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Cole<;ao de Monografias - N.o 43 

PONT A GROSS A 
, 

PARANA 
* ASPECTOS FISICOS - Area: 2113 km' 

{1961); altitude: 975 m; temperatura me
dia em °C - das mciximas: 29, das mi
nimas: 7; precipita9iio anual: 1 301 mm. 

* POPULA()AO - 90 889 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960); densidade demogrcijica: 43 habi
tantes por quiZOmetro quadrado. 

* ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria de 
transjorma9iio ' {produtos aliment ares e 
madeira). 

* EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 1 
matriz e 7 agencias. 

* VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 1 325 autom6veis e jipes e 
1 855 caminhoes e camionetas. 

* ASPECTOS URBANOS {sede) - 11 229 li
ga96es eletricas, 1 200 aparelhos telefoni
cos, 28 hoteis e 5 cinemas. 

* ASSIST£NCIA MEDICA {sede) - 5 hospi
tais com 472 leitos; 53 medicos no exerci
cio da projissiio. 

* ASPECTOS CULTURAIS - 101 unidades 
escolares de ensino primcirio fundamental 
comum, 9 de ensino medio, 3 estabeleci
mentos de ensino superior; 3 radioemis
soras, 12 bibliotecas, 4 jornais, 9 livrarias 
e 7 tipograjias. 

* OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1960 lmi
lhares de cruzeiros) - receita prevista: 
100 000; renda tributciria: 30 735; despesa 
fixada: 100 000. 

* REPRESENTA()A.O POLITICA - 20 verea
dores em exercicio. 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck. 
da Diretoria de Documenta~iio e Divulga!(ao 
do CNE . Desenho da capa de Q . Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A s primeiras incursoes de civilizados no 
territ6rio em que se situa atualmente o 

Municipio de Ponta Grossa teriam sido a 
da bandeira de Aleixo Garcia, em 1526, e a 
de Pero Lobo e Francisco Chaves, em 1531 . 
Em 1541, Alvaro Nunes Cabeza de Vacca, a 
caminho de Assun~ao, percorreu os Campos 
Gerais e tomou contato com os silvicolas que 
habitavam as margens do Tlbagl. Onze 
anos mais tarde, Ulrich Schnledel, com 
quatro soldados alemaes e vinte indios 
paragualos, atravessava essas paragens vindo 
de Assun~ao para Sao Vicente. Mas s6 em 
prlncipios do seculo XVIII teve inicio o po
voamento, quando alguns paulistas, atraidos 
pela beleza da regiao e excelencia das pas
tagens, estabeleceram suas fazendas de cria
~ao proximo aos rios Verde e Pitangul. 0 
pioneiro teria sido o capitao-mor Pedro Ta
ques de Almeida, que, tendo obtido a sesmarla 
da concel~ao, ai construiu os primeiros cur
rais, que passaram depois a pertencer a seu 
filho, o capitao-mor Jose de G6is e Morals . 

Logo ap6s, o Tenente-Coronel Domingos 
Teixeira de Azevedo fundou as fazendas de 
Santana de Itaiacoca e Botuquara . Os jesui
tas, com a doa~ao dos campos de Pitangui, 
erigiram uma capela sob a invoca~ao de 
Santa Barbara do Pitangui e iniciaram uma 
povoa~ao, que progrediu ate a epoca em que 
foram expulsos, entrando em decadencia des
de que as terras passaram para o dominlo 
dos beneditinos do convento de Santos . 

Entao come!;aram a surgir proprieda
des que serviam de pouso as tropas que do 
Sui se destinavam a Sao Paulo, principal
mente a grande feira de Sorocaba . Construi
ram os tropeiros urn tosco barracao, a que 
denominaram "casa-de-telhas", onde eram 
ministrados sacramentos e celebradas festas 
religiosas . 

Prevendo o futuro da regiao, o sargento
mor Miguel da Rocha Ferreira Carvalhals pro
pc)s a funda!;ao de urn povoado. sua proposta 
foi acelta, s6 dlvergindo as oplnioes quanto 
a sede da povoa!;ao. Carvalhais en tao sugeriu 
a lnterven!;ao oracular de urn casal de pom
bos, o qual, solto com uma la!;ada encarnada 
nos pes, velo pousar em uma cruz de madeira 
existente no alto do outeiro onde hoje se 
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situa a catedral . :e:sse local, devido talve.z a 
vegeta~ao densa que o cobria, era chamado 
de Ponta Grossa . 

