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Coleqao de Monografias - N .0 465 

PALMITAL 
SAO PAULO 

ASPECTOS F!SICOS - Area: 523 km' altitude da 
sede: 501 m; temperatura media, em °C: das 
maximas, 38; das minimas, 6; precipitagiio plu
viometrica anual: 1. 089 mm (1968). 

POPULAQAO - 23.783 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1968); densidade demognifica: 
45 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 68 estabelecimentos 
industriais, 142 comerciais (2 atacadistas, 140 va
rejistas) e 72 de prestagiio de servigos; 1.025 im6-
veis rurais (!BRA ); 3 agencias banccirias e 1 de 
Caixa Economica Estadual . 

ASPECTOS CULTURAIS - 68 unidades escolares de 
ensino comum, 1 de ensino m edia, 1. bibliQteca, 
4 livrarias, 1 tipografia, 1 jomat, r ciri'ema ·e 5 
associag6es culturais e esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 49 ruas, 3 avenidas, 1 par
que, 6 pragas, 1 . 515 predios, 1 .455 ligag6es eze
tricas domiciliares, 407 aparelhos telef6nicos, 2 
hoteis, 2 pens6es, 3 restaurantes, 32 bares e bo
tequins. 

ASSISTENCIA MEDICA - 2 hospitais com 87 leitos, 
1 pronto-socorro, 1 ambulat6rio; 7 m edicos, 7 
dentistas, 6 tarmaceuticos, 4 entermeiros no 
exercicio da protissii.o; 6 farmcicias. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Preteitura Munici
pal em 1968) - 275 autom6veis e jipes , 1 6nibus, 
152 caminh6es, 80 camionetas e 31 veiculos niio 
especificados. 

ORQAMENTO MUNI.CIPAL PARA 1969 (milhares de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 960,0; ren
da tributciria: 854,8; despesa tixada: 960,0. 

REPRESENTAQA.O POL!TICA - 11 vereadores em 
exercicio . 

• 
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ASPECTOS HISTORJCOS 

0 DESBRAVADOR da reg1ao onde esta hoje o Mu
nicipio de Palmital foi Joao Batista de Oliveira Ara
'nha que, vindo de Sao Manoel, em companhia de 
seus filhos , em 1886, instalou-se a 4 km da atual ci
dade, na Agua do Aranha. 

Divulgando em Sao Manoel a fertilidade das 
terras daquela regiao, para la atraiu novas mora
dares. Assim, em 1891 , Manoel Jose Batista estabe
leceu-se com sua familia na Agua Fartura; em 1898, 
Joaquim Silverio da Cruz fixava-se em Agua Clara.; 
no mesmo ano, Salvador Ricci desbravava a Agua 
das Anhumas. Seguiram-se a estes, Julio d'Olivei
ra Castanha e Licerio Nazareth de Azevedo, por vol
ta de 1910, vindos de Campos Novas. 

Simultfmeamente a abertura do hotel por Li
cerio Nazareth de Azevedo, o comerciante Elias Che
did ali instalava um armazem. Em redor dessas duas 
construg6es surgiu um pequeno povoado. As terras 
em que se situava pertenciam a Severino Francisco 
da Costa, fazendeiro de largas posses que, a fim de 
facilitar o povoamento, decidiu dividi-las em lotes. 
Em pouco tempo os lotes estavam vendidos, e o po
voado se desenvolvia. Foi entao construida a pri
meira capela, sob a invocagao de Sao Sebastiao, por 
iniciativa de Candido Dias de Melo, Francisco Ma
chado, Francisco Duarte e Licerio Nazareth de 
Azevedo, os quais convidaram o padre Antonio Pe
reira, da par6quia de Campos Novas, para celebrar 
a missa inaugural. 

lgreja Matriz de Sao Se bastiao 



0 povoado, que recebera o nome de Palmital em 
vista do grande numero de palmeiras existentes na 
regiao, cresceu rapidamente. Com o avanc;o da Es
trada de Ferro Sorocabana para o sudeste do Esta
do, por volta de 1913 seus trilhos alcangaram Pal
mital, criando-se urn P6sto Ferroviario onde hoje 
se localiza a Estagao. Cresceu o pequeno povoado com 
a instalac;ao de casas comerciais e a chegada de 
agricultores atraidos pela fertilidade do solo. 

As glebas de terra roxa, pr6prias para a cultura 
do cafe, constituiram-se em atrativo aos lavradores 
de terras menos ferteis . Com o rapido desenvolvi
mento da agricultura, os grandes proprietaries lo
tearam suas terras, facilitando o desenvolvimento da 
regiao. 

