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PLANTA DA CIDADE 

1. Cap ela Sa o Pedro 

2. Cin e co:Umbia 

3. Arrozeira ltaqui 

4. Praca das Amer icas 

5. Vi la INPS 

6. lgre ja Assembleia de Deus 

7. Colegio Estad ual Sao Patricio 

8. Esta>ao Rodoviar ia 

9. Banco da Provin c1a 

10. Posto de Saude 

11. Grupo Escolar Oswaldo Cruz 

12. Unibancos 

13. De le gacia de Polic ia 

14. Escola Normal 

15. Exatoria Estadu al 

16 . For um 

17. Matr iz de Sao Patricio 

18. Empresa Brasileira de Corre ios e Telegrafos 

19. Cinema Cen t enario 

20. Pra >a Marechal Deodoro 

21. Teatro Prezewodowsky 

22. Prefeit ura Municipal 

23. Caixa Econ6 mica Federa L 

24 . Banco do Brasi I 

25. Ban co Nacional do Comercio 

26. Banco do Rio Grande do Sui 

27. Destacamento de Fuzileiros Navais 

28. Mercado Municipal 

29. Me sa de Rendas Alfandegaria s 
R I 0 URUGUA1 - 30. Prap Marci l io Oias 



ASPECTOS F!SICOS 

POPULAQAO 

ECONOM IA 

CULTURA 

UR.BANIZAQAO 

SAO DE 

VE!CULOS 

ORQAMENTO 

POLITIC A 

COLECiiO DE 
MONOGRAFIAS - N.o 488 
(2.• e di ~a o) 

RIO GRANDE DO SUL 
~ 

Area: 5.028 km" · altit1tde da se
de: 78 m; temperaturas em •c : 
maxima, 25,7; minima, 14,1; pre
cipita9iiO pluviometrica anual: 
853,0 mm (1968) . 

- 27.287 habitantes (estimativa em 
1.• cle julho de 1968); densi
dacLe demogrd[ica: 5 habitantes 
por quilometro qua·clrado. 

- 17 estabelecimentos industrials, 
452 comerciais (2 atacadistas, 
450 varejistas) e 58 de presta -
9cLO de servicos; 1.242 im6veis 
rurais (INCRA); 5 agencias ban
carias, 1 da Caixa Economica 
Federal, 2 cooperativas de con
sumo e 2 de produ.cao. 

- 57 unidades escola""e~ f7e ensino 
primario, 3 estabelecimentos de 
ensino medio; 1 biblioteca pu
blicct, 3 livrarias, 1 tipogra[ia, 
1 jornal, 1 esta9clo radioclifuso
ra; 2 cinemas e 1 teatro; 3 asso 
ciar;6es culturais e 8 esportivo
-recrea tivas. 

50 ruas, 3 praras, 4.500 pnf'dios, 
1.894 ligac6es eletricas domici
liares, 134 aparelhos telefonicos; 
3 hoteis, 1 pensao, 7 restauran 
tes, 11 bares e botequins. 

- 1 hospital com 50 leitos, 1 posto 
de SCL1tde; 8 mediCOS, 8 dentis
tas, 6 jarmac{mticos, 5 en[er
meiros; 5 farmacias e droga
rias. 

- (na Prejeitura Municipal em 
1969) - 191 autom6veis, 2 mi
croonibus, 91 camionetas, 23 ti
po universal ou utilitario, 73 ca -
7ninh6es. 90 "pick -ups'' e jurgOes 
e 5 outros veiculos. 

(milhares de cruzeiros) - r e
ceita prevista e despesa jixa 
da: 1 .654,8. 

- 9 t·ercadores. 
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•sPECJQS. HISTORICOS 

0 TERRIT6Rro ocupado hoj e pelo Municipio de Itaqui 
pertenceu, primeiramente, ao das Miss6es Orientais . 

Das mais diversas origens foram os elementos 
que primeiro h a bitaram aquelas paragens a margem 
do rio Uruguai. 