0 novo povoado tomou o nome de EstriHa, 
mas a 15 de setembro de 1823 foi criada a 
freguesia, com a denomina~ao de Ponta Gros
sa e sob a invoca!iii.O de Santana . 

Elevada a vila e a Municipio pela Lei 
n.o 34, de 7 de abril de 1855, e instalada 
a 6 de dezembro do mesmo ano, obteve pre
dicamento de cidade pela Lei n.o 82, de 24 de 
marlio de 1862 . A 15 de abril de 1871, a Lei 
n.o 281 alterou seu nome para Pitangui, mas 
voltou a chamar-se Ponta Grossa em virtude 
da Lei n.0 409, de 5 de abril de 1872. 

Em 1878, teve inicio a coloniza~ao russo
-ale:mii, sob o patrocinio do Presidente La
menha Lins . 

A inaugura~iio, em 1894, do trecho fer
roviario Curitiba-Ponta Grossa trouxe pros
peridade ao Municipio; bem assim a cons
truliao em 1896, da linha ferrea Sao PaulO
Rio Grande, que ali localizou seus escrit6rios 
e oficinas . 

FORMAl;AO ADMINISTRATIVO

JUDICIARIA 

A COMARCA de Ponta Grossa foi criada pela 
Lei provincial n.o 469, de 18 de abril de 

1876, sendo instalada a 16 de dezembro do 
mesmo ano. Na divisao territorial do Estado, 
vigente em 1961, o Municipio e constituido de 
4 distritos: Ponta Grossa, Itaiacoca, Uvaia e 
Guaragi, este ultimo desmembrado do Muni
cipio de Palmeira pela Lei estadual n .o 3 315, 
de 11 de setembro de 1957 . 

POPULAl;A.O 

E M 1950, com 53 578 habitantes, Ponta Gros
sa colocava-se em 10.0 Iugar entre os 

Municipios mais populosos do Parana. Pos
teriormente, foi-lhe acrescido o distrito de 
Guaragi (desmembrado do Municipio de Pal
metra), que contava, naquele ano, com 
1 665 habitantes. 

Os resultados preliminares do Recensea
mento de 1960 revelaram a existencia de 
90 889 habitantes, o que representou urn 
acrescimo de 70% sabre a popula\iaO de 1950, 
considerando-se as altera~oes territoriais so-
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VIsta parcial de VIla Velha 

fridas pelo Municipio. De acordo com estes 
dados, 86% da popula~ao concentra-se nos 
quadros urbano e suburbano (cidades e vilas) 
e 14% no quadro rural. 

ASPECTOS FISICOS 

P ONTA Gross a pertence a zona fisiograflca 
dos campos Gerais e a posi~ao geogra

fica da cidade e determinada pelas seguintes 
coordenadas: 25o 05' 58" de latitude sui e 
soo 09' 33" de longitude W .Gr. 

Limita-se ao norte com Castro e Tibagi, 
a oeste com Ipiranga, ao sui com Palmeira 
e Teixeira Soares e a leste com Campo Largo . 

A sede municipal esta a 975 metros de 
altitude. 

0 clima e temperado, seco e salubre . A 
temperatura varia entre 7 e 29o C, para a 
media das minimas e maximas, respectiva
mente. No inverno regLstram-se geadas fre
qiientes e em alguns dias nevadas fracas . 
A altura total da precipita~ao no ano e de 
1301 mm . 

0 relevo do solo apresenta-se sob a for
ma de altas planuras, suavemente onduladas, 
exce~ao feita a regiao de escarpa de erosao, 
em alguns trechos das serras de Itaiacoca, das 
Almas e de Sao Miguel. Nesta ultima se en
contra o ponto c1~lminante uo Municipio, de
nominado Coroa, com 1173 metros de altitude. 
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o rio Tibagi e o principal curso d'agua, 
navegavel em grande parte 0 De menor im
portancia, podem ser citados as rios Pitangui, 
Ribeirao das Areias, Bonito e Roc;a-Velha o 

A 30 km da sede municipal existe a for
mac;ao geologica de Vila Velha, blocos de are
nita vermelho que, devido a erosao, apresen
tam o aspecto de uma cidade em ruinas -
notavel curiosidade, nao so turistica como ci
entifica 0 Proximo a Vila Velha localiza-se 
a Lagoa Dourada, com 320 m de diametro e 
2 a 3 m de profundidade 0 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