Em 1919, como sede de Municipio aut6nomo, ja 
se tornara centro comercial importante. Sua agricul
tura dava a Palmital aspectos de cidade pioneira de 
uma zona essencialmente agricola. Em 1942, Palmital 
parecia haver atingido o apogeu do seu progresso, 
mas as primeiras glebas apresentavam sintoma de 
esgotamento, com diminuigao da produgao. Colonos 
das grandes fazendas procuravam adquirir t erras no 
norte do Parana, principalmente ap6s 1942, quando 
as geadas causaram grandes prejuizos aos lavrado
res e ao comercio. A perda dos cafezais levou os 
fazendeiros a diversificar a lavoura, substitu
indo o cafe pelos cereals , a mamona, a cana -de-ac{t
car, principalmente. Apesar disso, e ainda o cafe 
que constitui a base econ6mica do Municipio. 

Atualmente Palmital retoma a sua marcha as
cendente adquirindo, cada vez mais, aspectos mo
dernos. 

Os nascidos no Municipio sao denominados pal
mitalenses. 

FornUt{ao Administt'ativa 

0 DISTRITO foi criado por efeito da Lei estadual 
n .0 1.526, de 27 de dezembro de 1916. 

Com territ6rio desmembrado do de Platina, o 
Municipio foi instituido pela Lei estadual n .o 1. 693 , 
de 24 de dezembro de 1919, que tambem concedeu 
foros de cidade a sede. A instalac;ao verificou-se em 
21 de abril de 1920. 

Em 1933, Palmital era constituido de urn s6 dis
tri te, o da sede. 

De ac6rdo com o quadro anexo ao Decreta-lei 
estadual n .0 9 . 073, de 31 de margo de 1938, o Mu
nicipio comp6e-se dos distritos de Palmital e Pla
tina. 

Em virtu de de Decreta estadual n .0 9 . 775, de 
30 de n ovembro de 1938, Palmital t eve incorporado 
ao seu territ6rio o distrito de Sussui, desmembrado 
do Municipio de Candido Mota. 
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Forum 

Pela Lei estadual n.o 2 . 456 , de 31 de dezembro 
de 1953, perdeu o distrito de Platina, para formaqao 
do Municipio do mesmo nome. 

Atualmente comp6e-se dos distritos de Palmital 
e Sussui. 

Formafao Judiciaria 

SEGUNDO a Lei n .o 1. 887, de 8 de dezembro de 
1922, o Municipio pertencia a Comarca de Saito 
Grande, situaqao confirmada pelo Decreta-lei esta
dual n .0 9. 073, de 31 de margo de 1938. 

De ac6rdo com o Decreta estadual n° 9. 775 , de 
30 de novembro de 1938, passou a figurar sob ju
risdigao do Termo e Comarca de Assis . 

Em virtu de do Decreta-lei n .o 14 .334, de 30 de 
novembro de 1944, foi designado para sede de Co
marca, abrangendo os municipios de Palmital e Ibi
rarema e, pela Lei n .0 233, de 24 de dezembro de 
1948, o de Campos Novas Paulistas. 

Atualmente e Comarca de 2.a entrancia com 1 
Juiz de Direito e 1 Promotor Publico. 

Atuam no foro local 6 advogados. 

ASPECTOS FISICOS 

0 MUNiciPIO esta localizado no tra<;ado da Es
trada de Ferro Sorocabana. Seus 523 quil6metros 
quadrados se limitam ao Norte, pelo Municipio de 
Platina; ao Sul, pelo Estado do Parana; a Leste, pelo 
Municipio de Ibirarema ; e a Oeste, pelo de Candido 
Mota. 

4 



A cidade, a 501 metros acima do nivel do mar, 
dista 383 km, em linha reta, da Capital do Estado, 
rumo ONO tendo como coordenadas geograficas 
220 47' 04" de latitude Sul e 50° 13' 20" de longitude 
W. Gr. 

0 clima e quente, com inverno seco. 0 periodo 
das chuvas vai de outubro a fevereiro, havendo che
gado a 1 . 089 mm a precipitagao pluviometrica ob
servada em 1968 ; nesse ano, registraram-se tem
peraturas extremas de 38° e 6o. A media anual foi 
de 20°C. 

