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gonzaga 
RIO GRANDE DO SUL 

- Area: 2.004 km•; altitude da 
sede: 320 m ; temperaturas em 
oc: mlixima, 36,3; minima, 1,4; 
precipitat;ti.o pZuviometrica anuaz: 
1.561 mm (1967 ) . 

- 40.611 habitantes ( estimativa 
em 1.• de julho de 1968); den
sidade demogrdfica: 20 habitan
tes par quil6metro quadrado. 

- 66 estabelecimentos industriais, 
5 atacadistas e 193 varejistas; 
3.597 im6veis rurais (!BRA); 5 
agencias bancdrias e 1 da Gaixa 
Econ6mica Federal. 

- 103 estabelecimentos escolares de 
ensino primdl'io comum, 7 de 
ensino media; 1 biblioteca, 2 
livrarias, 2 tipogra/ias, 1 jornal, 
1 estat;ao radiodijusora e 1 
cinema. 

- 76 ruas, 2 prat;as , 2 jardins; 3.304 
p redios, 2.162 ligat;6es eletrica~ 
dom iciliares, 460 aparelhos tele
f6nicos; 3 hoteis, 9 pensoes, 15 
r estaurantes, 87 bares e bote
quins. 

- 1 hospital com 109 leitos, 1 
pasta de saude, 1 pronto-socorro; 
6 medicos, 6 dentistas, 2 jarma
ceuticos, 4 entermeiros; 3 tar 
mdcias. 

( r egistrados na Preteitura Mu
nicipal em 1987) - 565 autom6-
veis e jipes, 10 6nibus, 359 cami
nhoes, 234 camionetas e 40 vei 
culos nao especijica:dos. 

(milh6es de cruzeiros novas) 
receita prevista: 1,2 (renda tri
butdria: 152,5 mil hares); despe
sa fixada: 1,2 (1968). 

- 13 vereadores. 
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DATAM DE 1609 e 1627, respectivamente, as primeiras 
tentativas dos jesuitas para redugao dos guaranis e 
formagao de um 'estado teocratico na margem orien
tal do rio Uruguai, em terras hoje pertencentes aos 
Estados do Parana e Rio Grande do Sul. Essas ini
ciativas se frustaram em decorr€mcia das incurs6es 
bandeirantes de 1628 e 1637, principalmente, sob 
comando de Antonio Raposo Tavares. 

Somente em 1682 voltaram os padres a chamada 
Banda Oriental para fundar novas redug6es, que 
vieram a constituir os "Sete Povos das Miss6es" -
Sao Nicolau, Sao Luiz, Sao Lourengo, Santo Angelo, 
Sao Joao, Sao Miguel e Sao Borja. 0 "povo" de Sao 
Luiz Gonzaga foi criado em 1687, pelo padre Miguel 
Fernandez, com indios trazidos da redugao de Con
ceigao, a margem direita do Uruguai. 

Pelo Tratado de Madri, de 1750, passou ao do
minio de Portugal a regiao missioneira, porem as 
povoag6es entraram em decadencia, em virtude da 
expulsao dos jesuitas do Brasil, par Lei de 3 de se
tembro de 1759, e do insucesso dos dominicanos, 
franciscanos e mercedarios na administragao das 
miss6es e governo da indiada. 

Em 1801, o governador do Rio Grande do Sul, 
General Sebastiao Xavier da Veiga Cabral, anexou 
em definitivo ao reino de Portugal os Sete Povos 
das Miss6es, ap6s campanha contra os espanh6is e 
conquista da regiao par Jose Borges do Canto e 
Manoel Santos Pedroso. 

Apenas em 12 ou 13 de outubro de 1817, por 
alvara, e que D. Joao VI criou a vila de Sao Luiz da 
Leal Braganga, como sede do Municipio au Termo 
do territ6rio conquistado, ate os limites das posses
s6es espanholas. 