Industria 

EM 1958, quanta ao valor da produc;ao in
dustrial (1295 milhoes de cruzeiros), 

Ponta Grossa colocou-se em 3oo lugar entre as 
Municipios do Parana, vindo logo ap6s Curi
tiba (5 277) e Maringa (1476) e imediata
mente acima de Londrina 0145) 0 Contribuiu 
com 6% para o valor da produc;ao do Estadoo 

Cerca de 24% das pessoas de 10 anos e 
mais trabalham nas industrias de transfor
mac;iio 0 304 eram os estabelecimentos indus
trials em 1958 0 Pagaram 97 milh5es de cru
zeiros aos seus 2 810 operarios 0 Desses esta
belecimentos, 124, com no minima 5 pessoas, 
ocupavam, ao todo, 2 437 operarios (86%) 0 

As classes predominantes sao as de "pro
dutos alimentares" e "madeira", que partici
param com 43% e 34%, respectivamente, do 
valor da produc;ao industrial ponta-grossenseo 
Na industria de produtos alimentares foi al
canc;ado o valor total de 551 milhoes de cru
zeiros em 1958, ficando o Municipio em 700 lu
gar no Estado, so abai.xo de Curitiba, Maringa, 
Rolandia, Londrina, Arapongas e Cam be 0 

5oo centro de 1 industria madeireira do 
Pais, tern uma produc;ao no valor de 447 mi
lhoes de cruzeiros, superado apenas pela de 
Sao Paulo, SP (com 2 202), Rio de Janeiro, GB 
(767) , Guarapuava, PR (742), e CUritiba, PR 
(541) 0 

Beneficiamento de madeira, carnes e de
rivados, bebidas e refrigerantes, banha de 
porco, moblliario, calc;ados e artefatos de 
couro sao outros ramos industrials a assina
lar, embora seu valor seja bern menor que 
o das classes anteriormente referidaso 
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Pra~a Barlo do Rio Branco; A esquerda o Col~glo 
Estadual Regente Felj6; a dlrelta, sede de duas 

Faculdades 

Na industria extrativa mineral, destaca
-se a produ.;:ao de cal, que atingiu 2 033 to
neladas, no valor de 2 480 mllhares de cru
zeiros, em 1959. 

Quanto a energia eletrica, Ponta Grossa 
e servida pela Companhia Prada de Eletrici
dade, com usinas hidraulicas e termicas num 
total de 6 806 kw . 

Dos produtos de origem animal, foi re
gistrado, em 1958, o seguinte abate: 138 409 
suinos, 20 345 bovlnos, 265 ovlnos e 255 ca
prinos, perfazendo 8 383 t de produtos de ma
tadouro, no valor de 230 milhoes de cruzeiros . 
Desse valor, 24% correspondem a carne verde 
de bovino, 17% a banha nao reflnada, 11% ao 
charque de bovino e 10% a carne vacum fri
gorificada. 

Conta o Municipio com instala.;:oes da 
empresa Frigorificos Wilson do Brasil S. A. 

Agropecwiria 

~ EGUNDO a Inspetoria Regional de Estatis
~ tlca Municipal, o valor global da produ
.;:ao agricola, em 1960, teria a'can.;:ado 342 mi
lhoes de cruzeiros, dos quais 73% provenien
tes da cultura do arroz. Seguem-se as culturas 
de milho (9%-) e feijao (6%) . 

Em 1959, ex!stiam 27 200 cabe.;:as de bovi
nos, 23 000 de suinos, 6 100 de eqiiinos, 3 800 
de caprinos, 3 100 de muares, 2 300 de ovinos 
e 60 de asininos . A popula.;:ao pecmiria foi 
estimada, nesse ano, em 460 milhoes de cru
zeiros. 

Foram produzidos 3 900 milhares de litros 
de Ieite, no valor de 58 500 mllhares de cru
zeiros . 
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Comercio e Bancos 
, 

E IMPORTANTE 0 comercio do Municipio, que 
figura como verdadeiro entreposto co

mercia!, a servic;o de vasta zona, mantendo 
transac;oes com as prac;as de Sao Paulo, Curi
tiba, Paranagua, Antonina, Londrina, Apuca
rana, Maringa, Guarapuava e todo o oeste do 
Parana . Em 19fl0, havia, na sede municipal, 
150 estabelecimentos atacadistas e 1170 va
rejistas . 

0 movimento bancario .e bastante: inten
se, o mais importante da regiiio . . 