0 solo e plano, constituido de terra roxa e roxa 
mista. Apresentando boa rede hidrogratica, na qual 
se destacam os rios Paranapanema, ao sul do Mu
nicipio, divisor com o Parana, Pari, no distrito de 
Sussui, onde se localiza a represa da usina J ose J or
ge, Palmitalzinho e Ribeirao Pau d'Alho. 

ASPECTOS DE!VIOGRAFICOS 

DE AC6Rno com o Censo de 1960 a populagao do 
Municipio era de 19 .887 habitantes, com 66,1% das 
pessoas concentradas na zona rural. 

MUNICIPIO POPULAQAO 
E 

DISTRITOS 
Total Urbana 

MUNICiPIO . . . . . . . . . . .. 19 887 s 732 

Palmi tal • • • • • • 0 • . . . .... 16 198 6 439 
Sussul . . . . ··· · ··· · 3 689 293 

POPULACAO PRESENTE 
M il pessoos 

20 

15-

10-

5-

M unicipio Urbano Ruro I 

1---

-

Rural 

13 155 

9 759 
3 396 
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No intervalo censitario (1950-1960) o crescimen
to verificado foi de 3,5%, isso devido aos desmem
bramentos ocorridos em 1953. 

Em 1.0 de julho de 1968 o Laborat6rio de Esta
tistica do IBE estimou a popula~ao municipal em 
23 .783 habitantes, passando a densidade demogra
fica que era de 38 habitantes por km', em 1960, para 
45. 

0 movimento do registro civil, em 1968, acusou 
162 casamentos, 699 nascimentos (30 nascidos mor
tos) e 159 6bitos (43 menores de 1 ano). 

ASPECTOS ECONOMICOS 

lndttstria 

ExrsTIAM, em Palmital, em 1968, 68 estabeleci
mentos industriais, nos quais trabalhavam 301 ope
rarios. 0 valor da produ~iio alcan~ou NCr$ 6,9 mi
lh6es : 

OPE-
VALOR DA 

ESTA- RARIOS 
PRODU<;:AO 

CLASSE E DE 1968 
GJ);NEROS DE BELECI- ocu 
IND DSTRIAS MENTOS PADOS Numeros 

31-12- 1968 EM absolutos % sobre 
31-12- 1968 (NCr$ 1000) o total 

- --
lndiistrias de Translor· 
ma~ao ... .. . .... . . 68 301 6 857 100,0 

Minerais niio metalicos 22 66 455 6,6 
Mobiliario ... . .. ...... 3 16 386 5,6 
Produtos alimentarcs .. 27 106 5 007 73,0 
Bebidas .. . ......... . . 12 104 7.~8 11 ,1 
Outras industrias ...... 4 9 251 3,7 

0 genero de maior contribui~ao para o valor foi 
o de produtos alimentares, ressaltando o beneficia
menta do cafe e do arroz, a fabrica~ao do fuba e 
farinha de milho e a de farinha de mandioca. Des
taca-se, no de bebidas, a aguardente de cana, e no de 
minerais nao metalicos, as telhas e tij olos. 
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' 
I NDUSTR I.A-1968 

Abate de Reses 

VALOR 

~ Produtos ol ime , tores 

ffil Beb idos 

[21 Outros 

FoRAM abatidos, em 1967, 2.423 suinos, 1.076 bo
vines e 191 caprinos, resultando 357 toneladas de 
produtos diversos, no valor de NCr 576,6 milhares. 

Contribuiram para formar esse valor: com 
63,7%, a carne verde de bovina, com 204 toneladas; 
com 16,9% a carne verde de suino com 61 t; com 
14,8%, o toucinho fresco, com 61 t . 

Completavam os 4,6 % restantes a carne verde 
de caprino, salsicharia a granel, couro seco e salgado 
de bovina, pele seca de caprino, banha nao refinada, 
torresmo, miudos frescos de suinos e nao classifica
dos. 

A gricultura 

0 ULTIMO Censo Agricola apurou no Municipio a 
existencia de 1. 028 estabelecimentos, ocupando uma 
area total de 47 .563 ha. Desses estabelecimentos, 799 
eram de terras pr6prias (39 . 127 ha). 

Segundo a utilizac;ao das terras, 20.364 ha se 
destinavam a lavouras permanentes e temporarias, 
15 . 908 a pastagens artificiais e 5. 092 a pastagens 
naturals. 

0 pessoal ocupado nos estabelecimentos totali
zava 5.450, sendo 4 .883 homens (4 .497 de 14 anos e 
mais) e 567 mulheres (346 de 14 anos e mais) . 