Em 1826, as Miss6es foram novamente invadidas, 
desta vez por Frutuoso Rivera, durante a campanha 
Cisplatina, e Sao Luiz ficou amerce de aventureiros. 
Mais tarde, em 1854, o Rincao dos Povos, que com
preendia Sao Luiz da Leal Braganga, Sao Lourengo 
e Sao Nicolau, foi incorporado a Cruz Alta, perdendo, 
portanto, sua autonomia. Foi nomeado subdelegado 
do distrito, escrivao de paz e notario Joao Lopes 
Lencina, considerado o oraculo da populagao. 

Em 1857, foi Sao Luiz incorporado ao Municipio 
de Sao Borja. Para o progresso da regiao muito con
tribuiu o casal Lencina. Sucederam-no o Dr. Antonio 
Gomes Pinheiro Machado, politico de projegao na
cional, o General Jose Gomes Portinho, o Coronel 
Sezefredo Coelho de Mesquita e outros. 



Vista parcial da cidade 

Sao Luiz Gonzaga representou importante papel 
na revolu~ao de 1924, quando a guarnigao local do 
Exercito solidarizou-se com o movimento e a cidade 
foi ponto de concentragao de forgas revolucionarias. 
Em 1930, sob o comando do Coronel G6is Monteiro, 
o regimento de cavalaria ai sediado aderiu a revolu
gao deflagrada par Minas Gerais, Paraiba e Rio 
Grande do Sul. 

Ainda hoje existem ruinas dos antigos redutos 
jesuiticos, principalmente em Sao Lourengo, pelas 
quais se pode aquilatar o•adiantado grau de conhe
cimentos que possuiam as padres, tanto no que se 
refere a arquitetura e engenharia, quanta a tra
balhos artisticos. E flagrante a influencia espanhola. 

Formafao Administrativo-Jttdiciaria 

0 DISTRITO deve sua criagao a Lei provincial n.o 431, 
de 8 de janeiro de 1858, e o Municipio, com territ6-
rio desmembrado dos de Santo Angelo e sao Borja, 
a Lei provincial n.0 1.238, de 3 de junho de 1880. A 
instalagiio data de 7 de janeiro de 1881. 

Em 12 de margo de 1902, o Decreta estadual 
n.0 477 concedeu foros de cidade a sede do Muni
cipio. Este ultimo, na divisao administrativa de 1911, 
figurava com 5 distritos: Sao Luiz Gonzaga, Sao 
Nicolau, Carovi, Cerro Pelado e Guarani. 

Par ocasiao do Recenseamento de 1920, Sao Luiz 
Gonzaga constituia-se do distrito-sede e dos de Sao 
Nicolau, Bossoroca, Sao Francisco Xavier, Colonia 
Guarani, Cerro Azul e Sao Lourengo. Em 1933 sub
dividia-se em 9 distritos: o da sede, Sao Nicolau, 
Igrejinha, Porto Xavier, Colonia Guarani, Colonia 
Cerro Azul, Sao Lourengo, Santa Lucia e Roque 
Gonzalez. 
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Nas divis6es territoriais de 1936/37, bern assim 
em 1938, registravam-se os seguintes distritos: Sao 
Luiz Gonzaga, Sao Nicolau, Bossoroca (ex-Igrejinha), 
Porto Xavier, Colonia Guarani (mais tarde Guarani, 
Guaramano e Guarani das Miss6es), Cerro Azul 
(mais tarde Cerro Largo) , Sao Lourenc;o (mais tarde 
Quarepoti, Missioneiros e Sao Lourenc;o das Miss6es) , 
Santa Lucia (depois Caibate) e Roque Gonzalez. 
Observava-se, no entanto, que no ultimo quadro as 
sedes dos distritos de Bossoroca e Santa Lucia nao 
acusavam categoria definida. 

Segundo o quadro territorial vigente no qiiin
qiienio 1939/43, eram em n1lmero de 8 os distritos: 
o da sede com as zonas de Sao Luiz Gonzaga e Bos
soroca (ex-Igrejinha), Cerro Azul, Guarani (ex-Co
lonia Guarani), Porto Xavier, Quarepoti (ex-Sao 
Lourengo), Roque Gonzalez, Santa Lucia e Sao Ni
colau. 0 Distrito de Quarepoti, segundo outra fonte, 
aparece com o nome de Missioneiros. As mudanc;as 
toponimicas foram esclarecidas pelo Decreta estadual 
n.0 7.842, de 30 de junho de 1939. 

