928,7 milhares. A despesa municipal foi de 
NCr$ 955,1 milhares. 

ARRECADAQAO 
1966 

0 orgamento municipal para o exercicio de 1967 
previa receita de NCr$ 1,2 milh6es e fixava igual 
despesa. 

A coletoria federal estende sua jurisdigao aos 
Municipios de Girua, Catuipe e Chiapeta. 

DIVERSOS ASPECTOS 
DA VIDA MUNICIPAL 

A CIDADE e de aspecto agradavel, com cerca de Oi
tenta por cento de suas 92 ruas asfaltadas ou cal
<;adas, e iluminadas. 

Do mesmo modo as pragas Pinheiro Machado, 
Rio Branco, da Bandeira e Osvaldo Aranha, arbo
rizadas e ajardinadas. As avenidas sao: Getulio 
Vargas, Venancio Aires e Brasil. 
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Os suburbios formados pelas Vilas Castela
rim, Sossego, Branca, Lava-Pes e Saida para o Ma
tadouro nao obedecem a plano urbanistico. Acha-se 
em elaborac;ao o "plano diretor" da cidade, abran
gendo o centro urbano e as vilas. 

0 servic;o de abastecimento dagua estende-se a 
53 logradouros e serve a 4.549 prectios, cobrindo 
58,1 km de recte. A rede de esg6to mede 13,9 km, e 
atende a 2.320 prectios. Ha 110 logradouros publicos 
iluminados. A recte eletrica domiciliaria se prolon
ga por 130 logradouros, havendo 5. 265 ligac;6es ate 
dezembro de 1966 . A usina de energia e do tipo hi-· 
droeletrica, com uma subestac;ao em Jacui e per
tence a Companhia Estadual de Energia Eletrica. 
Em 1965, foram consumidos 7.193.653 kV, no valor 
de NCr$ 494,3 milhares. 

Para o culto cat6lico Santo Angelo possui, na 
cidade, a Catedral do Santo Anjo da Guarda e a 
Matriz da Sagrada Familia e, em varios pontos do 
Municipio, 19 capelas. 

Os cultos protestantes disp6em de casas e tem
plos das igrej as Evangelista, Assembleia de Deus, 
Batista, Metodista, Adventista do Setimo Dia, Evan
gelista de Confissao Luterana do Brasil (Sinodo 
Riograndense) e Luterana do Brasil, todos na ci
dade, alem de outros 10 em pontos diversos do ter
rit6rio municipal. 

0 espiritismo e praticado por cinco sociedades 
espiritas da cidade (uma na vila Pippi), alem dos 
centros espiritas de Vau do Camilo, de Eugenio de 
Castro, Rincao dos Anjos e Serra de Baixo. 

Dedicam-se a Assistencia Social: a Cat6Iica de 
Caridade, Casa da Crianc;a e a Comissao Munici
pal da LBA. 

Acham-se instaladas em Santo Angelo as se
guintes repartic;6es publicas: Agencias do INPS, 
P6sto Fiscal Federal, Exatorias Federal e Estadual, 
Inspetoria Federal do Ensino, Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal, Junta de Conciliac;ao e 
Julgamento, Guarnic;ao Militar de Santo Angelo 
(com 6 unidades), Destacamento da Brigada Militar, 
Policia Rural Montada, Corpo de Bombeiros e a 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do 
!BE. 

A. Camara Municipal se comp6e de 15 verea
dores. Ate 4 de novembro de 1966, estavam inscritos 
21.430 eleitores, em todo o Municipio. 



Cruz monolitica do templo das missiies Jesui
tas, atualmente no cemiterio da vila de 

Santo Angelo. 

FONTES 

As injormar;oes divulgadas, toram, na sua maioria, jornecidas 
pel o Agente de Estatfstica de Santo Angelo, Darcy Pereira de 
Lima, pelo arqutvo de documentar;i!o municipal d.a Dtretoria de 
Documentar; iio e Divulgat;iio do IBE, de diversos 6rgiios do sis
tema estat!stico brastleiro, pela 1.• edir;ao d.a Monograjia de 
Santo Angelo e pela "Revista Shell", n .• 77. 



COLE!;6ES DE MONOGRAFIAS 

5.a serie A 

400 - Uruguaiana, RS. 401 - Sao Jose dos Campos, SP. 402 
- Arapongas, PR. 403 - Outro Preto, MG (2."" edio;lio). 404 -
Botucatu, SP (2."" edio;lio). 405 - Cachoeiro de Itapemirim, 
ES (2."" edit;lio) . 406 - Paranavai, PR. 407 - Nova Friburgo, 
RJ (2."" edit;ao). 408 - Florian6polis, SC (3."" edi~lio). 409 -
Anapolis, GO (3."" edio;lio). 410 - Limeira, SP. 411 - Itape
runa, RJ. 412 - Macapa, AP. 413 - Recife, PE (3.a edio;lio). 
414 - Valinhos, SP. 415 - Porecatu, PR. 416 - Olinda, PE. 
417 - Boa Vista, RR. 418- Canoas, RS. 419 -Porto Velho, RO. 
420 - Palmares, PE. 421 - Santo Angelo. 

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, PI. 109 -
Linhares, ES. 110 - Pendencias, RN. 111 - Cariacica, ES. 112 
- Te6filo Otoni, MG. 113 - Iguatu, CE. 114 - Goianinha, 
RN. 115 - Neopolis, SE. 116 - Capela, SE. 117 - Jacupi
ranga, SP . 118 - Nova Lima, MG. 119 - Candeias, BA. 
120 - Castanhal, PA. 121 - Mimoso do Sui, ES. 122 - Ca
choeira do Arari, PA. 123 - Guadalupe, PI. 124 - Delmiro 
Gouveia, AL. 125 - Caracarai, RR. 126 - Mazaglio, AP. 127 -
Amarante, PI. 128 - Niquelandia, GO. 129 - Marechal Deo
doro, AL. i!o - Amap:i, AP. 131 - Igarape-Miri, PA. 132 -
Rio do Sui, sc. 133 - Itamonte, MG. 134 - Domingos Martins, 
ES. 135 - Bom Jesus, RS. 136 - Conceio;ao da Barra, ES. 
137 - 6leo, SP. 138 - Nova Venecia, ES. 139 - Tres Rios, 
RJ. 140 - Laranjal Paulista, SP. 141 - Cerqueira Cesar, SP. 
142 - Jaboticabal, SP. 143 - Guariba, SP. 144 - Ituao;u, BA. 

Acabou de imprimir, no Servir;o Grdjico da 
Fundagtio IBGE, aos· vinte e tres dias do mes de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e oito. 