Do pessoal ocupado 2. 756 eram empregados, 278 
parceiros e 2 . 416 de outras condic;6es . 
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Conforme a atividade, dos 1.028 estabeleci
mentos, em 833 predominavam a agricultura e agro
pecuaria e em 148 apenas a pecuaria. Entre os 47 
restantes, 37 eram de invernadas e campos de en
gorda. 

Em 1968, a produc;ao agricola utilizou 25.055 
hectares e atingiu NCr$ 8,1 milhoes, assim distri
buidos : 

VALOR 

PRODUTOS AREA 
CULTIVADA AGRtCOLAS (ha) Numeros % sobre absolutos 

(NCr$ 1 000) o valor 

Cafe. ... . ...... ..... 7 680 2 640 32,6 
Mandioca ... ...... .. ... 3 119 2 002 24,7 
Arroz ...... . . . .. . . . . .. . 3 146 865 10,7 
Cana-de-ayucar . . 1 936 852 10,5 
Milho . .. .. . . 5 300 795 9,8 
Outros (1) . .. 3 874 953 11,7 

TOTAL. · ··· ··· . .. 25 055 8 107 100,0 

(1) Em "outros" estao !ncluldos algodao, fe!jao, mamona, 
am endolm , laranja, uva, banana, tangerlna, llm ao. 

0 principal produto, o cafe, rendeu 7.200 t , se
guido pela mandioca com 62. 380 t , o arroz, 2 . 076 t , 
a cana-de-ac;ucar, 77 .440 t e o milho, 9. 540 toneladas . 
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~ Ou tr os 



Ate 1969, foram cadastrados pelo !BRA, 1.025 
im6veis rurais. 

Funcionam no Municipio 1 p6sto agropecuario e 
a Casa da Lavoura. Prestam assistencia aos agricul
tores locais 2 agr6nomos. 

Anualmente, em junho, e realizada exposigao, 
por ocasiao da Festa da Cana. 

Pecuaria 

PARA en gorda e melhoria do rebanho bovino fo
ram importadas, em 1968, 7 . 200 cabegas de gado. A 
criagao destin a -se 3. produgao de leite e corte. As 
ragas caracu e zebu (gir l sao as preferidas. 

Em 1968, a populagao pecuaria somava 85 .866 
cabegas, no valor de NCr$ 9,4 milh6es, e assim se dis
tribuia: 

Bovines ... . .. ... .. . . ... .. ... . . .. . . 
Eqtiinos . .. .. ... . .... . ..... .... . .. . 
Asininos .. . . . . . .. .. . .. .... .. . . ... . . 
Muares ... ... . . . . . . . .. ... ... . . .. . . 
Suinos .. . . .. .. .. . . . . . . .. .. . . ..... . 
Ovinos ... . .. . . . . . . . . . .. ... . .... .. . 
Caprinos .. . ..... . .. ... ........... . 

29 .010 
2 .300 

6 
2 .200 

50 .000 
150 

2 .200 

Os bovines representavam 60,2% do valor total, 
os suinos 26,6 % e os muares 8,2%. 

A produgao de leite , em 1968, atillgiu a 4,0 mi
lh6es de litros, no valor de NCr$ 790,0 milhares. 

As aves existentes totalizavam 85.200 cabegas, 
no valor de NCr$ 186,1 milhares. 

Colheram -se 170 . 000 d uzias de ovos, a valiadas 
em NCr$ 170,0 milhares. 

Exerce a profissao, no Municipio, urn veterina
rio . 

Comhcio e Bancos 

PALMITAL contava, em 1969, com 2 estabelecimen
tos atacadistas, 140 varejistas e 72 estabelecimentos 
de prestagao de servigos. Mantem importantes rela
g6es comerciais com os municipios de Assis, Ouri
nhos, Andira -PR, e grandes centres como Santos, 
Sao Paulo e Rio de J aneiro-GB, exportando sua 
produgao de cafe, algodao, milho, mamona, farinha 
de mandioca, raspa de mandioca, aguardente de 
cana e gado. 

Existem no Municipio duas cooperativas: uma 
de con sumo e outra agropecuaria. 0 comercio local 
e bern desenvolvido, com boas casas comerciais e urn 
magnifico supermercado. Na zon a rural se localizam 
instalag6es industriais mais m odernas destacando-se 
as de farinha de mandioca, de aguardente de cana 
e de alcool. 
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Ha 3 sindicatos: dos trabalhadores rurais (em
pregados), rural e Palmital (empregadores) e do 
comercio varejista. 