No quadrienio 1945/48 havia tambem 8 distri
tos : o da sede (com os subdistritos de Sao Luiz 
Gonzaga e Bossoroca), Caibate (ex-Santa Lucia), 
Cerro Largo (ex-Cerro Azul), Guaramano (ex-Gua
rani), Missioneiros (ex-Quarepoti), Porto Xavier, 
Roque Gonzalez e Sao Nicolau. 

Em 23 de outubro de 1951 foram criados os dis
tritos de Pirap6 e Rolador, o primeiro com parte do 
distrito de Sao Nicolau e o segundo com territ6rio 
desmembrado dos de Sao Luiz Gonzaga e Caibate; 
em 16 de agosto de 1952, a Lei municipal n.0 123 
criou o distrito de Bossoroca (com parte do Distrito
-sede) e passou para o de Caibate parte do Distrito-
-sede. l!:ste distrito perdeu territ6rio para 0 novo 
distrito de Rolador. 

A partir de 1954, Sao Luiz Gonzaga comec;ou a 
perder territ6rio para a formac;ao de novos munici
pi0s. Surgiu entao o Municipio de Cerro Largo (Lei 
estadual n.o 2.519, de 15 de dezembro) e mais tarde, 
em 1959 (Lei estadual n.0 3.699, de 31 de janeiro), o 
de Guarani das Miss6es. Aparece no Censo de 1960 
com os distritos de Sao Luiz Gonzaga (sede), Bosso
roca, Caibate, Dezesseis de Novembro, Pirap6, Rola
dor, Sao Lourenc;o das Miss6es e Sao Nicolau. 

Em 1965, as Leis estaduais n.o 5.025 (17 de se
tembro), 5.058 (12 de outubro) e 5.104 (23 de novem
bro) desmembram-lhe o territ6rio deixando-o cons
tituido pelos seguintes distritos: Sao Luiz Gon
zaga, Sao Lourenc;o das Miss6es, Rolador, Dezesseis 
de Novembro, Afonso Rodrigues, Serrinha, Santa 
Ines e Rincao de Sao Pedro. Esta e a divisao atual. 

A Comarca de Sao Luiz Gonzaga foi criada pelo 
Ato n.0 109, de 25 de fevereiro de 1890, e abrange 
imicamente o termo sede . 
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ASPECTOS FISICOS 

0 IvlUNICiPIO, localizado na zona fisiograJica das 
Miss6es, limita-se com os de Roque Gonzales, Cerro 
Largo, Bossoroca, Caibate, Santo Angelo, Santo An
tonio das Miss6es e Sao Nicolau. Sua area, segundo 
o IBG, e de 2.004 km", com predominancia de solos 
silico-argilosos. 

Clima temperado. E.m 1967, a temperatura mini
ma, registrada no mes de junho, foi de 1,4°C, e 
a maxima, em dezembro, de 36,3. A epoca das chuvas 
ocorre de junho a outubro. A precipitagao pluvio
metrica totalizou 1.561 mm. 

Entre os cursos de agua destacam-se o Ijui e o 
Piratinim, afluentes do Uruguai. Reveste-se de im
portancia econ6mica o Salta do Pirap6, no rio Ijui, 
cuja f6rc;a e utilizada pela usina hidreletrica que 
abastece os municipios de Sao Luiz Gonzaga, Cerro 
Largo, Roque Gonzalez e Sao Nicolau. 

A cidade, a 320 metros de altitude, dista 410 km, 
em linha reta, da Capital do Estado, rumo ONO. e 
tern as seguintes coordenadas geograficas: 28° 24' 00" 
de latitude Sul e 54° 57' 15", de longitude W. Gr. 

0 aproveitamento das riquezas vegetais abran
geu, em 1967, a extrac;ao e beneficiamento de ma
deiras para construc;ao; taros de madeira (7.620 
m') ; dormentes para estradas de ferro (18. 600 
m') e lenha para uso domestico (30.000 m") . 