Em principios do seculo XIX, foi o territ6rio 
. conquistado as Miss6es. Em 1816, Andre A.rtigas, fi
~ 10 adotivo do Govern ador de Montevideu, reuniu 
na provincia de Corrientes (Argentina) mais de 
1.600 homens, entre indios e soldados, e com alguma 
artilharia de campanha quis assaltar as Miss6es 
'Orien tais e incorpora-las ao dominio uruguaio onde 
seu pai era ditador. Realmente o fez , e em setembro 
de 1821, transpunha o rio Ur uguai na altura onde 
atualmente se ergue a cidade de Itaqui Cnaquela 
epoca contava apenas 2 ou 3 ranchos de barro ). 

Fundando est ancia , desenvolvendo a pecuaria, 
Artigas iniciou o povoamento do territ6rio ocupado, 
ch amado enUio Rincao da Cruz . Mas pouco durou 
o dominio do filho do ditador oriental logo ex
pulso pelo destacamento do capitao F abiano Pires 
de Almeida , que veio acampar n a barra do arroio 
Cambai com o objetivo de guardar aquele territ6rio 
da fronteira contra as possiveis invas6es estrangei
ras . 

Mais tarde, os navios de uma flotilha foram 
ancorar junto ao destacamento do Capitao Pires de 
Almeida, mas uma grande enchente no rio Uruguai 
e seus afluentes obrigou-a a procurar ancoradouro 
mais seguro, tendo optado par aquele onde hoj e se 
encontra a cidade de Itaqui. 

Deslocado o acampamento da barra do Cambai, 
com ele foram algumas familias pobres, tanto bra-

'' 

sileiras como estrangeiras, e mais uns 50 homens '· 
sob o comando de Fernando Pires Cirmao de Fabia-
no) e Camilo Justiniano Ruas . 0 novo acampamen-
to deu origem a uma aldeia, marco inicial da atual 
Ita qui. 

Como Sao Borja e Uruguaiana , Itaqui sofreu 
as conseqtiencias da invasao paraguaia em 1865, e 
tambem seus filhos atuaram dest acadamente n essa 
campanha. 

Em 25 de junho de 1865, as f6r<;as brasileiras da 
IV Brigada, sob o comando do Coronel Sezefredo 
Alves Coelho Mesquita, juntamente com a brigada 
do Coronel Fernando Lima, opuseram seria resis
tencia ao inimigo invasor, dando-lhe combate na 
estrada de Itaqui. 

Ao mesmo tempo a esquadra brasileit a do Rio 
da Prat a, sob o comando geral do Almirante Ta
mandare, com algumas embarcag6es de pequeno ca
lado, e ordens do Tenente Eduardo w andenkolk, su
bia o Uruguai ate a vila de Itaqui, onde for gou o 
bloqueio do exercito paraguaio em Uruguaiana. 
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Mat r iz 
de S tio Patricio 

P ormafao / ldministrati vo-J udiciaria 

0 DISTRITO deve sua criagao a Lei provincial n.0 15, 
de 23 de dezembro de 1837. 

For f6rga da Lei provincial n .o 419, de 6 de de
zembro de 1858, criou-se o municipio de Itaqui, com 
territ6rio desanexado do de Sao Borja. Sua instala
gao verificou-se a 30 de margo do ano seguinte . 

Em 1879, em virtude da Lei provincial n.o 1.207, 
de 3 de maio, a sede municipal adquiriu foros de 
cidade; o distrito-sede teve sua criagao confirmada 
pelo Ato municipal n .0 3, de 29 de dezembro de 1893. 

Na divisao territorial vigente por ocasiao do 
Censo de 1960, o Municipio compunha-se dos dis
tritos de Itaqui e Massambara. 

De ac6rdo com a Lei n.0 5.449, de 4 de junho 
de 1968, foi declarado de interesse da seguranga na
cional. Constitui-se, atualmente, de quatro distritos: 
Itaqui, Massambara, Boron'\ e Sao Canuto. 

E sede de Comarca por efeito da Lei pro
vincial n .o 1.207, de 3 de maio de 1879, e atual
mente de 2a entrancia. 
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ASPECTOS FiSICOS 

ITAQUI ocupa area de 5.028 km", limita ndo-se com 
os municipios de Sao Borja, Uruguaiana, Alegrete, 
Sao Francisco de Assis, Santiago e com a Repu
blica Argentina. 