A rede bancaria e constituida pelas agencias dos 
bancos do Estado de Sao Paulo, Mercantil de Sao 
Paulo, Brasul de Sao Paulo e 1 da Caixa Econ6mica 
Estadual. 

As principals contas, em 31 de dezembro de 1968, 
apresentavam os seguintes saldos (em milhares de 
cruzeiros novos) : caixa, 306; emprestimos, 3. 106; de
positos a vista e a curta prazo, 2 . 376 e depositos a 
media prazo, 49. 

Entre os estabelecimentos de prestac;ao de ser
vi~os, ha que citar 3 restaurantes, 32 bares e bote
quins, 20 barbeiros, 5 cabeleireiros, 2 pens6es e os 
hotels Sao Paulo e Central. 
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Vista aerea da Cidade 

Transportes 

PALMITAL e servido pela Estrada de Ferro Sora
cabana - Linha-Tronco, Julio Prestes-Presidente 
Epitacio - com as esta<;6es de Palmital, Ceres, Spa
nier e Sussui; e, ainda, por uma rede de estradas es
taduais e municipals, asfaltadas, com trafego per
manente durante o ano. 

A rodovia Raposo Tavares e o elo de comunica
<;ao entre Palmital e cidades vizinhas, facilitando o 
intercambio comercial, cultural e humano. 

A empresa Auto-Viac;ao Ourinhos-Assis mantem 
uma linha intermunicipal e outra interestadual; a 
Palmital-Platina, uma intermunicipal; e a Palmi
tal-Espanholada, uma interdistrital. 
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Esta(!iio da Estrada de Ferro Sorocabana 

Rodovias - As ligaC<fies de Palmital com as capitais 
federal e estadual e municipios vizinhos sao feitas 
nos seguintes tempos medias: 

Brasilia-DF- 18 horas e 59 minutos, via Colom
bia, Frutal-MG e Goia nia-GO ; 

Sao Paulo - em 7 horas e 8 minutos ; 
Candido Mota - em 22 minutos (rodovia esta

dual); 
Ibirarema - em 23 minutos (rodovia estadual) ; 
Platina - em 31 minutes (rodovias estadual e 

municipal); 
Sussui (distrito) - em 22 minutos (rodovia mu

nicipal ). 
Estavam registrados na Prefeitura Municipal, em 

1968, 275 autom6veis e jipes, 1 onibus, 152 caminh6es, 
80 camionetas e 31 outros nao especificados. 

P A R 

. CONVENCOES 

RODOVIA FEDERAL -
RODOVIA ESTAOUAL
FERRO VIA -'-+--
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Ferrovias - Por via ferrea o Municipio liga-se com : 
Sao Paulo - em 11 horas e 18 minutos ; 
Can dido M ot a - em 38 minutos; 
Ibirarema - em 29 minutos; 
Sussui (distrito) - em 19 minutos. 

Misto - 0 porto Jose Leopoldino, no rio Paranapa
nema, divisa com Andira-PR, dista da cidade 18 km, 
em 10 minutos de carro, em estrada asfaltada. E ser
vido de balsa, que t ransporta toda especie de mer
cadoria (animais, onibus, caminh6es, etc.) . 

Por esse sistema de transporte, a ligac;iio com 
Andira -PR e fe ita em 1 hora e 15 minutos. 

Ate Cambara-PR, o tempo e de 1 hora e 30 mi
nutos; a t ravessia por balsa e feita no por to Tres 
Ilhas . 

C omunicafoes 

0 sEavrc;:o de comunicac;6es e executado pela 
Empresa Brasileira dos Correios e Telegrafos, atra
ves de uma agencia postal. 

Existiam 407 aparelhos telefonicos instalados 
pela Empresa Telefonica Paulista S/ A, interligada 
com a Companhia Telefonica Brasileira . 

ASPECTOS CULTURAIS 

Emina Pt"ima1'io 

0 CENSO Escolar de 1964 demonstrou que o indice 
de escolaridade do Municipio era de 61,9%, sendo 
que na cidade este indice atingiu a 77 ,9% , ultrapas
sando o do Estado- 73,6% e do Pais- 66,1%. 

Em 1969, h avia 68 unidades escolares, com 97 
professores e 2 . 823 alunos matriculados no inicio do 
ano. 