0 CENSO Demografico de 1960 apurou uma populac;ao 
de 55.537 habitantes, assim distribuida: 

LOCALIZA QAO POPULAQAO 
POPULAQAO 

DA 
Total Urbana Rural 

Municipio ........... ··· · ·· .. . .. .. 55 537 16 127 39 410 

Distrito-sede .... . .. .. ... . . 21 824 12 926 8 898 
Bossoroca (1) ..... .. 5 962 1 008 4954 
Caibatc (1) .. . . . . . . . . . 6 792 359 6 433 
Dezcsseis de N ovcmbro .... 4 492 93 4 399 
Pirap6 (1) . .... . .. . .. . . .... .. 5 399 263 5 136 
Rolador .. ... ... .... .... . ..... 4 369 211 4 15S 
Sao Louren~o das Missiles . .. . ... 2 657 324 2 333 
Sao Nicolau (1) .. ... . ..... .... 4 042 943 3 099 

(1) Desmembrados ap6s o Censo de 1960. 
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verificou-se diferenga 
para menos (24,6%) en
tre a populagao levanta
da pelo Censo de 1950 

Popu Ar -0 (73.652) e a de 60, em 
L .vA decorrencia dos varios 

desmembramentos sofri
dos pelo Municipio. Nas 
zonas urbanas em geral 
houve 0 acrescimo de 
34,6 %; na cidade o au
mento foi de 66,4%. A po
pulagao era essencialmen
te rural, (71%). 

Em relagao ao dia 1.0 de 
julho de 1968, o Laborat6-

~ Urbana D Rural rio de Estatistica do IBE 
estimou em 40.611 habi
tantes a populagao de Sao 
Luiz Gonzaga (20 habi
tantes por qui16metro 
quadrado). 

Em 1967, o movimento do registro civil acusou 
1.104 nascimentos (9 natimortos), 171 6bitos em 
geral (56 de menos de 1 ano) e 285 casamentos. 

PECUARIA 

A PECUARIA e a mais importante base econ6mica do 
Municipio e os bovinos predominam, tendo a cria
gao como principal finalidade o corte. As ragas pre
feridas sao a charolesa, hereford, aberdeen-angus, 
devon e holandesa, assim como as zebuinas. 

Em 1967, a populaGao pecuaria subia a 278 .372 
cabegas, avaliadas em NCr$ 23,7 milh6es. 

VALOR 

POPULAQAO PECUARIA CA.BEQAS N\tmeros % sobre absolutos o total (NCr$ 1 000) 

.Bovinos ... .. . ... 134 392 19 338 8 ,4 
Eqiiinos .. .... . .. . .. . ... . 10 101 8v8 3,4 
Asininos .. ..... . . .. . . . . ... . 150 6 0,0 
Muares .... .... . . .... .. 3 0 18 0, 1 
Sufnos . .. .. . . ... ... ... 62 407 2 708 11,4 
Ovinos .. .. . . ... . . ···· · · · 69 103 R29 3,5 
Capri nos .. .. .... .. ] 800 11 0,1 
BUfalos ... · ·· ······ 120 30 0,1 

TOTAL.. . . .... 278 372 23 748 100,0 
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A exportagao de gado se faz para os municipios 
riograndenses de Canoas, Rio Grande, Santo Angelo, 
Santa Rosa e Guarani das Miss6es, principalmente. 

A produgao de leite foi calculada em 3,8 milh6es 
de litros, no valor de NCr$ 565,6 milhares. 

No que tange a criagao de aves, compunha-se o 
plan tel de 199.880 galinaceos (550 perus), no valor 
de NCr$ 372,1 milhares. Existiam ainda 11.500 pal
mipedes (NCr$ 17,3 milhares). Foram produzidas 240 
mil duzias de ovos, avaliadas em NCr$ 84,0 mi
lhares. 

Anualmente realiza-se uma Exposigao Regional 
Agropecuaria, Industrial e Comercial. Em 1967, toma
ram parte no certame 161 expositores e o numero 
de visitantes foi calculado em 6.551. 