0 clima e t emperado, registrando-se, em 1968, 
temperaturas m aximas de 25 ,7°C e minima de 14,1; 
a precipitac;ao pluviometrica (10 m eses), foi de 
853,0 mm. 

A rede hidrografica e constituida por alguns 
rios e arroios muito piscosos, sendo o principal o 
Uruguai, que banha regular extensao do territ6rio 
e serve de limite com os munic ipios argentinas de 
Alvear e La Cruz. Citam -se, a inda, os r ios Ibicui , 
Butui, Itu e Cambai; a rroios Pintado e La jeado, e, 
en t re as cach oeiras , a de San t a Cecilia , n o subdis
t rito de Sao Canuto (rio I tu ) e Butui, no r io do 
mesmo nome, no distrito de Massambara; e ain da 
as lagoas Rocado, A.riranha, Acampamento, Fregue
sia , J acare e Bonita. 

A. regiao apresen ta t opografia quase plana, com 
on dula c; 6es de baixa alt itude, descendo lig2iramente 
para o cor te do rio Uruguai. Destaca-se , en t re as 
elevac;6es, n o subdistrito de Sao Canuto, a ser ra 
Iguarac;a, con trafor te do plan alto geral. 

I' A sede municipal, a 78 m de altitude, dist a 
531 km, em linha re t a , da capital estadual , rumo 
ONO, e apresen ta as seguintes coordenadas t:eogra 
ficas: 290 08' 00" de la titude Sul e 550 33 ' 40" de 
longitude W.Gr. 

y· ASPECTO$ . DEMOGRAfiCOS 

EM 1960, segundo o Censo Dem ografico, Itaqui pos
suia 23 .311 h abitantes, sendo 13.499 localizados n a 
area urban a (57,9%). 0 distri to sede con t ava 15.997 
pessoas (13 .223 n a parte urban a , 55,1 %) e o de 
Massambara, 7.314 (276 n a zona urban a , 4,6%) . 

Verificou-se, em relac;ao ao Cen so de 1950, um 
crescimento demografico da ordem de 21 ,7%; de 
47,5% na zona urbana (50,0% n a cidade). Quanto 
a area rural, esta sofreu decrescimo de 2,0%. 

Segundo est im ativa do Laborat6rio de Estatis
tica do IBE, em 1.0 de julho de 1968, a populac;ao 
er a de 27.287 uessoas, sendo a densidade demogra 
fica de 5 h abit antes por quil6metro quadrado. 

4 



POPULACAO- 1960 
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N.un iclpio Distrito Mossombor~ 
Sede 

EJ URBANA 

E;J RURAL 

ITAQUI regula sua vida econ6mica pela periferia , 
atraves do rio Uruguai, divisor de nacionalidades. 

As condig6es naturais da regiao possibilitaram 
o incremento de atividades pecuaristas e o rebanho, 
dia a dia, e melhorado. Assim e que a pecuaria tern 
particular significagao na economia municipal, vin
do a segutr a agricultura, n a qual se destaca o 
cultivo do arroz. 

Pecuaria 
As PASTAGENS, de primeira qualidade, situam-se na 
chamada "fronteira", em fung:io de urn solo mais 
fertil . Sao de vegetagao rasteira, muito mais ricas 
do que as das "campanhas", o que possibilita urn 
tipo de criagao mais aperfeigoado. 

No Recenseamento de 1960, os pastas naturais 
ocuparam area de 303.361 ha e os artificiais 2.152, 
existindo 456 estabelecimentos com atividades ex
clusivamente pecuaristas. 

Ha ricas fazendas de criagao produzindo, em 
larga escala, belos especimes de animais, sendo as 
ragas preferentemente cr iadas a "hereford" , a "pol
led-an gus", a "aberdeen-angus" e a charolesa. A 
criagao tern por finalidade o corte , a revenda e a 
produgao de leite. 
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M ercado Municipal 

0 gado e exportado para OS estad S de Santa 
Cata rina, Parana, Mato Grosso e diversos munici
pios de Sao Paulo. 

