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ASPECTOS HISTORJCOS 

0 POVOAMENTO do Norte do Parana e o aproveita
mento economico de suas terras uberrimas, ate entao 
cobertas de flotestas e habitadas por pequenos 
grupos indigenas, s6 se processaram em surto con
tinuo e crescente a partir dos fins do seculo passado 
e come~;os do atual. Deve-se a urn fazendeiro de 
Ribelrao Preto, Major Antonio Barbosa Ferraz, a 
iniciativa de desbravar as terras virgens de alem 
Paranapanema, bern asslm a forma~;ao de fazendas 
nas zonas de Ourinhos (SP) e Cambara, para cul
tura do cafe . Outros paulistas igualmente arrojados 
seguem-lhe o exemplo e formam suas propriedades 
agricolas na regHio hoje conhecida como "Norte 
Velho". 

Em 1922, inicia-se a constru~;ao da ferrovia que 
iria ligar Sao Paulo ao Parana e escoar a produ~;ao 
abundante das "terras roxas": a Companhia Fer
roviaria Sao Paulo-Parana lan~;a seus trilhos a 
partir de Ourinhos e ja em 1925 correm regular
mente seus comboios entre aquela localidade e 
Cambara . 

No ano anterior, em companhia de tecnicos e 
capitalistas ingleses, Lord Lovat visitara o Norte do 
Parana. Entusiasmado com a fertilidade da regiao 
e com a riqueza da flora e da fauna, dellberara a 
organiza~;iio de uma sociedade comercial - a "Brasil 
Plantations Syndicate Ltd" - para explorar o 
cultivo do algodiio . 

A compra das terras pelo grupo da-se entre 
1925 e 1927, sendo adquirida ao Governo do Estado 
uma area superior a 500.000 alqueires, no plana! to, 
entre os rios Paranapanema, Ivai e Tibagi; funda
va-se, ao mesmo tempo, a Companhla de Terras 
Norte do Parana. 

As primeiras atividades da empresa datam de 
1929, com a compra de novas glebas e a coopera~;ao 
da Companhia Ferroviaria sao Paulo-Parana, que 
prolongaria suas linhas de Cambara as regioes 
recem-desbravadas. 
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Em 18 de ag6sto de 1929, parte de Ourinhos uma 
caravana com destino as terras roxas do Parana. A 
21, a caravana transp6e o rio Tibagi e chega a urn 
marco de madeira, respresentativo da funda<;iio de 
Londrina . 

Quando os trilhos da Sao Paulo-Parana atin
giram as barrancas do Tibagi, ja haviam mais 
de 130 quilometros de 6timas estradas de rodagem 
em Londrina, cuja data de funda<;ao remonta ver
dadeiramente ao ano de 1931 . Desde 1930, porem, 
chegam os primeiros compradores de terras e colonos 
alemaes e japoneses, procedentes do Estado de Sao 
Paulo, avolumando-se em pouco tempo a populat;ao 
local . 

Parte desse marco o extraordinario plano de 
coloniza<;ao e povoamento do setentriao paranaense. 
Procede-se a medi<;ao e divisao das terras, OS lotes 
SaO demarcados, OS patrimonios urban OS projetados. 
Abrem-se boas estradas de rodagem, acompanhando 
o dorso dos espigoes e desdobrando-se na recte de 
estradas carro<;a veis vicinais e picadoes . 

Os lotes rurais, sabia e tecnicamente divididos, 
dispoem, no espigao, da estrada e de areas para 
plantio do cafe e, na baixada, junto a agua, do 
pasto, do pomar e da moradia. Os compradores sao 
atraidos atraves de intensa propaganda, na qual se 
garante facilidade de pagamentos a presta<;6es, em 
quatro anos, bern como assistencla e transporte para 
as primeiras instalat;6es. Em chacara experimental, 
vicejam e prosperam varios cereais, cafe, algodiio, 
tungue, frutas, plantas textels, etc. 

A pecuaria, por sua vez, tambem se estabelece 
satisfat6ria e vitoriosamente, formando-se grandes 
rebanhos . Nota-se em todos os setores de atividade 
humana, desde os primeiros dias, urn aspecto de 
prosperidade, na lavoura, no comercio e na industria 
extrativa de madeiras, que anima os pioneiros e lhes 
acend~ olhares esperan<;osos. 

Assim e percorrida uma ardua mas vitoriosa 
etapa, ate o anode 1944, e Lord Lovat, o incorporador 
da ·Parana Plantations Syndicate Ltd., chefe de cla 
da Esc6cia, extraordinario sertanista, que j a se tinha 
notabilizado no Sudao, mais uma vez comprovou sua 
visao e capacidade no Brasil. A partir de 1944, a 
Companhia de Terras Norte do Parana passa a ser 
integrada e dirigida exclusivamente por brasileiros, 
mas o exemplo de Lord Lovat e de seus companheiros 
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permanece, para estimulo dos seus sucessores brasi
leiros. 

0 toponimo "Londrina", surglu numa reuniao dos 
fundadores da Companh1a de Terras Norte do Pa
rana, realizada em 1929, com o flm de se escolher 
urn nome sugestivo para a cidade em projeto. Joao 
Sampalo, Presidente da Companhia, em homenagem 
a Londres, de onde vieram os fundadores e o capital 
para o seu desenvolvimento, propfs a denominat;ao 
de Londrina e a sugestao foi aceita pela unanimidade 
dos presentes . 

Formafao Administrativo-J 11diciaria 

0 MUNiciPIO de Londrina fol criado em 3 de de
zembro de 1934, por Decreta estadual n.o 2 .519, 
desmembrado do de Jatai . Sua instalagao deu-se a 
10 de dezembro do mesmo ano . 

Pela dlvisao territorial de 1950, o Municipio era 
constituido dos dlstritos da sede, Irere e Tamarana. 
0 Decreto municipal n.o 282, de 11 de novembro de 
1955, reformulou o Municipio criando os distritos 
de Guaravera e Sao Luis. Em 29 de novembro de 
1963, pela Lei n.0 4.783, foi criado o distrito de 
Lerro-Vllle; em 22 de dezembro de 1964 for am criados 
os dlstritos de Paiquere e Warta, pela Lei n.o 4.992, 
ficando entao constituido de 8 dlstritos. 

Londrina e sede de Comarca desde 18 de janeiro 
de 1938, crlada pelo Decreta n.o 6 .213, e instalada 
em 27 de janeiro. 

Vista aerea do Lago de IGAP6, local de recreio do londrinense. 
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ASPECTOS FlSICOS 

0 MUNiciPio situa-se na Zona Norte do Parana, 
limitando-se com os Municipios de Bela Vista do 
Paraiso, Sertan6polis, Ortigueira, Araruva, Ibipora, 
Assai, Sao Jeronimo da Serra, Cambe, Rolandia, 
Arapongas e Apucarana. Possui area de 2 .119 k.m2 
(1967) . 

0 clima e quente e \imido, tendo-se registrado 
temperaturas medias de 32,5°C nas maximas, 10,4 
nas minimas, e compensada de 21,4, em 1966. A 
maxima absoluta no mesmo ano registrou-se em 
dezembro, com 35,5°, ·e a minima em agosto quando 
a col una termometrica desceu a 6°. A precipita!;ao 
pluviometrica, ainda em 1966, totalizou 1.249,3 mm. 

A cidade fica a 600 m de altitude, tendo as 
seguintes coordenadas geogr.aficas: 23o 18' 39" de 
latitude Sui e 51° 09' 24" de longitude W.Gr. 