Em 1967, a produgao de mel elevou-se a 8 mil 
e 700 quilos, no valor aproximado de NCr$ 8,7 milha
res. 

A de la foi de 131,3 mil quilos, no valor de 
NCr$ 250,0 milhares. 

Ha no Municipio 2 veterinaries em atividade. 

AGRJCULTURA 

EM 1960 foram recenseados, no Municipio, 6.141 es
tabelecimentos rurais. A area total desses im6veis, 
por . ocasiao do ultimo Recenseamento, assim se 
distribuia: 275.439 ha de terras pr6prias; 72.897 ha 
arrendadas ; 12.870 ha ocupadas; 38.189 ha pr6prias 
e arrendadas; 3.035 ha pr6prias e ocupadas e 804 ha 
de glebas arrendadas e ocupadas. 

Segundo a condigao do responsavel, 3.835 esta
belecimentos se achavam entregues aos seus propri<.>
tarios (289.925 ha), 1.443 a arrendatarios (73.701 ha), 
787 a ocupantes (12.870 ha) e 76 a administradores 
(26.738 ha). Havia, ao todo, 6.953 estabelecimentos 
destinados a lavouras (42.463 ha). 

2.610 propriedades tinham areas menores de 10 
ha, 2.906 de 10 a menos de 100 ha, 561 de 100 a menos 
de 1.000 ha e 64 de 1.000 a menos de 10.000 ha. Ocu
pavam um total de 22.164 pessoas, das quais 14.689 
homens 02.041 de 14 anos e mais). 

Quanta as atividades predominantes 5.365 es
tabelecimentos se dedicavam a agricultura e a agro
pecuaria, 763 somente a pecuaria, 6 a invernadas e 
campos de engorda, 5 a extragao vegetal e 2 a ativi
dades de experimentagao. 

Em 1966, segundo o IBRA, havia 3.597 im6veis 
rurais, numero reduzido em virtude dos desmembra
mentos sofridos pelo Municipio em 1965. 

Em 1967, as culturas abrangeram 53.682 ha, cuja 
produgao se elevou a NCr$ 12,8 milh6es, assim dis
tribuida: 
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VALOR DA PRODUQAO 

PRODUTOS AGRfCOLAS 

Milho .. . . . . 
Mandioca .. 
Alfafa .... . 
Soja .... .. 
Tri~o .... . 
Arroz .. 
Outros (1) .. 

TOTAL .. 

Numeros 
absolutos 

(NCr$ 1 000) 

3 150 
2 308 
1 825 
1 7!)2 
1 373 
1 150 
1 207 

12 805 

% s&bre 
o total 

24,6 
18,0 
14,3 
14,0 
10,7 
9,0 
9,4 

100,0 

(I) Em outros incluem-se: feijiio, linho (semente), cana-de-a~ucar, hatata-doee' 
uva, batat:t .. inglesa, mclancia, pCra, cebola, amendoim, laranja, mel5.o, abacate, banana, 
maca . pCssego, aveia, tangcrina, marmelo. alho, tomate, caq ui, figo c limiio. 

0 milho ocupou 21.000 ha e rendeu 31.500 tone
ladas; a mandioca 4.547 ha e 94,4 t; a alfafa 2.600 ha 
e 20.280 t; a soja em grao 12.400 ha e 12.648 t; o trigo 
6.400 ha e 4.578 t e o arroz 1.500 h a e 5.748 t. 

PRODUCAO AGRiCOLA -1967 

Milhoes de cruzeiros novos 

4-------------------------------

MILHO 

ALFAFA 

~ MANDIOCA 

lt l SOJA 

OUTROS PRODUTOS 
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A produ~iio agricola nao e toda consumida pelo 
Municipio, havendo exporta~ao para outros centros. 

Dois agronomos prestam seus servi~os profissio
nais. 

INDlJSTRJA 

A INDUSTRIA de transforma~iio, que atingiu em 1967 
valor superior a NCr$ 7,0 milh6es, em 66 estabeleci
mentos com 355 operarios, se reduz quase que exclu
sivamente ao genero de produtos alimentares 
(93,0%). Entre estes avultam OS produtos de frigo
rifico (salcicharia, presunto, banha refinada, etc.) . 