0 Municipio , pecuarista por excelencia, ocupava, 
em 1968, quanta ao valor, o 1.0 lugar entre os 
maiores criadores de eqi.iinos e bovinos do Estado, 
e 0 1.0 e 7.0 quanta a quantidade. 

No mesmo ano, o rebanho era constituido de 
E41.800 cabegas, no valor de Cr$ 59,2 milh6es, con
tribuindo os bovinos com 340.000 cabegas e 83,0 % 
do valor. R avia, ainda, 430 .000 ovinos (9,4% ), 58.000 
eqi.iinos (6,4 % ) , 11.000 suinos (1 ,2% ), 1.100 caprinos, 
1.100 asininos e 600 muares. 

Foram produzidos dois milh6es de litros de leite, 
avaliados em Cr$ 900 ,0 milhares. 

E: igualmente importante o seu rebanho de ovi
nos, em face da procura de la para fins industriais, 
o que representa urn dos fat6res de expansao n os 
municipios de "fronteira", da pecuaria ovina. Em 
1967, o Municipio estava em 1o.o lugar no Brasil 
en tre os grandes produtores de la. Em 1968, essa 
produgao alcan gou 980 t , no valor de Cr$ 2,5 milh6es. 

0 plantel avicola era constituido de 130 .000 ca
bec;as, no valor de Cr$ 550,4 milhares. A prodw;ao 
de ovos rendeu 140.000 duzias e Cr$ 168,0 milhares . 

Realizou-se, no mes de outubro de 1969, no Par
que de Exposig6es do Sindicato Rural, amostra de 
animais das especies bovinas, ovinas e eqi.iinas, na 
qual tomaram parte cerca de 14 expositores. Entre 
as r agas estavam "aberdeen-angus'' e "romney
marsh". i ~ ·1\-1 

Os pecuaristas contam com a assistencia de urn 
veterinario. 
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Agricu!ttt1'a 
FoRAM recenseados em 1960, 721 estabelecimentos 
sendo que, em 264, a atividade predominan.te ers 
a agricultura e agropecuaria . Segundo a utilizagao 
das terras, do total de 352. 333 ha, 23 . 753 erarr. 
ocupados por lavouras permanentes e temporarias 
e 305 .513 por pastagens n aturais e artificiais. 

Em 1968, a prodU<;ao agricola atingiu Cr$ 9,2 
milh6es, utilizando area de 20.918 ha. Os principais 
produtos for am: 

PRODl'TOS .-\GH.fCOL:\.S 

Arroz .. 
Trigo . . 
Milho. 
Linho. 
Batata-doce. 
Laranja. 
Outros ( I) . . 

TOTAL. 

\'ALOH. 

:\tl lll (;l'QS 

absolutos 
(Cr$ l 000) 

7 200 
l 006 

300 
22l 
173 
90 

162 

9 152 

' "(, sobrc 
o total 

78,7 
11 ,0 
3,3 
2,4 
1,9 
1,0 
1,7 

100,0 

{I) Ern outros inclucm-sc mandioca, tangcrina, mclaneia, fri j:1o, batata-iugiCsa. 
uva , mcl:'i.o, amcndoim, pCsscgo e pCra. 

0 arroz, conforme se observa na tabela, ocupa
va o primeiro lugar , estan.do o Munic:ipio situado 
entre os maiores produtores do Estado. 

AGRICULTURA 
VALOR-1968 

Arroz 

Trigo 

Outros 
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A cultura e realizada atraves de diversas mo
dalidades, de ac6rdo com o aspecto do solo. Sao 
aproveitadas terras altas, varzeas irrigadas e nao 
irrigadas . 

Na safra de 1967/ 68 vinha em 5.o lugar 
quanta a produgao (48.954 t ) e a area plantada 
(14.350 h al , totalizando 139 lavouras . 

Existiam 120 lavouras com areas superiores a 
9 ha, num total de 14.218 h a, sendo 10 pr6prias 
(850 h al e 110 arrendadas (13.368 h al. As areas 
eram irrigadas par agudes, 4 .234 ha (29,7% ); rios, 
8.864 h a (62 ,5 % ); arroios, 833 ha (5,8 % ); lagoas, 
157 h a (1 ,1% ) e diversos outros, 130 h a (0,9 % ) . 