0 Municipio tern como principals acidentes 
geograficos a Lagoa Bonita, os rios Tibagi, Taquara 
e Apucarana Grande, os ribeir6es de Limoeiro, 
Apertados, Tres Bocas, cambe, Barra Funda, Apu
caranlnha e Cafezal; as principals elevar;Oes esta.o 
ao sul, destacando-se a Serra de Apucarana, o Morro 
do Bico Aparado e o do Arroio, nos contrb.fortes da 
Serra da Esperanc;a, que separa do 2.0 o 3.0 planalto 
de Guarapuava . 

Londrina tern em seu territ6rio cinco represas : 
Igap6, formada pelo ribeirao do Cambe, na zona 
suburbana; Cambezinho, no mesmo rio ; Tres B6cas, 
no ribeirao do mesmo nome; Apucaraninha e Fili, 
no Apucaraninha. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

CRIADO em 1934, o Municipio ja por ocasiao do Censo 
de 1940 contava com uma popula~;ao de 30.278 ha
bitantes . Na decada 1940/ 50, periodo de maior des
membramento da area municipal, a popula~;ao 
cresceu de mais de 100%, passando a 71.412 habi
tantes. Os censos demografico, de 1960, e o escolar, 
de 1964, apontaram popula~;ao de 134.821 e 151.439, 
respectivamente. Verificou-se urn acrescimo de 
400,2% entre os efetivos apurados pelo Censo Escolar 
s6bre os do 1.0 Recenseamento de 1940. 

Estlmativa do Laborat6rio de Estatistica do 
IBE, com referencia a 1.0 de julho de 1967, atribui 
a Londrina 209 .651 habitantes. Em todo o Pais 
apenas 17 municipios, inclusive capitals, estao a sua 
frente e no Parana so e superado por Curitiba. No 
Censo de 1950, 71 municipios apresentavam popula
~;ao superior a sua. 

A densidade, demografica, segundo essa estima
tiva, e de 99 habitantes por quil6metro quadrado . 

Localizafao da Popttlafao 

SEGUNDO o Censo Demografico de 1960, a popula~;ao 
apurada, de 134.821 pessoas, estava assim distribui
da: 99.049 no distrito-sede, 10.657 em Irere, 13.362 
em Tamarana, 6 .018 em Guaravera e 5 .690 em Sao 
Luis. Dessa popula~ao, 57,4% habitavam areas urba
nas, restando 67.439 pessoas na area rural. No 
Ultimo periodo intercensitario, a popula(}ao muni
cipal cresceu 88,8%, a urbana 126,1% e a rural 54,5%, 
apesar de ter perdido territ6rio nesse intervalo. 

A cidade de Londrina teve urn incremento de 
123,9% passando para 74 .110 habitantes, colo can do
-se em 3.0 Iugar no Estado, ultrapassada somente 
por Curitiba e Ponta Grossa . 

0 quadro a seguir apresenta a distribui~;ao da 
popula(}ao municipal. 
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POPULAQAO 
LOCALIZAQAO DA 

POPULAQAO N6.meros % sobre 
absolutos o total 

Municipio .......................•....... 134 821 100,0 

Cidade . ... . ................ ......... 74 110 55,0 
Vilas ......... . ...................... 3 ?:/2 2,4 
Quadro rur!!.l. ........................ 57 439 42,6 

POPULACAO 

a Cidade 

D Vilas 

55,0% 

2,4% 

[] Quadro rural 42,6% 

Avenlda Parana, 
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ATIVIDADES ECONOMICAS 

SnuADO em regiao fertilissima, o Municipio tern na 
agricultura, princlpalmente no cafe, a base de sua 
economia. Mais de urn quarto de suas terras culti
vadas sao cobertas pelos cafezais. Embora venham 
tomando vulto e contribuindo expressivamente para 
a economia municipal as culturas de feljao, milho 
e arroz, Londrina continua a ser chamada de 
"A capital Mundial do Cafe". 

No setor industrial, predominam as atividades 
ligadas a. agricultura, isto e, de beneflciamento de 
produtos alimentares <cafe e arroz) . A pecuaria, 
em franco desenvolvimento, concorre tambem para 
refor~ar os alicerces economicos de Londrina. 

Exposifao Agropecuaria e Industrial 

SoB os auspicios da Sociedade Rural do Norte do 
Parana e da Prefeitura Municipal, realiza-se, anu
almente, a Exposi~ao Agropecuaria e Industrial, no 
Parque Governador Ney Braga, com a finalidade 
de: 

a) revelar, pela apresentac;ao de especimes ca
tegorizados, os indices de desenvolvimento da pe
cuaria e industrias correlatas, em seus varios setores 
especlalizados, nas diferentes zonas do Estado e do 
Pais, a flm de aquilatar o progresso verificado; 

b) incutir no espirito dos criadores a neces
sidade e vantagens da sele~ao zootecnica, incenti
vando-os a procederem ao controle e registro dos 
seus animals e produtos; 

c) proporcionar maior contato entre os cria
dores dos Estados e do Pais, facilitar o estreita
mento de relac;oes, o intercambio de experii~ncias, 
ideias e opini6es e favorecer os neg6cios; 
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d) lncentlvar a indlistrta agropecuarla, facul
tando a exposi~ao de produtos derlvados e afins e 
a demonstraQao de aparelhamento especiallzado 
aquela flnaUdade; 

e) orlentar criadores, tecnicos e alunos das 
escolas superlores de agrlcultura e veterinarlos do 
Pais, nas praticas de Julgamento de animais e ou
tras ativldades pertlnentes ao certame agrope
cuarlo. 

Vista a~rea do Parque Govern.ador Ney Braga 
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Ha premios para os animais vencedores, bern 
como leil6es dos mesmos . 

A III Exposi~ao Agropecuaria, realizada em 1966, 
registrou os seguintes dados: 350 .000 visitantes, 186 
expositores pecuaristas, 712 agricultores e 96 in
dustriais . 

A IV Exposi~ao, realizada de 1 a 9 de abril de 
1967, foi a primeira de ambito nacional. 

0 recinto da Exposi~ao e forma do de pa vilh6es 
assim distribuidos : 6 para mostra de gado bovino, 
1 para bufalinos, 1 para eqtiinos, asininos e muares, 
1 para ovinoJs e caprinos, 1 para produtos e sub
produtos de origem animal e "stands" para ma
quinaria em geral. 

Industria 

As INDUSTRIAS que mais avultam em Londrina sao, 
como ja foi dUo, as de beneficiamento de produtos 
alimentares . 