Havia, ainda, 25 estabelecimentos de madeira, 5 
de bebidas, 3 de minerais nao metalicos, 3 de ves
tuario, cal~ado e artefatos de tecidos, 2 de cada urn 
dos generos de metalurgica, mobiliario, editorial e 
grafica e 1 de produtos de perfumaria, sab6es e velas. 

Abate de Reses 

EM 1967 foram abatidos 6.086 bovinos, 69.658 suinos, 
12.860 ovinos, 535 caprinos e 628 aves, que resulta
ram 5.936 t de produtos diversos, no valor de NCr$ 
7,8 milh6es. 

Dos aludidos produtos, destacaram-se a banha 
refinada, com 1.678 t e 24,2% do valor; a carne verde 
de bovino. com 885 t e 17,2% ; a carne salgada de 
suino, com 636 t e 12,0 %; o presunto cozido, com 
424 t e 16,2 %; e a carne frigorificada de suino com 
257 t e 6,3%. A percentagem restante compreendia 
outros 32 produtos. 

COl\IERCIO E BA N COS 

A PRAC,:A de Sao Luiz Gonzaga conta com 5 estabele
cimentos atacadistas (predominando os ramos de 
cereais e forragens) e 193 varejistas. Quanto a pres
ta~iio de servi~os, ha que mencionar 3 hoteis, 9 pen
s6es, 5 cabeleireiros para senhoras, 9 barbearias, 15 
restaurantes e 87 bares e botequins. 

0 Municipio mantem transaG6es comerciais com 
diversos outros centros economicos, exportando 
banha refinada, salame e presunto para Sao Paulo 
e Guanabara; alfafa, trigo e milho para Porto Ale
gre, Sao Borja, Itaqui e Alegrete; soja para Cruz 
Alta, Esteio e Cerro Largo, e arroz descascado para 
diversas cidades do Parana e de Sao Paulo. 
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A recte bancaria se comp6e de 5 agencias, dos 
bancos do Brasil, Rio Grande do Sul, Provincia, Co
mercia e Uniao de Bancos Brasileiros. Existem tam
bern 1 agencia da Caixa Economica Federal e 4 
Cooperativas. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 31 
de dezembro de 1967, foram os seguintes: caixa, em 
moeda corrente, NCr$ 224,5 milhares; emprestimos 
em contas correntes, NCr$ 4,9 milh6es; titulos des
contados, NCr$ 2,4 milh6es; depositos a vista e a 
curta prazo, NCr$ 3,1 milh6es e depositos a prazo, 
NCr$ 49,7 milhares. · 

A Camara de Compensagao apresentou o seguin
te movimento, em 1968: 25.651 cheques, no valor total 
de NCr$ 15,4 milh6es, sendo de NCr$ 599,89 o valor 
medic por cheque. 

A ANTIGA Viagao Ferrea do Rio Grande do Sul, hoje 
incorporada a Rede Ferroviaria Federal, serve o Mu
nicipio atraves do ramal Sao Luiz Gonzaga-Santiago
Cerro Largo, ligando-o a Porto Alegre, em 19 horas 
e 15 minutes e a Bossoroca e Cerro Largo, em 1 
hora e 30 minutes. 

P/P0RTO 
A.LEQRE 

Alem de suas proprias rodovias internas, Sao 
Luiz Gonzaga e cortado por estradas de rodagem es
taduais, que facilitam comunicagao com Brasilia, 
em 56 horas; Porto Alegre, em 16 h e 30 min; Bosso-
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rcca, em 1 h e 30 min; Caibate, em 1 h; Cerro Largo, 
em 1 h; Santo Angelo, em 2 h; Santo Antonio das 
Miss6es, em 30 min; Sao Nicolau, em 1 h e Roque 
Gonzales, em 1 h. · 

Entre as empresas de 6nibus ha 2 com linhas in
terdistritais, a Santa Ines e a Taimbe, e 5 intermu
nicipais: Piratini, Sao Jose, Carpenedo, Real e Olim
pio Beck. 