Quanta aos tipos de arroz plantado em lavou
ras de mais de 9 ha h avia: japon es (267 h a e 
749 t l ; farroupilha (99 h a e 213 t) ; EEA 301 
(26 h a e 100 t l ; blue-rose 388 (1.591 h a e 6.156 t l ; 
agulha (9.407 ha e 32.750 t ) e EEA 404 (2 .828 h a 
e 8.671 tl. A produgao total foi de 48.639 toneladas. 
Em lavouras de menos de 9 h a produziram-se 
315 t , h avendo as especies: japones (37 h a e 80 tl ; 
farroupilha ll7 ha e 31 t ); blue-rose 388 (30 ha 
e 91 t ) e agulha (48 ha e 113 tl. 

Foi utilizada a seguinte maquinaria agricola: 
135 levantes; 95 combinadas; 70 secadores mecani
cos; 64 arados a boi, 21 de aiveca a trator, 242 de 
discos a trator; 10 de grades de discos a boi, 334 
de discos a trator, 127 de dentes; 33 semeadeiras 
manuais, 3 adubadeiras; 81 semeadeir as mecanicas 
a lan ~ o, 81 a linha ; 376 tratores (m edia) com 15.040 
HP ; 155 motores a explosao (15.325 HP ); 54 tri
lhadeiras (24.350 sacos) e 189 bombas. 

Em 1968 a cultura do trigo abrangeu 1.500 h a , 
alcangando 1.200 t ; do milho , 1.800 h a e 2.484 t ; 
do linho, 860 ha e 688 t; da batata-doce, 150 h a 
e 900 t e da laranj a , 141 h a e 9.790.000 frutos. 

Prestam assistencia aos agricultores , tres agr6-
nomos. 0 INCRA cadastrou 1.242. im6veis rurais ate 
31 de dezembro de 1968. 

lndttslria 

A I N DUSTRIA de transforma<;ao, em 1965, empregou 
121 pessoas e produziu Cr$ 410,0 milhares . 

Havia 22 estabelecimentos, predominando 10 de 
produtos alimenta res, com 90 pessoas ocupadas e 
95 ,1% do valor global. 

Em 1968, a industria contava com 17 esta
belecimentos em funcionamento e 140 operarios , al 
rangando, o valor dJ- produgao, Cr$ 5,1 milh6es . 

Entre os estabelecimentos industriais sobres
~aiam, os seguintes : A.rrozeira Itaqui Ltd a. , Eli da 
Silva Medeiros e Broad & Cia. Ltda. (arroz bene
fi riado) , Pedro Sanchez. Joao Manoel Curvelo (pa 
nificagao) , Ma tadouro Publico Municipal e a co
operativa Agricola Mista Itaquiense Ltda. 
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Rua Visconde do Rio Bmnco 

Abate de Re.re.r 

0 GAW abatido em 1968, constituiu-se de 4.075 bo
vinos, 61 suinos e 5. 801 ovinos e a produc;ao foi de 
1.209,7 toneladas, no valor de Cr$ 1.083,6 milhares. 

Entre os produtos destacava-se a carne verde 
de bovina, com 692,4 t e 82 ,4 % do valor. Os demais, 
segundo o valor da produc;ao , er am: carne verde de 
ovino, couros verde e siko de bovina, carne verde 
de suino, pele verde de ovino, toucinho fresco e pele 
seca de ovino. 

Comercio e Bc11Jcos 
ITAQUr mantem transac;6es comerciais com varias 
pragas, exportando, entre outros produtos, a rroz, 
trigo ·e linho para os municipios do Estado e os de 
Sao Paulo, Parana e Santa Catarina, e la para os 
de Sao Paulo. Esta e comerciada ainda com o Uru
guai, Estados Unidos, Rolanda e Italia. 

Em 1969 contavam-se 450 est abelecimentos va
rej istas e 2 atacadistas, predominando o ramo de 
material de construgao. Ha urn importante mercado 
municipal , onde foi instalada moderna m aquin aria 
para o entreposto de pescado. 