Em 1965, existiam 329 estabelecimentos indus
trials, sendo 4 da industria extrativa mineral e os 
demais da de transformac;ao . 0 numero de operarios 
ocupados, 2.794, e o valor da produ~ao industrial, 
NCr$ 64,7 milh6es, asslm se discriminavam: 

Rua Plo XU 



I 
CLASSES E ESTA- PESSOAL 
G~NEROS DE BELECI- OCUPADO 
INDOSTRIAS MENTOS EM 1965 

1.0·1·1966 

lndiistrias Ex Irati vas de 
Produtos Minerais . . .. 4 8 

lndustrias de Transfor-
macao .... . ........... 325 2 786 
Minerais nao meta!icos 41 256 
Metaltlrgica .. .. .. ..... 23 199 
MecAnica .... ... . .. ... 5 105 
Material e16trico e de 

comunica<;(les .. . .. .. 6 81 
Material de transporte 7 33 
Madeira ............ .. 22 146 
Mobiliario ............ 38 162 
Co uros e peles e pro-

dutos similares ...•. . 4 8 
Qufmica .............. 3 21 
Produtos de perfuma-

ria, sab1Ses e velas .. 10 40 
T4xtil .... . ..... .. . ... 5 138 
Vestu:1rio, cal~ado e ar-

teratos de tecidos ... 8 46 
Produtos alimentares .. 125 1 080 
Bebidas .. . .. ....... .. 8 257 
Editorial e grMica . . . . 10 113 
Outros g4neros ..... . .. 11 10 

TOTAL GERAL .. . 329 2 794 

INDUSTRIA 

(iD PR0DUT0S AliMENTARfS 182 .0%) 

fll r fxTIL{!),;z%) 

t:8leE610AS(2,BCfol 

0 METALURGICA ( 1,6,.o) 

• OUTROS C 8,4%) 

VALOR DA 
PRODUQAO 

EM 1965 

Numeros 1% aobre absolutos 
(NCr$ 1 000) o total 

-------

40 1,0 

64 634 99,9 
794 1,2 

1 035 1,6 
732 1,1 

491 0,7 
750 1,2 
438 0,7 
690 1,1 

27 0,0 
189 0,3 

331 0,5 
3358 5,2 

108 0,2 
53 065 82,0 
1 825 2,8 

577 0,9 
224 0,4 

64 674 100,0 
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0 maior destaque, como se ve, pertence ao ge
nero de produtos alimentares, com 125 estabeleci
mentos, sobressaindo o beneficiamento do cafe, com 
36 estabelecimentos, 457 operarios e 87,2% do valor 
global, nesse item; seguem-se 2 frlgorificos, . com 33 
operarios e 3,4% do valor; beneficlamento de arroz, 
com 40 estabelecimentos, 77 operarios e 2,8%; mas
sas alimenticias, com 3 unidades, 110 operarios e 
2,4% . Expressivo, tamMm, o fabrico de pao e doces, 
que conta com 27 estabelecimentos, 193 operarlos e 
2,1% do valor . 

Em janeiro de 1968, ja eram em nfunero de 139 
os estabelecimentos industrials que ocupavam 5 ou 
mais pessoas . 

Gado Abati:io 

0 ABATE total, em 1966, abrangeu 19 . 571 bovinos, 
31.691 suinos, 8 . 46~ ovinos e 10.914 caprinos, e 
forneceu 6. 038,0 toneladas de produtos diversos, no 
valor de NCr$ 8,3 milhoes: 

. 
VALOR 

QUANTI-
PRODUTOS DADE Numeros (t) absolutos % sobre 

(NCr$ 1 000) 0 total 

--
Carne verde e cbarque de bovino .. 3 397,5 5 737,1 68,9 
Carne verde e defumada de sulno .. 81,70 1 C4~,4 12,6 
Toucinho fresco e banha refinada 

e nao .. ...... ................. 787,0 849,7 10,2 
Outros (16 produtos) ......... .... 1 036,5 690,6 8,3 

TOTAL ..................... 6 038,0 8 325,0 100,0 

Energia Eletrica 

No MUNiciPio estao localizadas as represas de : 
Igap6 - formada pelo ribeirao Cambe, na zona 

suburbana da Cidade, com area alagada 
de 597.209 m•, volume de agua de aproximadamente 
1. 080 .000 m•, 3 km de extensao, 180 metros de lar
gura media, profundidade maxima de 6 m e bar
ragem com 16 m de comprimento . 
Represa do Cambezinho - tambem no c ambe, com 

volume de agua de 
100. 000 m•, area inundada de 21.600 m•, compri
mento de 39,5 m na barragem e altura maxima de 
5,2 metros . 
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Tres B6cas - no ribeirao do mesmo nome, com 
volume de agua de 500.000 m• e area 

tnundada de 108. 000 m•. A barragem tern 99 m de 
comprlmento e altura maxima de 7 metros. 

Apucaraninha - localizada no ribelrao homonimo, 
com volume de agua de 762.150 m•, 

area inundada de 441. 900 m•. A barragem tern 
154,5 m de comprimento com a altura maxima de 
4,5 m . Tern uma queda dagua com 1150 m de altura 
util. 
Fiu - tambem formada pelo Apucaraninha, com 

15 . 000 . 000 m• de agua acumulada, 2 .030 .335 
m• de area 1nundada. A barragem tern 109 metros 
de comprimento por 14 m de altura. 

As usinas sao: 

Cambezinho - instalada em 8 de fevereiro de 1939, 
com potencia de 200 KVA . Gera 

220 volts e os transforma para 11.000 . 

Tres B6cas - foi inaugurada em 6 de fevereiro de 
1943, com potencia de 550 KVA . A 

usina gera 5 . 000 volts que sao transformados para 
11.000. Esta usina interliga-se com a de Cambezi
nho e outra linha vai para a Vila de Maravilha. 

Apucaraninha - tern tres grupos geradores, num 
total de 11.440 volts, 1naugurados 

em etapas. A 1.a unidade, em 6 de abril de 1949, 
com 2.860 KVA, a 2.a, em 31 de maio de 1951 tam
bern com potencia de 2.860 e a 3.a, inaugurada em 
27 de maio de 1957, com 5. 720 KVA. Estas unidades 
geram 3.300 volts que sao transformados para 
44.000 e transferidos para subesta<;ao de Londrina 
<Rolland Davids) . 

Cine Augustus. 
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0 consumo de energia eletrica no Municipio, 
em 1966, foi de 67.212.818 kWh, no valor de NCr$ 3,9 
milhoes, sendo que 18.723.124, no valor de NCr$ 998,0 
milhares, foram empregados para fins industrials. 

SOmente com iluminaglio publica, foram consu
midos 692.310 kWh, no Municipio. 

A Cidade e servida pela Empresa Eletrica de 
Londrina S .A. que hoje tern suas fun~oes mats 
voltadas para a distribui~ao do que para a produ~ao 
de energia e esta conj ugada ao Sistema Norte da 
COPEL, recebendo 30 .000 volts de energia da 
USELPA. Londrina devera contar, proximamente, 
com uma oferta de cerca de 20 .000 KVA, o que apre
sentara equilibria com a demanda . 

Agricuitura 

As ATIVIDADES agricolas se processam com a utiliza
~ao de metodos modernos e emprego da maquinaria 
especializada, assim como de adubos e inseticidas . 

0 Censo Agricola de 1960 contou 2. 648 estabele
cimentos, cobrindo area de 167 . 676 ha, dos quais 
65 .923 destinados a lavouras. 0 pessoal ocupado 
totalizou 22 . 240 pessoas. Ha via 193 tratores e 580 
arados . Em 1.284 estabelecimentos havia cria~lio de 
bovinos. 

A produc;ii.o agricola, em 1967, atingiu NCr$ 20,0 
milhoes, utUizando 91.703 hectares. os principals 
produtos foram : 

PRODUTOS AGRfCOLAS 

Cafe ............................... . ... . 
Arroz ........... . ....... . ............. . . 
Milho . . .. .. ............................ . 
Mandioca . . . . .. . .................. . ..... . 
Feijito ...................... . ..... . ..... . 
Uva .... .. ................ . . . ........... . 
Outros .... . ............................ . 

TOTAL. ............................ . 