A tabela a seguir permite comparar as 
principals contas de Ponta Grossa . nl? trlenio 
1957/1959: 

CONTAS 

Empreetimos em c/o .... . 
Tituloo dei!Contados ............... . . 
Dep6aitos a vista e curto prazo .. .... . 
Dep6eito a prazo ............... . 

SALDOS EM 31/XII 
(CrS 1 000) 

1957 

276 945 
208 016 
303 457 

32 637 

1958 

336 0'14 
277 823 
421 683 
38 068 

1959 

353 442 
348 329 
643 022 

42 223 

As aplicac;oes bancarias foram distrlbui
das da segulnte forma: 

ESPECIFICACAO 

Governoo .. . .......................... . 
Bancoe .. .. ..... . ........ . ... ......... . 
Com~rcio ..... ....................... . . 
Industria ............................. . 
Lavoura .... ......................... .. 
Pecuaria ............................. .. 
Particulares.. . .. . . .. . . ............... . 

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

SALDOS EM 31/XII/59 
(CrS 1 000) 

Emprestimos Tltuloa 
em etc descontadoa 

1 132 
6' 

80 R74 
138 905 
98 910 
32 313 
1 249 

353 442 

160 

131 723 
172 103 

2 431 
966 

40 967 

348 328 

A industria, como se vi!, corresponde a 
maior parcela das operac;oes de emprestimos . 

Operam no Municipio os segulntes estabe
lecimentos: Banco Comercial do Parana (ma
triz) ; da Lavoura de Minas Gerais; do Brasil; 
do Estado do Parana; Industria e Comercio 
de Santa Catarina; Mercantil de Sao Paulo; 
Mercantil e Industrial do Parana e Naclonal 
do comercio . 
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MEIOS DE TRANSPORTE 

P ONTA Grossa e servida pela Recte Vla~ao 
Parana-Santa Catarina, sendo conslde

rado o mats importante entroncamento fer
roviario do Estado, pols dali partem trens para 
diversas cidades paranaenses e do Pais, in
clusive Porto Alegre, Sao Paulo e Rio de Ja
neiro, em conexao com as estradas de ferro 
locals. 

Ao sistema ferroviario existente· sera em 
breve acrescentado o Tronco Principal Sul 
<TPS), que se destina a liga~ao do Rio de 
Janeiro com as capitals sulinas, em bitola de 
1,60 m, passando seus trllhos a cerca de 1 km 
da cidade com um tra~ado que reduzlra de 
maneira acentuada seus atuais percursos com 
outros pontos do Estado. Tambem a conclusao 
da Central do Parana, que o ligara a Apu
carana, colocara o Municipio a meio caminho 
do itinerario ferroviario entre a zona cafeeira 
do noroeste e o porto de Paranagua. 

Excelentes rodovias ligam o Municipio aos 
principals centros nacionais e ao interior do 
Estado. 0 percurso ate Curitiba e feito em 
2 horas e 45 minutos, pela BR-35. A estrada 
Ponta Grossa-Apucarana - Maringa- Porto 
Sao Jose (BR-104), alnda nao concluida, per
mitira a conexao entre a BR-87, BR-14, BR-35 
e, conseqtientemente, a BR-2. Destina-se ao 
escoamento da Produc;ao do Norte Novo. 

As distancias percorridas e os meios de 
transporte que ligam Ponta Grossa as cldades 
vizinhas, as Capitals estadual e federal e ao 
Rio de Janeiro sao as seguintes: 

Campo Largo - Rodov. 107 km. 
Castro - Rodov. 43 km ou ferrov. 57 km . 
Iptranga - Rodov . 56 km. 
Palmetra - Rodov. 44 km ou ferrov. 53 km. 
Teixeira Soares - Rodov. 62 km ou 

ferrov. 74 km. 
Ttbagi - Rodov. 88 km. 
CURITIBA (capital estadual) - Rodov . 

136 km ou ferrov. 183 km. 
BRASiLIA (capital federal) - Rodov ., via 

Curltiba, PR, Sao Paulo e Matao, SP, e Goia
nia, GO, 1 648 km. 

Rio de Janeiro - Ferrov., via Itarare e 
S . Paulo, SP (RVPSC, EFS e EFCB), 1157 km, 
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ou rodov ., via Curitlba, ja descrita; dai: rodov. 
via Ribeira e Sao Paulo, SP, 1 021 km. 

,., 

Transporte aereo 

0 MUNICiPIO e servido pelo Cons6rcio Real
Aerovias-Nacional. 

Em 1960, o aeroporto local apresentou o 
seguinte movimento: 

Numero de pousos . ........ .. .......... . ... . 

