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I-1IST6RICO 

AP6s t enta tiva de fixa<;ao no litoral de Paran agua, 
a colonizagao portuguesa galgou o planalto, a t r aves 
da Serra do Mar, buscando novas locais de explora
gao, a t e se espraiar n os Campos de Curitiba, ou 
Campos Gerais. 0 planalto de Curitiba e os campos 
adjacentes serviam ao mesmo tempo para criagao 
de gada e pouso de tropeiros gauch os, em transito 
para Sao Paulo . 

. Grande parte das terras de Campo Largo per
tenceram ao portugues Antonio Luis, o "Tigre", que 
morava n a fazenda Nossa Senhora da Con~eigao do 
Tamandua. Ao "Tigre" coube a construgao da m ais 
antiga capela dos Campos Gerais. Ap6s s2u faleci
mento, a sesmaria passou a pertencer a diversas 
pessoas. A povoagao teve inicio em 1814. Em 1819, 
o Capitao Joao Antonio da Costa , residente em 
Curitiba, fez doagao a Nossa Senhora da Piedade 
dos terrenos ocupados pelo povoado, a fim de que 
ai se estabelecessem as pessoas que desejassem, sem 
qualquer onus. 

0 Capitao Joao Antonio da Costa havia ofere
cido a povoagao n ascente uma imagem de Nossa 
Senhora da Piedade, que mandara vir da Bahia em 
1816. Essa imagem permaneceu em casa do Tenente 
Joaquim Lopes de Cascaes ate 1826, quando foi 
transportada para a igreja, cuja construgao teve 
comego em 1821. 
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F onnafao Ad minis trativo-J udiciaria 
0 DISTRITO de Campo Largo foi criado pela Lei llU
mero 23, da Provincia de Sao Paulo, a 12 de margo 
de 1841. 

A. Lei provincial n ° 219, de 2 de abril de 1870, 
criou o municipio com terri t6rio desmembrado do 
de Curitiba , ocorrendo sua instalagao a 23 de feve
reiro do ano seguinte. A Lei provincial n .0 685, de 
6 de novembro de 1882 , concedeu a sede municipa1 
foros de Cidade. Composto de urn 1mico distrito ate 
1911, possuia ja em 1938, os de Cam po Largo, Joao 
Eugenio, Sao Luis do Purun a e Tres C6rregos. De 
ac6rdo com a divisao administra tiva a vigorar de 
1939-1 943 , abrangia mais o de Ferr aria. 

MatTiz de,_. 
N . S. • da Piedade 

Par f6rga do D'ecreto-lei estadual n.0 199, de . 3C 
de dezembro de 1943, passou a pertencer a Campo 
Largo o distrito de Sao Silvestre, desmembrado dE 
Cerro Azul. Par ocasiao do Censo de 1950, achava-sE 
formado pelos de Campo Largo, Fer raria , J oao Eu
genio, Sao Luis do Puruna , Sao Silvest re e Tre~ 
C6rregos. 

A Lei est adual n.o 4.338, de 25 de jan eiro dE 
1961 , desmembrou os dist rit os de J oao Eugenio E 
Sao Luis do Puruna para criar o Mun icipio de Bal
sa Nova , permanecendo Campo Largo com os dis 
tri tos do mesmo nom e, Bateias (criado em 1951 ) . 
Ferraria, Tres C6rregos e Sao Silvest re. Esta situa
gao perdura ate o presente. 

A Comarca foi criada pela L ei provincial n u
m ero 359, de 18 de abril de 1873, com jurisdigao sa
bre os municipios de Campo Largo e Balsa Nova. 

· Atuam no foro local 8 advogados. 
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ASPECTOS FlSTCOS 

CAMPO LARGO ocupa uma area de 1.289 km2 e limi
ta-se com os municipios de Castro, Ponta Grossa, 
Rio Branco do Sui, Almirante Tamandare, Curitiba, 
Araucaria, Balsa Nova, Porto Amazonas e Palmeira. 

A rormat;;ao geologica dos terrenos apresenta 
ocorrencias de gran ito e gnaisse; calcarios, dolomi
tes, quartzites e filitns da era proteroz6ica, e terras 
argilosas pr6prias para ceramica. 

Ba grande extens6es de pastagens n aturals e 
nas ma.tas se encontram, alem da erva-mate, o pi
nbo. a bracatinga. a imbuia, etc. 

0 te.rrit6r1o e cortado pelos rios Agungui, verde, 
Ltaqui, Concei.;:ao, do Cerne e afluentes do Iguagu. 
Tern como pontos extremos o rio Ribeirinba, ao 
Norte, na divisa com o Municipio de Castro ; ao 
Sul o rio Itaqui, nos limites com Balsa Nova; a 
Leste, o rio Passauna, que serve de divisa com Curi
tiba; a Oeste, a serra de Sao Luis do Purunii, nos 
Umites com Palmeira. 