A r ede bancaria e formada pelas agencias dos 
bancos do Brasil , Estado do Rio Grande do Sui , 
Nacional clo Comercio, Uniao de Bancos Brasileiros 
e Provincia do Rio Grande do Sui. 

Os saldos das principais contas, em 31 de de
zembro de 1968 (em milha res de cruzeiros ) , er am : 
caixa, 343; emprestimos, 13. 797 ; depositos a vista 
e a curta prazo, 3.522 e depositos a media prazo, 272. 

A Camara de Compen sac;ao de Cheques apre
sentou o seguinte movimento, ·em 1969: numero de 
ch eques, 74.826 ; valor total, Cr$ 28 ,3 milh6es e valor 
media , Cr$ 378,00 . No-_primeiro semestre de 1970 ja 
a lcan c;ar a 42.931 cheques no valor de CrS 17,6 mi 
lh6es. 

Operam ainda, no Municipio, uma agencia da 
Caixa Econ6mica Federal, duas cooperativas de con
sumo e duas de produc;ao. 
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P1'esta[aO de Se1'Vifos 

EM 1969 existiam 58 estabelecimentos de prestagao 
e servigos, entre eles 11 sal6es de barbeiro, 6 de 

cabeleireiros para senhoras, 3 hoteis com agua cor
rente, 1 pensao, 7 rest aurantes e 11 bares, botequins 
e similares. 

Os hoteis sao: Contursi, Central e Comercio. 

Transporte.r e Comunica[oes 

ITAQUI e servido pela Viagao Ferrea do Rio Grande 
do Sul, filiada a Rede Ferroviaria Federal, a traves 
da linha Xis to Pereira a Sao Borja. Possui estag6es 
no distrito-sede, em Tuparai, Massambara, Borore, 
e paradas em Sociedade e quil6metros 522 e 530. 

No setor rodoviario, conta com a BR-472, fe
deral, em construgao, e a estadual RS-59. 0 t rans
porte aereo e feit o pela Viagao Aerea Rio Granden se 
- VARIG. 

Ha uma empresa de 6nibus com linha urbana , 
a Sao J oao, sediada no Municipio. 

As ligag5es com as capitais federal e estadual 
e cidades vizinhas sao as seguintes : Brasilia-DF, em 
rodovia, via Porto Alegre, Curit.iba, Sa'} Pa ulo e Ube
raba, 3.103 km ; Porto Alegre, em rodovia, 702 km, 
ou ferrovia, 848 ; Ur uguaiana, em rodovia , 100 km 
ou fe rrovia , 101 ; Sao Borja, em rodovia , 186 km ou 
ferrovia , 128 ; Santi ago, em rodovia , 225 km ; Ale
grete, em rodovia, 230 km ; Sao Francisco de Assis , 
em rodovia, 204 km. 

Em 1969, estavam registrados 475 veiculos, dos 
quais 307 para passageiros (191 autom6veis, 2 mi
cro6nibus, 91 camionetas e 23 tipo universal ou 
utilitario) , 163 para carga (73 caminh5es e 90 
"pick-ups" e . furg5es) e 5 outros. 
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Correios e Telegratos 

Funciona, na Rua Independ€mcia, uma Agencia 
Postal-Telegrafica da ECT. 

0 servigo telef6nico esta a cargo da Cia. Rio
grandense de Telecomunicagao Servigos Retomados , 
que instalou 134 aparelhos . 

ASPECTOS CULTURAl$ 

Ensino 

Os RESULTADos do Cen so Escolar de 1964 revelaram 
a existencia de 10 .437 criangas de 0 a 14 anos, e 
4.940 de 7 a 14 anos. 

0 in dice de escolaridade do Municipio, de 77,1% , 
mantinha pequena diferen ga do alcangado pelo Es
tado, 77,8 % e superior ao do Pais, 66,1 % . Na cidade 
atingira 84,4% , descendo na zona rural para 65 ,4% . 

0 ensino primario contava 57 unidades esco
lares, 238 profess6res e 5.091 alunos matriculados no 
inicio do ano de 1969. 