Passagelros transportados 

Embarcados 
Desembarcados 
Em tril.nslto 

Correlo (kg) 

Embarcado 
Desembarcado 
Em trAnalto 

Carga (kg) 

Embarcada 
Desembarcada 
Em trAnslto 

647 

2 882 
2 916 
6 791 

353 
295 
283 

25 048 
36 315 
60 622 

De Ponta Grossa, em viagem direta, o 
aviao leva em media, 30' ate Curltiba; 35' ate 
Guarapuava; 1 h e 20' ate Cascavel; 1 h ate 
Londrlna. Com escalas: 1 h e 40' ate Sao 
Paulo, dai ate Brasilia, 2h e 15'; 30' ate Curi
tiba, dai ao Rio de Janeiro, 2 h; 1 h e 40', 
via Guarapuava, ate Campo Mourao; 2 h e 20', 
via cascavel, ate Foz do Iguac;u. 
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Catedral do Bispado 

INSTRUl;AO E ENSINO 

P oDE-SE estimar que atualmente mais de 
77% dos ponta-grossenses estao alfabe

tizados (nao consideradas as crian~;as de me
nos de 10 anos) . Entre as pessoas de 7 a 14 
anos (em idade escolar) cerca de 61% estao 
matriculadas. No Estado, essas taxas se si
tuam, respectivamente, em tOrno de 51 e 32%, 
sendo bern inferiores, portanto, as do Muni
cipio. 

Em 1959, contava Ponta Grossa com 119 
unidades escolares do ensino prim arlo geral: 
66 estaduais, 46 municipals e 7 particulares. 
0 numero de professores ascendia a 715 e o 
de alUnos a 13 503. 

0 ensino fundamental comum era mi
nistrado em 101 unidades escolares, onde se 
matricularam 12 607 alunos . 

Quanto ao ensino medio, havia 2 unida
des de ensino comercial, 2 de normal, 3 de 
ginasial e 2 de colegial. Em 1959, o corpo do
cente dessas unidades era de 229 professores, 
e o numero de alunos matriculados, 3 372. 

Os principals estabelecimentos de ensino 
medio sao OS seguintes: Colegio Estadual, Es
cola Normal Secundaria Professor Cesar Pie
tro Martinez, Escola Tecnica de Comercio Es
tadual de Ponta Orossa, Ginasio e Escola 
Normal Sant'Ana e Gimisio e Escola Tecnica 
de Comercio Ponta-Orossense . 

Pelos estabelecimentos de ensino media e 
superior que possui, o Municipio se destaca 
entre os demais da Regiao dos Campos Gerais, 
atraindo estudantes das comunas vizinhas. 

Tres sao os estabelecimentos de ensino 
superior, todos subordinados a Universidade 
do Parana: Faculdade Estadual de Filosotla, 
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onde se mlnlstram cursos de linguas neola
tlnas, matematlca, geografia e hlst6ria; Fa
culdade Estadual de Farmacla e Odontologia 
e Faculdade Estadual de Dire! to . 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS 

E XISTIAM, em 1960, tres esta11oes radloemis
soras: PRJ-2, Radio Clube Ponta-gros

sense (freqiiencia de 1 250 qulloclclos) ; ZYS
-34, Radio Central· do ·Parana (1460 quiloci
clos) e ZYS-65, Radiodifusora (680 quiloci
clos) . 

Bibllotecas, ha 12, com mais de 2 000 vo
lumes, destacando-se as do Centro Cultural 
Euclides da Cunha, Centro Cultural Brasil-' 
Estados Unidos, Faculdade Estadual de Filo
sofia, Ciencias e Letras de Ponta Grossa, Loja 
Ma~onlca Amor e Caridade 11.6 , Prefeitura 
Municipal e Escola Normal de Ponta Grossa . 

Circulam no Municipio dois diarios matu
tinos, o "Diario dos Campos" e o "Jornal da 
Manha". 

As entidades culturais sao o Centro Cul
tural Euclides da Cunha, o Circulo de Estu
dos Roehr. Pombo, a Socledade Ponta-Gros
sense de Astronomia, a Associa~ao Medica do 
Parana, a Associa~ao dos Cirurgl6es Dentistas 
do Parana, o Foto-Cine-Clube Ponta-gros
sense, etc. 