VALOR 

NUm.eros 
absolutos 

(NCr$ 1 000) 

3 800 
3 360 
3 150 
2 550 
2 237 
1 584 
3 277 

19 958 

% sabre 
0 total 

19,0 
16,8 
15,8 
12,8 
11,2 
7,9 

16,5 

100,0 
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PRODUCAO AGRtCOLA-1967 

• Cafe.... .. .19,0% 

19 Arroz ...... 16,8°/o 

0 Milho ... .... . l5,8% 
ffiill Mondioco . ..12,8°/o 

lii:l Feijoo ....... ..11 ,2% 

• Uvo ............ 7,9°/0 

0 Outros ....... 16,5°/0 

0 cafe rendeu 11.704 toneladas e utilizou 24.384 
ha; o arroz, 13.440 t e 9.800 h a ; o mllho, 42.000 t 
e 40.000 ha; a mandioca, 34.000 t e 1.100 h a ; o feijao, 
10.068 t e 10.800 ha; e a uva, 792 t e 160 h a . 

0 IBRA cadastrou 5 . 060 im6veis rurais ate 
janeiro de 1968. 

Existiam 3 cooperativas de produ!;ao e 14 agr(>. 
nomos prestavam servi!;OS profissionais . 

Pecuaria 

A PEcUAluA se acha em franco desenvolvimento, 
destacando-se os rebanhos bovlno e suino . A cria!;ao 
de ra!;aS puras e incentivada e amparada pelo Go
verno estadual, sendo as ra!;as bovlnas mais encon
tradas no Municipio, a gir, caracu, guzera e cha
rolesa e, entre os suinos, a duroc-jersey, landrace, 
wessex e tatui. 

Em 1966, a populagao pecuaria ascendta a 
153 .242 cabe!;as, no valor de NCr$ 16,8 milhoes, asslm 
distribuidas : 

Suinos 
Bovinos 
Caprinos 
Eqiiinos 
Muares 
Ovinos 
BUfalos 
Asininos 

88 000 
46 300 
8000 
6 000 
4 000 

900 
24 
18 

A produc;ao do leite atingiu 4 milhoes e 900 mil 
litros, no valor de NCr$ 1.029,0 milhares . 

0 plan tel avicola era calculado em 598 .500 gali
naceos (1. 000 perus) e 11. 500 palmipedes, no valor 
de NCr$ 1. 059,15 mllhares . A produ!;iio de ovos foi 
esttmada em 1 mllhao e 500 mil duzias, valendo 
NCr$ 825,0 milhares. 

Ha 4 veterinaries em atividade profissional. 
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Comercio 

0 coME:Rcio desempenhou papel de relevo no desen
volvlmento do Municipio e da RegHio, quer em refe
renda a exporta(,{ao, quer na importa(,{ao. A Cidade, 
nos seus primeiros tempos, funcionou como principal 
entreposto das mercadorias produzldas na zona, ou 
destinadas a distribui~tao aos municipios vizinhos e 
ao seu proprio consumo. Atualmente, excetuada 
Curitiba, Londrina e a principal pra(,{a comercial do 
Parana, merecendo ser considerada a "Capital do 
Norte", do Estado. 

A capacidade de seu parque armazenador e 
inferior apenas aos de Paranagua e Curitiba. 

0 Municipio exporta, em grande escala, sua 
produ~tao agricola, na qual se destaca o cafe; ex
porta ainda para toda a reglao produtos lndustria
Uzados . Recebe produtos agricolas que, ap6s bene
ficiamento, sao exportados para Curitiba, Sao Paulo 
e para o exterior . 

Em 1967 existiam 273 estabelecimentos ataca
distas: 252 na cidade e 21 nos distritos. Do comercio 
varej ista con ta vam -se 1. 525 estabelecimen tos, dos 
quais 1 . 308 na Cidade. 

No que tange a presta(,{ao de servi(,{os, somavam 
1.169, os estabelecimentos, 979 dos quais na Cidade: 
31 hoteis, 10 pensoes, 3 hospedarias, 9 restaurantes, 
423 bares e botequins. Oficinas de repara(,{ao exis
tiam 171, sendo .86 de consertos de veiculos, 45 postos 
de gasolina, 8 de calc;ados, 32 de consertos de apa
relhos eletricos. 

Trecho da cid?.dc. 
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Edlficlo Santa Monica. 

Ban cos 

A Rtl>E bancaria e formada pelas agencias dos b.an
cos: do Brasil, da America, da America do Sul, 
Brasllelro de Descontos, Brasul de Sao Paulo, Co
mercial do Parana, com agencla urbana: Mister 
Thomas, Comercio e IndUstria de Sao Paulo, Credlto 
Real de Minas Gerais, do Estado do Parana - agen
cla II - Federal Itau Sul Americana, Frances e 
Italiano para America do Sui, da Lavoura de Minas 
Gerais, Mercantil e Industrial do Parana, Mercantil 
de Sao Paulo, do Estado de Minas Gerais, Uniao de 
Bancos Brasileiros, Nacional da Lavoura e Comerclo, 
Nacional de Minas Gerais, Noroeste do Estado de 
Sao Paulo, de Sao Paulo, Tozan, Comerclal do Estado 
de Sao Paulo, da Bahia e da Provincia do Rio Gran
de do Sui. Ha ainda 1 agencla da Calxa Economica 
Federal do Parana. 

Os saldos das principais conta~ bancarlas em 
31 de dezembro de 196'1 (milhares de cruzeiros no
vos) eram: calxa, em moeda corrente, 2.935; em
prestl.mos em contas correntes, 17.067; titulos 
descontados, 48.839; depositos a vista e a curto 
prazo, 52.045; depositos a prazo 1. 774. 



Vlata parcfal da eldade. • 

A C~ara de Compensac;ao de Cheques apre
sentou o segulnte movtmento, em 1967: nfunero de 
cheques, 1.400.731; valor total, NCr$ 957,1 mllh6es; 
valor m~o. NCr$ 683,30. No prlmeiro semestre de 
1968 j~ havia 829.924 cheques no valor de NCr$ 637,9 
mUhoes. 

TRANS PO RTES 

Trafego Rodoviltrio 

Cox relac;ao ao transporte rodovh1rio, Londrlna esta 
Ugada por vias asfaltadas a Capital Paullsta e ao 
Porto de Santos, a Curitlba e Paranaguli., assim 
como com a maioria das prlncipais cidades do Norte 
do Parana. 



' 
A rodovia BR-369, asfaltada, percorre 12 km do 

territ6rlo municipal. Em materia de estradas esta
duals, o Municipio e servido pela Londrlna-Ibipora 
e pela Londrlna-Bela Vista do Paraiso, numa ex
tensiio total de 15 km. As rodovias restantes sao 
municipals, numa extensao de 345 k. 

Ao longo da BR-369 estao as cldades vtztnhas 
de Ibtporti, vencldos em 1 'l mlnutos; Assai, 1 hora e 
27 minutos; Cambe, em 20 ml_nutos; Roldndta, em 27 
mlnutos; Arapongas, em 1 hora; Apucarana, em 1 
hora e 30 mtnutos. Ainda pela BR-369, e depots pela 
BR-376, liga-se as cldades de Araruva, em 2 horas, 
e Ortiguetra, em 3 horas e 40 mtnutos. ~ !acll, atnda, 
o acesso, por estradas llgadas a BR-369 e outras ro
dovlas, aos muntciplos de sn.o Jer6ntmo da Serra, em 
3 horas, e Sertan6polis, em 1 bora e 45 mlnutos. A 
ltga~ao com Curittba se f~ pelas Rodovlas Federais 
BR-369, 376 e 277, tOdas asfaltadas, em 10 horas. 