Piscina do Country Clube 



No centro urbana encontram-se 2 grupos esco
lares, 2 jardins de infancia e 1 parque infantil , para 
atender a populagao estudantil, alem de elevado nu
mero de escolas primarias na zon a rural. 

Ensino lvledio 

0 CoLJi:GIO Estadual e Escola Normal Coronel Jo
se Joaquim Bittencourt, possui os cursos ginasial, 
colegial (cientifico) e normal. 

No inicio do ano letivo de 1969, foram matri
culados 1. 212 educandos, contando-se 42 mestres. 

C1tllma 

No SETOR cultural , o Municipio conta com as 
seguin tes en tidades: 

Biblioteca - do Grem io Estudantil Castro Al
ves, pertencente ao Colegio Estadual e Escola Nor
mal Coronel Jose J oaquim Bittencourt, com 2. 301 
volumes. : 

Jornal - F6lha de Palmital , sem anal, com ti
ragem anual de 55 . 000 exemplares; 

Cinema - Palmital, com capacidade para 800 
espect adores; 

Associag6es cultur ais, recreativas e desportivas: 
com finalidades filantr6picas e culturais - L ions 
Clube, com 23 s6cios e Rotary .Clube, com 18; r ecrea
tiva - Sao Paulo Clube, com 400 , em cuja sede , 
se r ealizam solenidades e reuni6es festivas da ci
dade; esportiva - Palmital Atleti co Clube, com 
450, integrante da 2.a divisao de profissionais de fu
tebol, da Federagao Paulista de Futebol, e o unico 
representan te da r egiao; recreativa e esportiva -
Country Clube, com 132 s6cios, sede social, piscina e 
amplo salao de festas. 

Ao Municipio chegam com boa receptividade os 
programas de TV dos canais 9 e 4, de Sao Paulo, 
e 3, de Londrina-PR. 

Funcionam 1 tipografia e 4 livrarias. 

Colegio Estadual e Escola Nor mal Gel. Jose J oaquim Bittencourt 



Pr ar;Cl da Bandeira 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza[ao 

A CIDADE, de aspecto moderno, apresenta logra
douros quase todos asfaltados. Sao 3 avenidas, 6 
pragas, 49 ruas e 1 parque, num total de 59 logra 
douros. Dessas vias publicas, 46 possuiam ilumina
gao publica e domiciliar, 54, rede de abastecimento 
dagua e 20, esg6to sanitario. Eleva-se a 1 . 515 o 
numero de predios. Exercem a profissao 2 engenhei
ros. 

A rede de abastecimento dagua , funcionando a 
partir de 1945, possui dais reservat6rios, com capa
cidade total de 590.000 litros e estagao elevat6ria de 
2. 400 m', em 24 horas . A captagao e de 80 . 000 litros 
por hora, feita em 17 minas e 2 pogos artesianos. Ha 
2 . 200 hidr6metros ligados. 

A recte de esg6tos, com 1 . 850 metros de emissa
rio, serve a 960 prectios. 

A rede de energia eletrica e mantida pela Em
presa Eletrica Vale do Paranapanema, com ciclagem 
de 50/ 60, corrente alternada de 220 watts. Elevam-se 
a 1 . 455 as ligag6es domiciliares. 

0 servigo de iluminagao publica nos principais 
logradouros do Municipio e feito a luz de mercurio, 
destacando-se, alem de suas pragas, a Avenida Nossa 
Senhora da Paz, que possui luminarias em t6de ex
tensao. 

A ssistencia Medico-Hospitalar 

Os HOSPITAlS da Santa Casa de Misericordia e 
Maternidade de Palmital, com 51 leitos e a Casa de 
Saude Nossa Senhora da Conceigao, com 36, ambos 
de clinica geral, prestam servigos clinicos, cirurgicos, 
obstetricos, oftalmotorrinolaringol6gicos, alem de 
pronto-socorro e ambulat6rio. 
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Conta ainda o Municipio com 1 posto de saude e 
1 de puericultura. 

Em atividades profissionais 7 medicos, 7 den
tistas, 6 farmaceuticos, 4 enfermeiros. Atendem a 
popula~ao local 6 farmacias. 

Religiiio 

PREDOMINA a religiao cat6lica ; parte da popu
la~ao, entretanto, adota os cultos protestante e es
pirita. 

0 catolicismo conta com 23 temples - matriz, 
20 capelas e 2 igrejas. A matriz, dedicada a Sao Se
bastiao, acha-se totalmente remodelada. As igrejas 
:>ao consagradas a Sao Roque e a Santo Antonio. 