Ensino media 

CoM REFERENCIA a este ensino, existiam 3 estabeleci
mentos escolares, 84 profess6res e 1.278 alunos ma
triculados no inicio de 1969. 

R avia o Colegio Itaquiense, com 13 profess6res, 
141 alunos e curso tecnico de contabilidade; Colegio 
Estadual Sao Patricio, com 15 profess6res e 102 alu 
nos no cm·so cientifico e 36 profess6res e 725 alunos 
no ginasial ; Escola Normal Santa Teresa de Jesus , 
com 9 profess6res e 135 alunos no curso normal c 
11 profess6res e 175 alunos no ginasial. 
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Dest ile "da Semana da Patria 
na Rua I nde7Jendencia 

0 ttt1'os Aspectos Cultu1'ai.r 

Os ITAQUIENSEs disp6em de Biblioteca Publica , man
t ida pela Prefeitura Municipal, com um acervo dE 
6.000 volumes. 

Funcionam dais cinem as, o Cen tenario, com 800 
lugares, e o Columbia, com 600 . Existe, ainda , c 
Teatro Prezewodowski, com 300 lugares. E urn 
dos m ais an t igos do Brasil ; sua construgao. idea
lizada p or Estanislau Prezewodowski, teve ini
cio em 1874. Foi inaugurado, oficialmen te, em 4 
de maio de 1902. 

A.inda no setor teatr al, existe a Associagao Tea
tral J ose de Alencar , que promove gran des espet a 
culos em Itaqui e nos municipios vizinhos. 

Circula urn jorn al sem an al, 0 M unicipio de Ita
qui, cuj a tiragem alcanga 500 exemplares. Ha ·.1m a 
t ipografia e 3 livrarias . 

Em funcionamento, a R adio Itaqui, ZYU-86 , em 
ondas m edias e freqti€mcia modulada. 

Con tam -se 11 associag6es, sendo 4 r ecrea tivas : 
Clube do Comercio, o m ais an tigo, fundado em 1919 
com 585 associados, Clube Caixeral (1. 195 ) . Clube 
Cassino (610 ), e Sociedade Recreativa Aurora (305 ) ; 
4 despor tivas: E. C. 24 de Maio (380) , E. c. 14 dE
Julho (161), Clube Na ut ico Ipiran ga (450) , Sao Pe
dro F . Clube (150); e 3 culturais: A.ssociaga o Tea
tral Jose de Alencar , com 17 s6cios. Centro de Tea
dig6es Gauch as Bento Gongalves · e o Rin~ao da 
Cruz. Os dais ultimos promovem , anualment e, err. 
20 de setembro, diversas festividades que culminarr. 
com urn grande desfil e tradicion al pelas principais 
ruas da cidade. 

Entr e as festas religiosas esta a de Sao Fatricio , 
padroeiro da cidade, comem orada a 17 de m argo. 
uma das mais concorridas. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

U1·banizafao 
ITAQUI fica a margem esquerda do r io Uruguai , ten
do a sua frente a cidade argentina de Alvear . 

A cidade e aprazivel, situada em uma planicie , 
com apenas uma elevagao denomiuada. Serra e ba
nhada pelos arroios Cambai, Selfo e Sanga das 
Olarias. 

Ha 53 logradouros, dos quais 50 ruas , t6das em 
linhas r etas, e 3 pragas : Marech al Deodoro, a prin
cipal, das Americas e Marcilio Dias. Dos logradouros, 
45 sao pavimentados, 36 tem iluminagao p1iblica, 
44 iluminagao domiciliar, 25 contam com abasteci
mento de agua e 7 disp6em de arboriz;agao. Con
tam-se 4.500 predios, destacando-se a Matriz de 
Sao Patricio, em estilo moderno. 

Entre os principais logradouros, a rua Indepen
dencia, 15 de Novembro, Bento Gongalves, D. Pedro 
II, osvaldo Aranha, Visconde do Rio Bran co, Eu
clides Aranha, Borges do Canto , Davi Canabarro e 
Tiradentes. 