CONVENCOI!S : 

IIOOOVIA FEDEIIAL 

IIOOOVIA ESTADUAL -

FERROVIA _._.. 

P/CURITIBA 

A Capital Federal, distante 1.409 km por via 
terrestre, atraves de Ourinhos, Bauru, Araraquara, 
Sao Jose do Rio Preto, Frutal, Prata, Itumbiara, 
Goiania e Anapolis, e atingida em aproXimadamen
te, 35 horas. 

Tern sede em Londrina as seguintes empresas de 
onibus: Viac;ao Urbana Londrinense, Viac;ao Garcia 
Ltda. e Ouro Branco, com linhas interestaduais; 
Francovig e Londrinense, para comunicac;oes inter
municipals . Sediadas em outros municipios, mas 
servindo ao de Londrina, citam-se: a Empresa oeste 
do Parana, com sede em Arapongas, a Rodoviaria 
Silva, em Sertan6polis, a Viac;ao Franya, em Urai, 
a Empresa de Onibus Manoel Carreira & Fllhos, com 
sede em Rolandia, a Empresa de onibus Stivanelli, 
em Primeiro de Maio, o Expresso Birigui, com sede 
em Birigui-SP, o Transporte Paulista Silva e as 
Empresas Reunidas Brasileiras, ambas com sede em 
Marilla. 

Estavam registrados na Prefeitura Municipal, 
em janeiro de 1968, 6.370 autom6veis, 2.982 cami
nh6es, 415 onibus e 842 outros veiculos . 
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Tt-afego Ferroviario 

No QUE diz respeito ao sistema ferroviarlo, Londrina 
e servida pela Recte de Viagao Parana-Santa Cata
rina (da RFFSA) , atraves da linha Ourinhos-Apu
carana (de Ourinhos a Agua Bela). 

Liga-se a Ibipora, em 22 minutos; a Cambe, em 
20; a Rolandia, em 32; a Apucarana, em 1 hora e 
53 minutos. Ate Curitiba, a viagem se faz em 25 
horas . 

0 transporte ferroviario e muito representativo. 
Existem na cidade mais de 20 desvios particulares e 
o maior fluxo de cargas transportadas destina-se 
a Ponta Grossa. 

Trafego Aereo 

PARA o intenso tr:ifego aereo de mercadorias e pas
sageiros, Londrina dispoe do Aeroporto Santos 
Dumont, a 3 km do centro da Cidade. :E dotado de 
pista de concreto, com 1.650 m de comprimento por 
40 metros de largura, e pista de concreto asfaltico, 
com 1.600 m de comprimento por 20 de largura. 

Esta~;ao de passageiros do Aeroporto. 



Esta~;ao Rodoviaria 

Em 1967 pousaram no aeroporto 5.775 aero
naves e decolaram 5.773, com urn total de 16.794 
passageiros desembarcados, 17.901 embarcados e 
13.815 em transito. 0 movimento de correio foi de 
11,0 toneladas descarregadas e 8,8 carregadas. A 
carga desembarcada e embarcada elevou-se a 80,3 
e 64,0 toneladas, respectivamente. 

E servido pela SADIA, que em voo direto liga a 
Cidade a Sao Paulo, em 1 hora e 15 minutos. 

A empresa mantem a linha circular Sao Paulo
-Foz do Igua~u-Porto Alegre-Sao Paulo, ligando 
Londrina a Foz do Igua~u, em 1 hora e 40 minutos, 
com escala. 

Pela linha Sao Paulo-Londrina-Maringa, em 
voos diarios, partem as 18 horas avi6es que ligam 
o Municipio a Curitiba, em 1 hora. 

VASP - com a linha Norte do Parana-Mato 
Grosso e avi6es que ligam Londrina a Maringa e 
Ponta Grossa . 

0 Ministerio da Aeronautica esta representado 
em Londrina pela Diretoria de Aeronautica Civil 
<Divisao do Tra.fego) . 

Porto 

0 MUNICiPIO possui um porto fluvial, no rio Tibagi, 
servido pela rodovia municipal que segue para Assai. 
E: conhecido como Porto das Tres Bocas ou Porto 
da Areia . 
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COMUNICA(OES 

0 SERVI!t<> telefonico de Londrina acha-se a cargo 
da Companhia Telefonica Nacional, estando insta
lados, ate janeiro de 1968, 2 . 500 aparelhos. 

0 Departamento de Correios e Telegrafos man
tern 1 agencia postal-radio-telegrafica na Cldade, 
e agencias postais nas Vilas de Maravilha, Paiquere, 
warta, Sao Luis, Tamarana e Guaravera .. 

Funciona, ainda, em Londrina uma agencia 
radiotelegrafica do Governo Estadual, agencias tele
grafica e telefonica e radiotelegratica e telefonica 
na esta~ao ferrovil:iria, servic;os de radio da Em
presa de Navega~ii.o Aerea, da Rede Est. Transportes 
Aereos, do Ministerio da Aeronautlca, da Via~ao Gar
cia, da SADIA, DA COPEL e da Folha de Londrina. 

Esta~:lo Ferroviaria, 
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ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

0 CENSo Escolar de 1964 apresentou os seguintes 
resultados: 

CRIANCAS RECENSEADAS 

ESPECIFICACAO De 7 a 14 anos 
De 0 a 
14 anoe Freqiientam Total escolas 

----
Londrina ... .. ........... .... 63 593 30 511 22 010 

Areas urbana e suburbana . . 36 852 18 339 15 548 
Area ruraL ............... 26 741 12 172 6 462 

0 indice de escolaridade no Municipio era de 
72,1 %, conslderado born, em rela~tao ao do Estado, 
que era 63,5% . Nas areas urbar...a e suburbana este 
indice eleva va-se a 84,8% . 

Lecionavam 622 professores : 469 nas areas ur
bana e suburbana e 153 na rural, todos regentes 
de classe . Destes 375 eram normalistas (21 na area 
rural) . 

Nao regentes de classe existlam 202 professores 
(2 na area rural) . 

Ensino Primario 

EM 1967 existiam 134 escolas municipals, com 9 . 995 
alunos matriculados e 229 professores . A de maior 
freqiiencia era a Anita Garibaldi, na vila da Fra
ternidade, no distrito-sede, com 308 alunos e 8 
professores . 



27 

0 Estado mantinha 39 escolas, das quais 17 
eram grupos escolares, com a matricula de 18.955 
alunos. Lecionavam nessas escolas 836 professores. 
0 grupo escolar de malor movimento era o Dr. 
Wille Davids, com 1.596 alunos e 71 professores; 
de grande freqiiencia, igualmente, o Hugo Simas, 
com urn efetivo de 1.522 alunos e 80 professores. 

As escolas particulares, em numero de 9, situa
vam-se todas na cidade, com exce~ao da Escola 
Prim aria Eurides Cunha, em Tamarana. 0 total de 
freqiiencia foi de 1 .197 alunos, havendo 49 docentes. 
Entre estas, a mais procurada era o Curso Primario 
Mae de Deus, com 337 alunos e 11 professores, e a 
de maior corpo docente era a Escola Primaria 
Filadelfia, com 16 professores e 333 alunos. 

Ensino Medio 

MINrsTRAvAM o ensino mectio, em 1967, 15 estaoeleci
mentos- 7 estaduais e 8 partlculares. 