Os cinco temples protestantes sao: 2 Presbite
rianos Independentes, 1 Evangelico Assembleia de 
Deus, 1 da Congregac;ao Crista do Brasil e 1 da As
socia~ao Paulista das Igrejas Adventistas do 7.0 Dia. 

0 espiritismo e praticado nos centres Joana 
d 'Arc e Antonio de Padua. 

Turismo 
0 RIO Paranapanema oferece aos visitantes praia 
para recreio e para os aficionados do esporte de pes
ca grande variedade de peixes, entre os quais o apre
ciado dourado. Dignos de nota os ranchos situados, 
na maioria, na barranca do rio e em algumas ilhas , 
junto as corredeiras, urn pouco abaixo do porto Jose 
Leopoldina. 

Rancho para veranista 
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PLANTA DA CIDADE 

1 - Matriz de Sao Sebas-
t liio 

2 - Prefeitura Municipal 
3 - Grupo Escolar 
4 - Colegio Estadual e Es

cola Normal Cel. Jose 
Joaquim Blttencourt 

5 - Pra<;a d e Esporte 
6 Forum 
7 - Agencia da Empresa 

Braslleira d e Correlos e 
Tell\grafos 

8 - Posta de Fiscal!za<;iio 
Estadual 

9 - Cadeia Publica 
10 - Casa da Lavoura 
11 - Country Clube 
12 - Sii.o Paulo Clube 
13 - Casa de Saude N . s.a 

da Concelc;ao 
14 - Igreja Santo Antonio 
15 - Posta de Puericul~ura 

L6 - Posta de Saude 
18 - Santa casa de Mlseri

c6rdia 
17 Grupo Escolar 
19 - Palmi tal Atletico Clube 
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Junto a adutora, no bosque situado a 1 km e 
meio do centro urbana, ha um salao iluminado a luz 
de mercurio e com t6das as benfeitorias requeridas 
para realiza<;6es de festas e piqueniques, num am
biente agradavel e caracteristico. 

Anualmente, em junho, e comemorada a Festa 
da Cana, com exposi<;ao do produto, concurso de 
produtividade e elei<;ao da rainha. Em 1969, foi de 
21 o numero de expositores e de 15.000, aproxima
damente, o de visitantes. 

Como festas religiosas destacam-se: a de Sao 
Sebastiao, padroeiro do Municipio, celebrada no dia 
20 de janeiro e com solenidades pelo periodo de 10 
dias ; a de "Corpus Cristi", solenizada com grande 
procissao, sendo as ruas, por onde passa, profusa
mente ornamentadas pelos fieis. :E, tambem, feste
jado o dia de Santo Antonio e guardada a Semana 
Santa. 

ASPECTOS AD,\1/N IST RATIVOS E 
POLITICOS 

EsT.iio sediadas no Municipio, entre outras, as 
seguintes reparti<;6es publicas : Forum, Delegacia de 
Policia, Coletoria Estadual e P6sto Fiscal, 16 .a Dele
gacia do Servi<;o Militar, P6sto da Receita Federal, 
Tiro de Guerra 02 .292, P6sto do INPS, Junta de Alis
tamento Militar e Agencia Municipal de Estatistica 
do IBE. 

FinanfaS 

EM 1968, a Uniao arrecadou, no Municipio, 
NCr$ 181,7 milhares e o Estado, NCr$ 2,9 milhares. 
A Prefeitura arrecadou NCr$ 1,1 milhao (1 ,0 milhao 
de renda tributaria) , e realizou despesas em igual 
montante. 

0 orgamento municipal aprovado para o exer
cicio de 1969, previu receita de NCr$ 960 ,0 milhares 
(NCr$ 854,8 milhares de renda tributaria), e fixou 
igual despesa. 

0 P6sto da Receita Federal arrecada, tambem, no 
Municipio de Platina. 

Representafao Politica 

A CAMARA de Vereadores de Palmital e composta 
de 11 vereadores. 

Estavam inscritos na 83.a Zon a Eleitoral. a t e 
1969, 6 . 182 eleitores. 
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FON TES 

As informa~oes divulgadas neste trabalho foram, na sua 
maioria, fornecidas pelo Agente de Estatistica de Ibirarem a , 
Theotonio de Lima, r espondendo pela Agencia de P almital. 

Utllizaram-se t ambem da dos dos arquivos de documen
ta~iio municipal do IBE e de diversos 6rgiios do sistem a esta
tistico naclonal. 