0 fornecimento de energia eletrica. sob a res-
ponsabilidade da Comissao Estadual de Energia Ele
trica (CEEE) , foi inaugurado em 1928. A energia 
distribuida (residen cial) e de 220 volts e frequencia 
de 50 ciclos. Existem 1.894 ligag6es domiciliares e 
ruas dotadas de iluminagao a mercurio . 

0 servigo de abastecimento de agua e feito pela 
Cia. Riogranden se de Saneamento, entidade do Es
tado . Possu i uma estagao de tratamento de agua e 
dais reservat6rios, com capacidade m edia de 1.296 e 
650 m 3

, respectivamente. Ha 1.384 predios abaste 
cidos pela rede de agua. 

Sat'tde 
~OS ITAQUIENSES SaO assistidos, no set or de saude, 
por um hospital, o Sao Patricio , com 50 leitos, e 
um p6sto de saude. 

Contam-se 5 farmacias, existindo 8 medicos, 6 
farmaceuticos, 5 enfermeiros e 8 dentistas, no exer
cicio de suas profiss6es. 

Religiao 
ENTRE os templos destacam-se a Matriz de Sao P a 
tricio, do culto cat6lico, Assembleia de Deus, do evan
gelico, e tres sal6es do espirita. 

14 



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E POLiTICOS. 

Fi71t111 ft/S 

A ARRECADA9AO estadual , em 1968, foi de Cr$ 1,7 mi
lhii.o; a da Uniao, Cr$ 80,1 milhares e a do Muni
cipio, Cr$ 1.275,1 milhares. A despesa realizada pela 
municipalidade foi de Cr$ 1.321,8 m ilhares. 

0 or<;amento municipal para 1969 previa receita 
de Cr$ 1.654,8 milhares e fixava igual despesa . 

H a , no Municipio , uma Coletoria Estadual e 
urn Posta da Receita Federal. 

RepresenlafaO Politica 

r A CAMARA Municipal de Itaqui e composta de 9 ve
readores . Estavam inscritos, em 1968, 7.009 eleitores. 

15 
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FONTES - As injorma96es aivulgaaas neste tnba lho joram, 
em sua maioria, jorneciaas pelo Agente de Estctistica de Ita
qui, Geralao Jose Cardoso Alves. 

Utilizaaos, tambem, aaaos aos arquivos d e aocumenta9li0 
Municipal do JBE, de aiversos 6rgiios do sist~ma estatistico 
nacional e cia l.a edi9lio cia Monograjia . 

>. 

ESTA publica9lio taz parte cia serie de monogra;tias municipais 
organizada pelo Departamento de Divulga9lio Estatistica do 
I nstituto Brasileiro de Estatistica. A nota int11<0dut6ria, sabre 
aspectos cia evolu9lio h i st 6rica do Municipio, corresponae a 
uma tentativa no sentiao ae sintetizar, com adequaaa sistema
tiza9lio, elementos esparsos em diferentes docurroentos. ocorrem, 
em alguns casas, aivergencias de opinilio, comuns em assuntos 
aessa natureza, nlio sendo raros os equit•ocos e contradi96es 
verificaaos nas pr6Prias tontes de pesquisa. For isso, o I BE 
acolheria com o maior interesse qualque~ cor.:tbora9lio, espe
cialmente de historiadores e ge6grajos. 
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406 - Pa ranava i, PR. 
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ed. ). 
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ed.). 
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ed .). 
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445 - Ara , at uba , SP . 
446 - Duque de Caxia s, RJ. 
447 - Feira de Santana, BA 

(2.0 ed .). 
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ed. ). 
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455 - Pet r6po l is, RJ (3• ed. ). 
456 - Campos, RJ (3.a ed.) . 
457 - Palmei ra dos i ndios, AL 

(2.0 ed .). 
458 - Camp os do Jo rdao, SP . 
459 - Teres ina, Pl . 
460 - Arag uari , MG. 
461 - Vi,osa, MG (2 • ed.) . 
462 - Ubera ba , MG (2.0 ed. ). 
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474 - Parnaiba, PI (2.a ed .). 
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Acabou-se de imprimir, no Servico Grdjico da Fun
dacao I BGE, aos vinte e cinco dias do mes de n ovembro 
de mil novecentos e se tenta . - 2907 
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