0 Estado mantem o Grupo Escolar Jose de 
Anchieta, com 704 alunos e 37 professores; o Apli
~ao Londrina, com 224 e 23; o Grupo Escolar anexo 
ao Instituto de Educac;ao, com 1.597 alunos, 60 pro
fessores, todos no curso ginasial; Colegio Estadual 
Vicente Champagnat, com 888 alunos e 49 pro
fessores no curso ginasial e 280 alunos e 32 professo
res no cientifico. Colegio Estadual Professor Vicente 
Rijo, com 2.495 alunos e 131 professores no ginasial 
e, no cientifico, 1.016 alunos e 92 profess6res. 0 
Instituto de Educa~ao de Londrina tinha 440 alu
nos no normal e 24 professores; e Colegio Comercial 
Estadual de Londrina com 331 alunos no tecnico de 
contabilidade e 21 professores. 

Sao particulares o Seminario Diocesano Lon
drina, 28 alunos, 10 profess6res; Instituto Filos6fico 
xaveriano, com 17 alunos no colegial e 4 profess6res. 
0 Instituto Filadelfia mantem os cursos ginasial, 
com 935 alunos e 52 profess6res; colegial com 
387 alunos e 18 professores; normal, com 89 
alunos e 11 profess6res, e o tecnico de conta
bllldade, com 164 alunos e 14 professores. 0 
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Colegio Mae de Deus, 309 alunos e 23 profes
sores no ginasial e no normal 102 alunos e 10 
profess6res . Mantem cursos ginasial e colegial o 
Colegio Marista, o seminario Vicente Palletti e o 
Coh~gio Sao Paulo, com 287, 108 e 172 alunos e 9, 9 
e 10 professores, respectivamente; e no colegial, 98, 
20 e 48 alunos e 11, 9 e 8 profess ores . A Escola 
Normal Educac;ao Familiar ministra curso normal, 
apresentando 61 alunos e 9 profess6res . 

A tabela a seguir da a discriminac;ao, por cursos, 
do ensino, em 1967: 

UNIDADES ALUNOS CORPO 
CURS OS ESCOLARES MATRI- DOCENTE 

CULADOS 
---

Ginaaial ............... 11 7 747 413 
Colegial. ....... , ...... 7 1 866 174 
Normal ..... ......... . 4 692 54 
Tecnico de Contabili-

dade ...... .......... 2 495 35 

TOTAL.. ......... 24 10 BOO 676 

ALUNOS MATRICULAOOS 
Mol olunoa 

8-----------------------------

Glnosiol Coieglol Normal Teen leo de 
Contobolodode 



Cine Ouro Verde a noite, 

Ensino Superior 

EM 1967, funcionavam 5 estabelecimentos: Faculdade 
Estadual de Direito de Londrina, na qual lecionavam 
26 profess6res e havia 210 alunos; Faculdade Esta
dual de Odontologia, com 92 alunos e 39 profes
s6res ; de Filosofia, Ciencias e Letras, estadual, com 
501 alunos e 53 profess6res ; a Faculdade de Medicina 
do Norte do Parana, particular, iniciou suas ati
vidades nesse ano, com 40 alunos e 7 profess6res 
finalmente , a Faculdade de Musica Mae de Deus, 
particular, com 10 alunos e 5 professores . 

Bibliotecas 

BIBLIOTECA Publica de Londrina, mantida pela Pre
feitura Municipal, possui acervo de 7 . 982 volumes; 
a Blblioteca da .Faculdade de Direito, 3.141; a da 
Faculdade Estadual de Filosofia, Ciencias e Letras, 
4 .552 . 

Cinemas e T eatros 

NA cmADE funcionam o Cine Augustus, com 1.500 
poltronas, o Ouro Verde, com 1.500, o Londrina, com 
1.650, e o J6ia, com 1.165 poltronas. Nas sedes dis
tritais localizam-se o Cine Irere, com 190 poltronas 
na Vila Irere, o sao Roque, com 200 na Vila Tama
rana e o Sao Jorge com 220 na Vila Guaravera . 

Funciona ainda o Grupo Permanente de Teatro, 
com 200 pol tronas, localizado a rua Goias, 1. 083 . 
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Jornais e Re·vistas 

CIRCULA diariamente a F6lha de Londrina, com ti
ragem de 8.000 exemplares; a Vanguarda, jornal 
semanal, com 4. 000 exemplares e, com a mesma 
periodicidade, a Folha do Parana, com 2. 500 exem
plares; o Jornal do Comercio, 6rgao da Associac;ao 
Comercial, publicado mensalmentc com tiragem de 
1.000 exemplares; a Folha do Povo tambem mensal, 
com tiragem de 1.000 exemplares. 

Existiam 11 tipografias e 15 Uvrarias . 

TV Coroados, Canal-3 

Radiodifusao e T elevisao 

ENOONTRAM-sE em funcionamento as seguintes es
tac;6es de radiodifusao: Radio Londrina, ZYD-4, em 
ondas medias; Radio Alvorada de Londrina, em 
ondas medias e curtas; Difusora Parana ZYS-44 e 
ZYS-45, ondas medias e tropicais; Cruzeiro do Sul, 
ZYS-76, ondas medias; Radio Paiquere, ZYS-57, em 
ondas medias; Atalaia de Londrina, ZYS-79, ondas 
medias; Clube de Londrina, ZYS-73, ondas medias; 
Tabajara de Londrina, ZYS-89, ondas medias; Auri-

. -Verde de Londrina, em ondas medias. A esta<;ao 
de televisao de Londrina e a Coroados, canal 3. 



Associafoes Cultttrais, 
Recreativas, Esportivas e Classistas 

LONDRINA possui numerosos clubes e associac;oes. 
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o Londrina Country Clube e uma entidade 
esportivo-recreativa, com urn corpo de 1.500 mem
bros: possui sede propria, com saliio sortal, restau
rante, 2 pisclnas (para adultos e crianc;as), 1 gi
nasio coberto, com lotac;ao para 1. OOG assisten tes, 
onde se realizam competi~6es de jud6, futebol de 
salao e futebol suisso; 3 quadras para basquete e 
3 para tenis. 

0 Canada Country Clube, esportivo e recreativo, 
com urn corpo social de 2. 860 membros; possui sede 
pr6pria, com salao social, restaurante, piscinas para 
adultos e crianc;as, 4 quadras para basquete, 
volibol e futebol de salao e 2 canchas para bolao . 

A Associat;:ao Cultural e Esportiva Londrina, 
entidade com fins culturais, esportivos e recreativos, 
com 600 associados; possu1 sede pr6pria, com salao 
social e biblioteca; estadio para pratica de beisebol 
e esportes de base, com capacidade para 5. 000 pes
soas sentadas. Seus associados sao, quase todos, de 
origem japonesa. como as anteriores, e filiada a 
Liga de Esportes Amado res de Londrina . 

Associa~ao Recreativa e Esportiva de Londrina 
Entldade esportivo-recreativa com 1.054 s6clos; 
possui sede propria, com salao de festas, restau
rantes e cancha para bolao . Esta construindo nova 
sede, com pisclna e cancha para diversas modalida
des de esportes. 

Londrina de Futebol e Regatas, com depaxta
mentos de futebol amador e profissional. Disputa 
o campeonato da Divisao Especial de Futebol do 
Parana. Tern sede propria, campestre, com 3 pisci
nas (2 para crianc;as), restaurante e parque infantil. 
0 corpo social e formado de 9.250 associados. 