ESTA pu b!icarao taz parte da serie de monogratias munici
p ais organizada JJelo Departamento d e D ivulga(;iio Estatistica 
do I nstituto Brasileiro de Estatistica. A nota introdut6ria, s6-
bre aspectos da evolu(;iio hist6rica do Municipio, correspon 
de a uma tentativa no senti do de sintetizar, com adequada 
sistematiza(;iiO, elem entos esparsos ern di/erentes docurnentos. 
Ocorre1n, e1n alguns ca.sos, divergencias de opiniiio, co1nuns em 
assuntos dessa natureza, nao sendo raros os equtvocos e con
tra·d i(;oes verificados nas pr6prias tontes de pesquisa. Por isso, 
o ! BE acolheria corn o rnaior i n teresse qual quer colabora(;<io, 
especialrnen t e de h is t oriadores e ge6gratos. 
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COLEQAO DE MONOGRAFIAS 

5.• serle A 

400 - Uruguaiana, RS. 
401 - Sao Jose das Campos, 

SP . 
402 - Arapongas, PR. 
403 - Ouro Preto, MG (2.• 

ed .) 
404 - B otucatu, SP (2 .a ed.) 
405 - Cach oeir o d e Itapem !

r!m, ES (2. a ed.) 
406 - Paranavaf, PR. 
407 - Nova Frlburgo, RJ (2.• 

ed.) 
408 - Florlan6pol!s , SC (3 .• 
409 - Anapol!s, GO (3.a ed.) 
410 - Llmeira, SP. 
411 - Itaperuna, RJ. 
412 - Mflcapa, AP. 
413 - Recife, PE (3.• ed .) 
414 - Val!nhos, SP. 
415 - Porecatu , PR. 
416 - Olinda, PE. 
417 - Boa Vista, RR. 
418 - Canoas, RS. 
419 - Porto Velho, RO. 
420 - Palmares, PE. 
421 - Santo Angelo, RS. 
422 - Taubate, SP. 
423 - Tlra dentes, MG. 
424 - Bela Horlzonte, MG 

(2.a ed.) 
425 - Vtcosa, AI. 
426 - oa.ruaru, PE ( 2.a ed .) 
427 - Marilla, SP (3 .a ed. ) 
428 - S!'lo S ebast!!'lo do Alto, 

RJ. 
429 - Siio Leopolda, RS. 
430 - Ilheus, BA (2 .a ed.) 
431 - Itaplpoca, CE. 
432 - Barbacena, MG (2 .a 

ed .) 

433 - Ponta Grossa, PR (3 .• 
ed.) 

434 - Cameta, PA (2• ed .) 
435 - P!Gi , MG. 
436 - Vit6rla d a Conquista , 

BA (2 .a ed.) 
437 - Itabuna, BA (3• ed.) 
438 - L andrlna, PR. 
439- T upii., SP (2." ed .) 
440 - Catu, BA. 
441 - Nlter61 , RJ. 
442 - Angra d os R els, RJ (2• 

2." ed . ) 
443 - Santo Andre, SP. 
444 - Sorocaba, SP (3.• ed.) 
445 - Ara catuba, SP. 
446- Duque de Caxlas , RJ. 
447 - Felra de Santana, BA 

(2." ed.) 
448 - Blumenau, SC (2.a ed.) 
449 - S!'lo Lulz Gonzaga, RS. 
450 - Jabotii.o, PE (2.a ed. ) 
451 - Vassouras, RJ (2." ed.) 
452 - Araraquara, SP (2.• 

ed.) 
453 - Campo Grande, MT 

(2.• ed.) 
454 - Sete Lagoas, MG. 
455 - Petr6polis, RJ (3.a ed.) 
456 - Campos, RJ (2.a ed.) 
457 - Palmelra d os indios, AL 

(2.• ed.) 
458 - Campos d o Jordiio, SP. 
459 - Tereslna, PI. 
460- Araguarl, MG. 
461 - Vlcosa, MG (2.a ed. ) 
462 - Uberaba, MG (2 .a ed .) 
463 - Jundlaf, SP. 
464 - Santarem, PA (2 .a ed .) 
465 - Palmltal, SP. 

Aca bou-se de imprimir, no Servi90 Grafico d.a Funda9ao 
IBGE, aos quinze dias do mils de abril de mil novecentos 
e setenta. - 3047. 



Nos sa capa : Retr ato d e um cat ezal em 
stta taina diliria p ela pena d e Percy Lau. 
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