0 cllma e temperado, e em 1969, a tempera
tura maxima fol de 26°C e a minima 100. As chuvas 
se registraram com mais freqi.iencia nos meses de 
janeiro e fevereiro; a precipitagiio pluviometrica 
elevou-se a 1.500 mm . · 

A sede municipal, a 956 metros de altitude, e 
em terrene pouco acidentado, tern sua posigao de
finida pelas coordenadas de 25° 27' 34" de latitude 
Sui e 490 31 · 40" de longitude W.Gr. Dista 23 qui-
16metros de Cu!'itiba, em linha reta, rumo OSO. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

PoR ocAsrA.o do Censo de 1960 o Municipio contava 
com uma populagao de 32 .272 h abitantes, ou seja, 
uma densidade de 20 h abitantes por quil6metro 
quadrado. Ja em 1968, segundo previsao de 1.0 de 
julho, da Fundagao IBGE, a populagao se elevava 
a 46.533 habitantes, subindo a densidade demogra
fica para 36 hab/ km" e acusando incremento po
pulacional da ordem de 44 %. 

Apresentando as mesmas caracter1sticas obser
vadas no Censo de 1960, quando 71,6 % da populagao 
pertenciam aos quadros rurais, em 1968, 31.533 pes
seas integravam os referidos quadros, com predo
minancia dos elementos estrangeiros de origem po
lonesa e italiana e seus descendentes . 
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Movimento da Popula{ao 

0 REGISTRO CIVIL anotou, em 1969, 1.450 n ascimen
tos 0 .410 nascidos vivos), alem de 1.200 de anos 
anteriores; 182 casamen tos e 268 6bitos (90 de me
nos de 1 ana l . 

ASPECTOS ECONOM.ICOS 

CAMPO LARGO ocupa lugar de destaque no panorama 
industrial do Parana. A isen<;ao de impastos muni
cipais e a doa<;ao de areas para a implanta<;ao de 
industrias constituem vantagens, a que se aliam 
a abundancia de agua e de energia eletrica, no pro
cesso de desenvblvimento que se acelera dia a dia . 
As reservas minerais do subsolo, representadas prin
cipalmente pela argila de excelente qualidade , asse
guram esse progresso e o crescimento continuo do 
parque industrial. 0 fabrico de azulejos e a produ
<;ao de lou<;as de porcelana, par sua qualidade, ali
cer<;am a economia do Municipio e garantem sua 
expan sao. A ceramica de Campo Largo, hoje co
nhecida e procm·ada em todo o t errit6rio nacional, 
ja se vai impondo t ambem no exterior. 

Produ{ao Industrial 

EM 1965, existiam em funcionamento 71 estabele
cimentos de industrias de transforma<;ao, com 1.924 
pessoas ocupadas e uma produ<;ao calculada em ... 
Cr$ 11,3 milh6es. 

J a em 1968 , a produ<;ao industrial chegava a 
Cr$ 40,1 milh6es, elevando-se a 2.390, o nt1mero de 
pessoas ocupadas e a 81, o de estabelecimentos, dos 
quais 5 se dedicavam a atividades extrativas de 
produtos minerais. 

A industria de t r ansfcrma<;ao cabe papel pre
ponderante neste cenario. roncorrendo os produtos 
de minerais nao metalicos com 91,9 % do valor total 
da producao . 
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A tabela a seguir permite verificar a situaQao 
geral das indus trias: 

OPE- VALOR DA 
ESTA- RARIOS PRODUQAO 

CLASSE S E BELECI- OCU- DE 1968 
GENEROS DE MENTOS PADOS 

INDDSTRIA 
Niimeros 
absolutos 

% s6bre 

31 - 12 - 1968 (Cr$ 1 000) o total 

l ndOstri as Extrativas de 
Produtos Minerais . 45 278 0,7 

lndustrias de Transfor-
ma~a o . 76 2 345 39 847 99,3 

Minerais uao metalicos 26 2 034 36 849 91,9 
Metal urgica . 3 30 241 0,6 
Madeira .. 12 46 21 0 0,5 
Mobi iiario . 3 24 319 0,8 
Produtos alimentares . . 11 42 164 0,4 
Outras industrias (1) . 21 169 2 064 5,1 

TOTAL GERAL. 81 2 390 40 125 100,0 

(1) Incluidos 1 cs tabck cimento de material el6trico e dE- comunicaciics, f2 de 
bcbidas, 1 de hgua mineral e 1 de v!nhos, 2 de editor ial e grii.fica, 1 de cliversas , a!em d:r 
15 de pcquenas indUstrias de atividacles n~o classi ficad as . 