Associa~tio dos Funcionarios Municipais de Lon
drina, conta com 120 soclos patrimoniais . Possui 
sede pr6pria e campestre. 0 terreno da mesma dis
poe de campo de futebol, quadras de basquete, 
volibol e futebol de salao; urn bosque, com depen
dencla para festas campestres. 
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late Clube de Londrina, com sede propria, e 
uma entldade de esportes nauticos . t!stes esportes 
sao praticados na represa Igapo. 

Jockey Club de Londrina, com sede propria, 
hip6dromo, podendo efetuar corrldas noturnas. No 
recinto do Jockey, alem das pistas, conta tambem 
com arquibancadas, restaurantes, salao social e 
tribuna de honra . 

A Associa~iio Atletica Filadeljia congrega 76 
associados . Pertence ao Instituto Flladelfia . Seu 
ginaslo e coberto, com capacidade para 3. 000 es
pectadores . 

Movimento Associativo Presbiteriano Indepen
dente e Uniiio da Mocidade Presbiteriana Indepen
dente, com 116 e 60 s6c1os, respectivamente . 0 
primelro possul sede propria, salao social, 2 piscinas, 
quadra para basquete, futebol de salao e volibol, 
campo de futebol, um bosque para festas campestres, 
casa de campo, etc. 

Alem destas, conta o Municipio com 22 outras 
assoclagoes desportivas. 

Entre as de ambito cultural e recreativas des
tacam-se o Gremio Litenirio Recreativo Londrinense, 
com 1. 412 s6cios, a Associagao Atletica Banco do 
Brasil, Uniao dos Gakussels, Centro Academico XXI 
de Abril, Assoclagao Londrinense Atletica Acade
mica de Direito e o Esperanto Tenis Clube . 

Acham-se em atividades 11 sindicatos de empre
gados e 3 de empregadores. 

Festeios 

ENTRE os festejos populares e religiosos estao a Festa 
do Sagrado Coragao de Jesus, padroeiro do Muni
cipio; a de Corpus-Christi, Pascoa e Natal. 

Como testa popular esta se tornando tradicional 
a Exposigao Agropecuaria de Londrina, agora de 
ambito nacional, realizada anualmente no Parque 
Governador Ney Braga. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizafao. 

LONDRINA foi projetada segundo m ;todos avanc;ados 
de urbanizac;ao, a fim de oferecer o maximo de 
conf6rto aos seus habitantes, a par de aspecto 
agradavel. Na parte central, as avenidas e ruas sao 
amplas, arborizadas e limpas; ha belas prac;as e 
jardins, com parques infantis bern cuidados . Cons
truc;6es de varios andares, lojas com modernas ins
talac;6es, ruas movimentadas, bons hoteis e restau
rantes, hospitais, feiras de generos, escolas para 
todos os niveis e clubes para t6das as modalidades 
de .esportes - retratam a chamada "Cidade Me
nina" que o paranaense cognominou de "Capital do 
Norte" e o londrinense de "Capital Mundial do Cafe". 

Contava a Cidade, em 31 de margo de 19!)7, com 
828 logradouros publicos, sendo 729 ruas, 66 prac;as, 
27 travessas, 4 bosques e 2 alamedas. 13 ruas, 13 
prac;as, 6 travessas, 2 alamedas e 1 bOS'-!Ue localizam
-se na parte central da cidade . Sao bairros prin
cipals a Vila Cason!, Vila Nova, Higien6polis, Jardim 
Shangri-la, Vila Ipiranga, Brasil, Jardim Londrilar, 
Jardim dos Bancarios e Vila Recrelo . 

Na parte central e nos princlpais bairros, os 
logradouros ja se acham totalmente pavimentados, 
com urn total de 756.000 m•, sendo :>04.000 de asfalto 
e o resto de paralelepipedos. 

A Cidade conta com servic;o de abastecimento 
de agua que data de 1959. Em dezembro de 1966, 
ja exlstia com 220,1 km de recte distribuidora, 
12.246 Ugac;6es domiciliares, sen do 8 .103 com hi
dr6metros e 4 .143 ligac;oes simples, beneficiando 
192 logradouros. Ha, alnda, 2 redes independentes 
da geral.- sendo uma no Jardim dos Bandeirantes, 
com 587 ·ugac;6es domiciliares, em 30 logradouros, e 
outra em Jardim Igap6, com 56 ligac;oes domiciliares 
em 10 logradouros. A agua e captada por intermectio 
de poc;os arteslanos. 
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Em janeiro de 1968 existiam 14.584 prMios li
gados a rede de abastecimento . 

0 servi~o de esgotos sanitarlos, lnaugurado 
em 1965, e do tipo separador absoluto tendo a rooe 
geral 80,9 km. Ate janeiro de 1968 existlam 1.664 
ligac;oes. 

0 servlc;o de iluminac;ao publica e domiciliaria 
foi inaugurado em 1938 . E concesslonaria a Empresa 
E!etrica de Londrina, com sede em Sf:.o Paulo . A 
COrrente e hidreletrica, alternada, COITL freqtiencia 
de 60 ciclos, tensao da rooe 110/220 volts. 

A Cidade consumiu 48.489.694 kWh, sendo 
18.031.742 destinados a industria, nos valores de 
NCr$ 3,6 milhoes e NCr$ 961,2 milhares, respecti
vamente. Foram destinados a lluminac;ao publica 
648.850 kWh. 

Em janeiro de 1968, o numero de ligac;oes ele
t!icas era de 20. 937 . 

Saude 

760 os leitos, distribuidos por 10 hospitais, con
tituem a base dos servic;os hospitalares: sao OS 
Seguintes OS estabelecimentos que atendem a popu
la·c;ao: 

Hospital da Santa Casa de Londrina, mantido 
pela Irmandade da Santa Casa, com 163 leitos; 

Hospital Evangellco, mantldo pela Sociedade 
Evangelica Beneficente de Londrina, com 54 leitos; 

Casa de Saude Sao Leopolda, particular, com 
33 leitos; 

Clinica Santa Luzia, particular, especializada em 
oftalmologia, e otorrinolaringologia com 14 leitos; 

Instituto de Medicina e Cirurgia de Londrina, 
com 34 leitos; 

Sanatoria Shangri-la, especializado em psiquia
tria, com 64 leitos; 

Clinica de Doenc;as Nervosas, especializada em 
neurologia e psiquiatria, com 60 leitos; 

Clinica Lessa, especializada em otolaringologia 
e broncoesofagologia, com 4 leitos; 

Hospital Modelo de Londrina, estadual, com 34 
leitos; 

Sanatoria de Tuberculose de Londrina, com 300 
leitos. 

A Cidade e sede do 12.0 Distrito Sanitaria, que 
abrange 22 municipios, e conta com urn Centro de 
Saud-e e um Posta de Tracoma, que funciona anexo 
ao posto do Departamento de Endemias Rurais. 

Ha, ainda, postos de saude do INPS e do SAMDU. 
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Exerciam atividades profisslonais em 1968, 124 
medicos, 109 dentistas e 33 farmaceuticos. Ravia, 
tambem, 45 farmacias. 

Esta em fase final de construc;ao urn novo hos
pital, com 210 leitos . 

Religiao 

0 culto catOlico, praticado em 16 par6quias, 
conta com a Catedral do Sagrado Cora~ao de Jesus 
e 45 capelas. 

Para o protestantismo, existem 49 templos e 
32 sal6es . 0 espiritismo e praticado em 6 centros . 
Existe, tambem, 1 templo budista, a Igreja Ungaje. 