Ate 31 de dezembro de 1967 estavam registrados, 
na Prefeitura Municipal, 565 autom6veis e jipes, 10 
6nibus, 359 caminh6es, 234 camionetas e 40 veiculos 
nao especificados. 

Ha tambem urn campo de pouso no Municipio. 
Com referencia a comunicac;6es, Sao Luiz Gon

zaga disp6e de 2 agencias da ECT, uma das quais 
postal-telegrafica. Ha 460 aparelhos, instalados pelo 
Servir;o Telef6nico Municipal, que mantem inter
cambia com a Companhia Riograndense de Tele
comunicag6es. 

INSTRU(JiO 

PoR ocASIAO do Censo Escolar de 1964, o indice de 
escolaridade atingia em Sao Luiz Gonzaga a 72,2%; 
essa taxa, nas areas urbana e suburbana, elevava-se 
a 85,1 %. A tabela a seguir apresenta a distribuic;ao 
dos men ores recenseados, segundo as areas: 

ESPECIFICAQAO 

Municipio .. . . . 

Areas urb:ma e suburbam. 
Area rural. . . . 

CRIANQAS RECENSEADAS 

De 0 a 
14 anos 

25 071 

6 942 
18 129 

De 7 a 14 an os 

Total 

12 231 

3 469 
8 762 

Freqiientam 
escola 

8 831 

2 9.'51 
5 880 

Havia na epoca, segundo o Censo, 395 profess6-
res regentes de classe, dos quais 185 nas areas rurais 
(34 do sexo masculino); dos 216 normalistas, 54 se 
achavam na zona rural (16 do sexo masculino) e 
dos 179 nao normalistas, permaneciam 131 nas areas 
rurais (18 do sexo masculino). Lecionavam ainda 27 • 
profess6res nao regentes de classe, dos quais 6 em 
areas rurais (todos do sexo feminino). 
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Ensina Primaria 

0 ENsrno primario, em 1967, era ministrado em 103 
unidades escolares, par 286 professores, verificando
-se, no inicio do ano letivo, a matricula de 6.595 
alunos. 

Emina Media 

No MESMO ana, Sao Luiz Gonzaga pos'Suia 7 estabe
lecimentos de ensino media: Institute Nossa Senhora 
Auxiliadora, com os cursos ginasial e normal, 24 
professores (12 no normal) e 396 alunos matriculados 
no inicio de 1967 (144 no normal) ; Ginasio Santo 
Antonio de Padua, com 12 professores e 122 alunos; 
Ginasio Estadual, com 13 professores e 235 alunos; 
Ginasio Comercial CDEG, com 11 professores e 184 
alunos; Ginasio Agricola Gaspar D. Uchoa, com 
10 professores e 107 alunos; Escola Tecnica de Co
mercia, com 12 professores e 127 alunos e Colegio 
Sao Luiz Gonzaga, com o curso cientifico, com 8 pro
fessores e 85 alunos matriculados no inicio de 1968. 

A ASSISTENCIA medico-hospitalar e prestada pelo 
Hospital de Caridade Sao Luiz Gonzaga, com inter
namento, para o que disp6e de 109 leitos. Ha tambem 
1 posto de saude, 1 de pronto socorro e 3 farmacias. 
Quanta aos profissionais relacionados com atividades 
de saude, contavam-se 6 medicos, 2 farmaceuticos, 4 
enfermeiros e 6 dentistas. 

FINAN(AS PlJBLICAS 

A UNIA.o arrecadou, em 1967, NCr$ 489,3 milhares, 
o Estado NCr$ 2,4 milh6es e o Municipio NCr$ 741,9 
milhares (NCr$ 108,8 milhares de renda tributaria) . 
A despesa municipal foi de NCr$ 797,4 milhares. 

Para o exercicio de 1968, o or~amento do Mu
nicipio previu receita de NCrS 1,2 milhao (renda tri
butaria de NCr$ 152,5 milhares) e fixou igual des
pesa. 