INDUSTR IA 

!ITillill] Mincr ois nCo metO !ico~ 

[[IJ]] Out ros indUstries 

Entre os estabelecimentos de maior vulto des
tacam-se a Industria Ceramica Parana - INCEPA, 
fundada em 1952, produtores de azulejos; a Por
celana e Steatita S. A. , que desde 1.0 de junho de 
1954, quando seu f6rno n.o 1 entrou em funciona
mento, trabalha ininterruptamente 24 horas por dia, 
produzindo mensalmente 900 mil pe <;: as ; a PIP -
Porcelana Industrial do Parana , fabric antes de isola-
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dores de alta e baixa tensao; Produtos Eletricos 
Parana - PEP, fabricantes de pec;as para insta
lac;ao de luz eletrica; a Polovi - s. A. Industria e 
Comercio, grande produtora de louc;as finas e Zan
lorenzi e Irmaos Ltda., produtores de vinhos de 
uva. 

Constru( ito Ci·vil 

ATRAvES de conven.io entre a Prefeitura e a COHAB, 
foram edificada.s, em 1968, no curto prazo de 90 
dias, em uma area de 41.600 m", 208 casas residen
ciais de alvenaria , representando area coberta de 
6.552 m" e valor de Cr$ 456,0 milhares. 

0 conjunto r ecebeu o nome de N(Icleo Habita
cional Dr. Abranches Guimaraes Jr. e constara, alem 
das casas residenciais, de pra<;as, 4 loj as comer
ciais, parque infantil , servic;os de agua. esgotos e 
urbanizagao. 0 custo total sera de, aproximadamen
te, Cr$ 739,0 milh6es. 

Pecuaria 

A PEcuARIA se desenvolve principalmente ao norte do 
Municipio, com predominio da criagao de suinos. 
cujo efetivo, em 1968, era calculado em 22.000 ca
begas. 0 rebanho total, estimado em 34.759 cabec;as, 
atingia o valor de Cr$ 3,9 milh6es . Desse valor 
38,3 % eram representados pelos suin.os, 35,2 % pelos 
equinos, 22 ,2% pelos bovinos, 4,3% pelo conjunto 
de asininos, muares, ovinos e caprinos. A produc;ao 
de 850 mil litros de leite, correspondeu o r en dimen
to de Cr$ 340,0 milhares. 

A criac;ao de bovinos visa principalmente a pro
dugao de leite, sendo preferidas as ragas zebu, ho
landesa e a caracu. 

A avicultura tem sua melhor representac;ao nas 
granjas Sao Sebastiao de Rio Verde e Trindade, em 
franco desenvolvimento. 0 total das aves existentes 
em 1868 e avaliado em Cr$ 585,0 milhares , som ava 
200 mil cabe<;as . A produgao de OVOS atingiu 912 mil 
duzias, no valor de Cr$ 729,6 milhares. 

Cabe ainda m enc;ao a produgao de mel e cera 
de abelha, 8,0 e 4,0 t, respectivamente, no valor de 
CrS 24 ,0 milhares, alem de 1,5 t de manteiga, 3,5 t 
de q ue ijo e 1,5 t de la. 

Abate de R eses 

DURANTE o ano de 1968, verificou-se , para consumo, 
o abate de 2.749 bovinos, 3. 280 suinos, 95 ovinos, 255 
caprinos e 31.208 aves, representando 839,7 tonela
das de produtos diversos, no valor de CrS 1.398,8 
milhares. 
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Agricultura 

A AGRICULTURA oferece tambem sua parc€la de con
tribuigao a economia municipal. 

Entre os principais produtos figuram o milho, 
cultivado em 20.000 ha e com produgao de 30 mil t , 
e a batata-inglesa, com 28 mil t , em 1.150 ha, so
mando 82,1% do valor total das safras de 1968, ava
liadas em Cr$ 6,0 milh6es. 

Os numeros consignados na tabela a seguir mos
tram a participagao de cada produto no montante 
global: 

Mi lho . 
Batata-inglcsa . 
Uva . 

Cebola . . 
Trigo .... 
Feij1io . . 
Arroz . 
Alho .. .. 
Outros (I). 

TOTAL . 

PlWDUTOS 
AGRfCOLAS 

. .. .. . .. . . ......... .. 