Assistencia Social 

A ASSIS'ftNCIA social e pres tad a nos seguintes a silos: 
Casa dos Velhos, mantida pelo Conselho Vicentino 
de Londrina; Lar Santo AntOnio, abrigo para ve
lhinhas; Lar Batista Paraense, para menores do 
sexo masculino; Abrigo Gilda Marconi, da Uniao 
Espirita de Londrina, com lnternamento para ve
lhinhos e Albergue Noturno, para ambos os sexos . 
A Uniiio Espirita mantem, ainda, urn servic;o de 
socorro aos necessitados . 

A Assoclac;ao das Damas de Caridade de Lon
drina adminlstra servic;o de distribuic;ao de refeic;oes 
e medicamentos mediante recelta, alem de sub
vencionar o Lar Santo Antonio ; a Associac;ao Fe
minina Evangelica de Londrina, com dispensario, 
fornecimento de generos allmenticios, refeic;oes, 
roupas e remedios para indigentes; a Associac;ao 
de Protec;ao a Maternidade e a Infancla, mantem 
a Casa da Crianc;a, com tratamento medico, escola 
e creche. 

A Provincia Brasileira da Congregac;ao das 
Irmas de Caridade de Sao Vicente de Paulo, com 
sede em Curitiba, possui a Creche Santa Rita, para 
ambos os sexos . 

Prestam, ainda, assistencia social o Instituto 
Londrinense de Educac;ao da Crianc;a Excepcional 
(ILECE) que mantem o Lar-Escola para crianc;as 
excepcionais; o Departamento de Educac;ao e Assis
tencia Social da Prefeitura Municipal de Londrina, 
com 2 ambulat6rios, sendo urn para tratamento 
medico e outro para distribuic;iio de dinheiro, vales 
e passes; a Irmandade da Santa Casa de Londrina, 
que mantem o Hospital da Santa Casa de Miseri
cordia; a Sociedade Evangelica Beneficente de 
Londrina de quem dependem o Hospital Evangelico 
de Londrina e urn ambulat6rio para tratamento 
medico sem intern amen to . 
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TURJSMO 

LoNDRINA, cldade jovem, e toda ela urn convite ao 
turismo, guardando em seu Bosque Central, as ar
vores que os desbravadores da mata vlrgem preser
varam . Os magnificos exemplares, ali esta.o para 
mostrar ao vivo a fertilldade da terra. Circundando 
o Bosque, a Cidade cresce, com meia centena de 
arranha-ceus e outras edificagoes, tornando-se cada 
vez mais moderna . 

Constitui ainda motivo de atra~oes turisticas o 
Parque Governador Ney Braga, no km 5 da Rodovia 
dos Cereals, BR-369, onde anualmente se realiza a 
Exposigao Agropecuaria e Industrial . :E dotado de 
modernas instala~oes para exposi~oes de animals, 
possuindo arquibancadas, local para a imprensa, 
para estabelecimentos de credito, comercio de pro
dutos veterinarios, etc . Em outros locals do parque 
existem pavilhoes para permanencia de animals, 
alojamentos para os pe6es, restaurantes, etc., pavi
lhoes para mostra de produtos agricolas e pequenos 
animals, alem dos locais para "stands" das exposi
goes de produtos agropecuarios. 

0 Lago Igap6- :E a beleza maior de Londrir\a . 
As suas margens estao o Parque Municipal, late 
Clube, o Parque Balneario de Londrina, e residen
cias . Ali o turista encontrara lanchas, esqui aqua
tico, catraias para remar, alem de pescaria. 

0 Hdrto Florestal, com florestas pomares e 
locals para recreio, situado a suleste da cidade, na 
zona suburbana . 

0 Jockey Clube de Londrina, ao longo da BR-369, 
possui arquibancada, restaurante, tribuna social e 
instalagoes para corridas noturnas . 

Esttidto Municipal Vi torino Gon9alves Dias, 
localizado no perimetro urbano, para pratica de 
!utebol, com capacidade para 9. 000 pessoas senta
das . 
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Calxa dagua, na Av. Hlgien6polis 

Concha Acustica, sltuada na Pra~;a 1.0 de Maio, 
e local para teatro, festas populares, com arquiban
cadas ao ar livre . 

0 Salto de Apucaraninha, localizado no ribeirao 
Apucaraninha, com 150 m de altura util. Dista 70 
km de Londrlna em excelente estrada de terra 
molhada, ai esta a colonia de ferlas dos funcionarios 
publicos da Prefeitura Municipal. 

Colonia dos Indios - Posto Dr. Xavier da Silva, 
mantido pelo Servi!;o de Prote~ao ao indio, com 
325 remanescentes da tribo calngangue conhecidos 
como Coroades . Fica proximo a represa Apucara
ninha . 

Repres 1 das Tres B6cas no ribeirao do mesmo 
nome. 

Constituem, ainda, atra~6es turisticas as fazen
das e sitlos de cafe . 

Aos viajantes e visitantes se oferecem os ser
vlgos dos 31 hotels, entre os quais se destacam o 
Bourbon Palace Hotel, a Alameda Miguel Blasi, com 
amplo salao de festas, 120 apartamentos, e suite 
presidencial; o Sao Jorge Hotel, na Av. Sao Paulo, 
com 84 apartamentos; o Ferrareto, na Av. Parana, 
com 82; e o Coroados, na Rua Souza Neves, com 65. 

0 Gintisio Filadelfia, o "Colossinho", de pro
priedade do Instituto Filadelfia, com capacidade 
para 3.000 espectadores sentados, totalmente eo
berto . 
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ASPECTOS ADMJNISTRATIVOS 

E POLITICOS 

EsTiio sediadas, em Loridrina, entre outras reparti
c;oes publicas: Delegacia Seccional do Imposto de 
Renda, Coletoria Federal, Posto do Ser v-ic;o de Pro
te<;ao dos indios, Corpo de Bombeiro, Exatoria de 
Rendas Estaduais e a Agencia Municipal de Esta
tistica, 6rgao de coleta do mE . 

LoNDRINA e sede de comarca de 4.a entrancia. Ha 5 
varas instaladas e 182 advogados em atividade 
forense. 

Finanf tiS 

A UNIAO arrecadou, em Londrina, em 1967, NCr$ 5,8 
milhoes, o Estado NCr$ 16,9 . A Prefeitura Municipal 
arrecadou NCr$ 7,2 milh6es e realizou despesas, no 
mesmo ano, de NCr$ 7,1 milhoes. 

0 or(;amento municipal para 1968 previa receita 
de NCr$ 8,6 milhoes e fixava igual despesa. 

Repfesentaflto Politica 

A CAMARA MUNICIPAL de Londrina e composta de 
20 vereadores. Estavam inscritos, em 1.o de janeiro 
de 1968, 52.598 eleitores compreendidos nas 4l.a e 
42.a zonas . 
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FONTES 

As INFORMA!fOES divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, fornecidas pelo Agente de Estatistica 
de Londrina, Jose Durval Fernandes, supervisionado 
pelo Chefe da Agencia, Araripe Rosa do Nascimento. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de do
cumenta~ii.o municipal do IBE, de diversos 6rgaos 
do sistema estatistico brasileiro, da publica~ao Lon
drina a Situa9ii.o 66, da Comissao de Desenvolvimen
to Municipal (CODEM) e do Catcilogo Ojtcial da IV 
Exposi9ii.o Agropecuciria Industrtal de Londrina, 
abril de 1967. 

Acabou-se de imprimir, no Servt9o Grcilico da 
Funda9fio IBGE, aos 25 dias do mes de abril de 
mil novecentos e sessenta e nove. - 1.272 
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