As coletorias federal e estadual arrecadam tam
bern nos municipios de Caibate, Bossoroca, Santo 
Antonio das Miss6es e Sao Nicolau. 
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Busto de Pinheiro Machado. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

0 TRAQADO da cidade remonta aos tempos dos jesui
tas e as ruas, de modo geral, cortam-se em fmgulo 
reto, distanciando-se, umas das outras, cerca de 130 
metros. 

Existem 80 logradouros, 76 ruas, 2 prac;as, 2 jar
dins e parques e 3.304 predios. Dos logradouros, 23 
sao pavimentados, 73 beneficiados com iluminac; ao 
publica e domiciliar e 23 com arborizac;ao. Ha 2.162 
ligac;6es eletricas domiciliares e 1.635 residencias 
com abastecimento de .agua. 



16 

No setor cultural, o Municipio disp6e de 1 bi
blioteca, a Senador Pinheiro Machado, pertencente 
a Prefeitura Municipal. Ha 2 tipografias e 2 livra
rias, 1 jornal bi-semanal, A Noticia, com tiragem de 
2.000 exemplares e a Radio Sao Luiz, prefixo ZYW-4, 
fundada em 1949, transmitindo em ondas medias, na 
frequencia de 1.570 kc/s. Sao Luiz Gonzaga recebe 
programas de televisao da TV-Gaucha, canal 12, e 
possui 1 cinema, o Cine Lux, com capacidade para 
650 espectadores. 

Entre as associal(6es culturais, desportivas e re
creativas, destacam-se a Sociedade Uniao Opera
ria, Centro de Tradir;6es, Galpao de Estancia, Club 
Harmonia, Ipiranga Futebol Club, Sociedade Atletica 
Sao Luiz, Clube 26 de Dezembro, Sociedade Impera
triz, Sociedade Esportiva Juventus e Centro de Tra
dig6es Rodeio das Miss6es. 

Para a pratica do culto cat6lico, entre outras, 
existem a capela Nossa Senhora das Gragas e a 
Matriz de Sao Luiz Gonzaga. Esta, situada em bela 
praga, possui urn paine! no qual se veem a padroeira 
da cidade, Nossa Senhora do Chimarrao e o vene
ravel Padre Roque Gonzalez Cruz. Para o culto pro
testante ha 1 igreja evangelica e 1 temple metodista. 

Como atral(ao turistica destacam-se o Salta do 
Pirap6 e, principalmente, as ruinas das construl(6es 
dos padres jesuitas, existentes no distrito de Sao 
Lourengo, evocadoras do passado distante e teste
munhas das lutas que plasmaram o povo gaucho. 

Entre os monumentos sobressai o de Pinheiro 
Machado, na Praga da Matriz. 

Anualmente, no mes de setembro, realizam-se 
os Jogos Olimpicos da Primavera, dos quais parti
cipam todos as clubes, associal(6es e colegios do Mu
nicipio. 

Ha 11 advogados na Comarca e entre as repar
tig6es publicas conta-se a Agencia Municipal de 
Estatistica, 6rgao de coleta do IBE. Desde 1905, se 
acha aquartelado em Sao Luiz Gonzaga o Regimento 
de Drag6es do Rio Grande. 

0 Legislative municipal e composto de 13 edis, 
existindo 12.531 eleitores inscritos, em 31 de dezem
bro de 1967. 
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FONTES 

As injorma96es divulgadas neste trabalho toram, na sua 
maioria, compiladas e jornecidas pelo Agente de Estattstica de 
Silo Lutz Gonzaga, Martino Cassemiro Marques. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documenta9ao 
municipal do IBE e de diversos 6rgdos do sistema estattstico 
brasileiro. 
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EST A publicagiio taz parte da serie de monografias 
municipais organizada pelo Departamento de Di
vulgagiio Estatistica do Instituto Brasileiro de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolugiio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
si.stematizagiio, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias 
de oviniiio, comuns em assuntos dessa natureza, niio 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias tontes 
de pesqui.sa. Par isso, o !BE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaboragiio, especialmente de 
historiadores e ge6gratos. 
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Acabou-se de imprimir, no Servi90 Grtijico da Funda91io 
IBGE, aos onze dias do mes de agosto de miL novecentos 
e sessenta e nove. 
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