DIVERSOS ASPECTOS DA CIDADE 

NA sede municipal existem cerca de 11 229 
liga~oes eletricas domic111ares. A rede dis

tribuidora de agua serve a 105 logradouros pu
blicos, com 3 308 hidrometros e 719 liga~oes 
diretas. A rede de esgotos sanitarios mede 
25 km e beneficia 2 395 predios. 

Ha na cldade 28 hotels e inumeros bare.s 
e restaurantes . 

Proporcionam assistencia medico-hospita
lar a popula~aO OS seguintes estabelecimen
tos: Hospital Infantil Dr. Getulio Vargas, 
Uospital Sao Lucas, Hospital Central da Co
operativa 26 de Outubro, Santa Casa de Mi
seric6rdia, Maternidade de Ponta Grossa e o 
Pronto Socorro Municipal . No setor de as
slstencia social, cita-se a Vila Vicentina, o 
Asilo Sao Vicente de Paulo e o Amparo In
fantil "Hercilia Vasconcelos" . 
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Conta o distrito-sede ·com servi~os tele
graflcos do Departamento dos correlos e Te
legrafos e da Rede Vla~ao Parana-Santa 
Catarina e uma rede telefonica com 1200 apa
relhos instalados . 

Funciona no Municipio uma Agencia de 
Estatistlca, 6rgao lntegrante do sistema es
ta tistico braslleiro . 

FINAN(;AS POBLICAS 

A ARRECADA~A.o da Prefeltura, no exercicio 
de 1959, elevou-se a 61 543 milhares de 

cruzeiros, inferior, apenas, a de . Curitlba e 
Londrina, entre os Municiplos paranaenses . 
Bem malores, no entanto, foram a do Estado 
e a da Unlao, no ambito municipal : 

Arrecada<;i!.o em 1959 
(Crt 1 000) 

Prefeltura ............ . ..... . . 61543 

259 741 

235 545 

Estado ...................... .. 

UnlAo .... .. . .............. .. 

0 desenvolvimento geral das finan<;as 
municipals tern sido o seguinte : 

FINANCAS MUNICIPAlS (Cr$ 1 000) 

ANOS Recelta arrecadada Desposa Saldo ou 
----- realizada "deficit" 

Tot~l j_ Tributiiria do balan~ 
---- - - - -

1966 ••.. ... :15 99~ 18 202 :12 477 + 3 51R 
1957 . .. 47 OiiO 24 505 42 776 - 4 315 
1958 .. .. 47 7U3 25 494 29 841 17 U62 
1969.. .. 61 543 26 652 35 841 + 25 699 
1960 (0) ... ... 100 000 30 736 100 ()()() -

A renda trlbutaria, em 1959, contribuiu 
com 43% para a arrecada~ao total. Dos im
postos arrecadados, 52% corresponderam ao 
predial e 23% ao de industrlas e proflssoes . 

Quanto a despesa reallzada, as principals 
parcelas se destinaram aos servi~os de utili
dade publica (49%) e a administra~ao geral 
(20%) . 
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FONTES, 

A s informa~iies estatisticas divulgadas nes
te trabalho foram, na sua maioria, com

piladas e fomecidas pela Agencia Municipal 
de Estatistica de Ponta Grossa . 

Outras fontes: Arquivos de documenta~iio 
municipal, da Diretoria de Documenta~iio e 
Divulga!;iio do CNE; "Enciclopedia Brasileira 
dos Municipios"; Servi~o de Estatistica da 
Produ!;iio (Ministerio da Agricultural ; Ser
vi~o de Estatistica da Educagao e Cultura 
(MiniSterio da Educa~ao e Cultural; Servi~o 
de Estatistica Economica e Financeira e Con
selho Tecnico de Economia e Finan!;as (Mi
nisterio da .Fazendal; e Diretoria de Aero
nautica Civil (Ministerio da Aeronautical . 
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E STA publica~do jaz parte da sene de mo
nograjias municipais organizada pela 

Diretoria de Documenta9do e Divulga9do do 
Conselho Nactonal de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolu~do hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza~do, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns ca
sos, divergencias de opiniiio, comuns em as
suntos dessa natureza, nao sendo raros os 
equivocos e erros nas pr6Prias tontes de pes
quisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colabora9do, especfa1mente 
de historiadores e ge6gratos, a tim de que se 
possa divulgar de futuro, sem receio de con
troversias, 0 escort;o hist6rico e geogriifico 
dos municfpios brastleiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTAT1STICA 

Presidente : Rafael Xavier 

SecretUio-GP.ral: Raul Lima 

Acab(JU-Se de imprimir no Servifo Grtifico do 
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