VALOR DA 
PH.ODUQAO 

Numeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

3 750 
1 170 

240 
192 
180 
120 
115 
98 

130 

5 995 

% sobre 
o total 

62,6 
19,5 
4,0 
3,2 
3,0 
2,0 
1,9 
1,6 
2,2 

100,0 

(l) Em "outros" estao inc!uidos Iaranja, ccntcio, fu mo em fOlha, tangerina, 
batata-docc, amendoim e mandioca. 
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Ate 1.0 de janeiro de 1969, o IBRA. (atual IN
CRA) havia cadastrado 6.000 imoveis rurais, esti
mando-se em 4. 530 o numero de imoveis em explo
ragao. A assistencia tecnica contava com urn p6sto 
agropecuario e urn Escritorio local do Sistema Bra
sileiro de Extensao Rural (ABCA·R), sob jurisdigao 
do Escritorio Regional de Ponta Grossa, abrangendo 
tambem o Municipio de Balsa Nova. Em todo o 
Municipio trabalhavam 4 agr6nomos. 
- A viticultu ra recebe orientagao tecnica da Es
tacao de Enologia , em cuj as t erras sao testadas e 
experimentadas variedades de parreiras de boa pro
cedencia, e conta eom urn laboratorio de analises 
e cantina. Ha dois enologos em atividade perma
nente. 

Exposic;;ao - Realiza-se uma vez por ano, na 
colonia D. Pedro II, exposigao agricola em que o 
principal produto e a batata- inglesa, e a qual com
parecem , em media, 150 expositores . 

ProdufaO Extrativa V egetal 

A LENHA extraida em 1968 foi calculada em 100 mil 
metros cubicos e a madeira em 5 mil metros cubi
cos de taros, no valor global de Cr$ 375,0 milhares . 

Comercio 

CAMPO LARGO prod uz e exporta porcelana de alta 
qualidade , conhecida como "ouro branco", de ini
gualavel alvura, assegurada pela excelen te mate
ria-prima empregada. 

Nem so na industria se patenteia a riqueza do 
subsolo, eis que tambem a agricultura a comprova, 
por via de uma exportagao de 280 mil sacas de 
batata-inglesa para todo o territorio nacicn al e das 
abundantes safras de outros produtos. 
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P~odut~r Agricc'la Tipicamente Regional 

F onte ie ..igua Minera< - Du-ro _<'ino 



Ouro F : no - ~em 

Curo Fi-t> - Residencia do Propriettirio 
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Foram exportados para todo o Brasil, 450 mil 
m' de azulejos, no valor de Cr$ 21,2 milh6es; 5 
mil toneladas em louc;a de porcelana, avaliadas em 
Cr$ 9,1 milh6es; 280 mil sacas de bat a t a -inglesa, 
Cr$ 2,8 milh6es; 14 milh6es de pec;as de isoladores 
de alta e baixa tensao, Cr$ 1,1 milhao; e ainda 
outras mercadorias, especialmente para Sao P aulo, 
no valor de Cr$ 5,0 milh6es. 

0 com ercio por vias internas, em 1969, rendeu 
aos cofres da municipalidade Cr$ 39,2 milh6es. 

Para Los Angeles - USA, fo ram exportadas 
924.262 peqas de porcelana de uso domestico, no 
valor de Cr$ 463,6 milhares. 

A. prac;a de Campo Largo, bast an t e ativa, conta 
com 6 firmas a tacadistas, 350 varejist as, 50 est abe
lecimentos mistos e 2 coopera tivas de consumo. 

Entre os est abelecimentos de prestac;ao de ser
vic;os podem ser apontados 15 r est auran tes, 50 bares 
e botequins, 12 sal6es de barbeiros e 4 de cabelei
reiros. 

Os m eios de hospedagem consistem em 6 pen
s6es e os hoteis Chemin, do Titio e Hotel e Restau
ran te Bassani, num total de 40 quartos. 

M o·vimento Bancario 

A REDE bancaria e formada pelas agencias dos ban
cos do Brasil, do Estado do Paran a, Comercial do 
Paran a, Mercantil Industrial do P aran a, alem da 
Caixa Econ6mica Federal. 

Em 31 de dezembro de 1968, o saldo das prin
cipais contas foi o seguinte (milhares de cruzeiros) : 
caixa , 111,0; emprestimos, 1.466,0; depositos a vist a 
e a curta prazo, 2.200,0; depositos a media prazo, 
74,0. 

Agbwia do Banco do Brasil 
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A Camara de Compensac;ao de Cheques iniciou 
seu m ovimen to a 6 de outubro de 1969, t endo com
pensado a t e dezembro, 6.078 cheques, no valor de 
Cr$ 6,6 milh6es. 

De janeiro a junho de 1970 ja foram compensa 
dos 13 . 803 ch eques, no valor de Cr$ 17,8 milh6e.s . 

TrampOt'tes 

CoM sua sede a vinte e tres quil6metros de Curitiba 
pela Rodovia do Cafe, Campo Largo colhe dessa 
proximidade seguros elementos p ara seu progresso . 
. 'l.lem da BR-277, cortam o Municipio as rodovias 
estaduais den ominadas Estrada do Cerne e Mato 
Grosso, e estradas municipais . 

CONV ENc;: 0 ES 
ROOOVIA FEDERAL 
ROOOVIA ESTADU AL -
FER ROVIA ............ 

A ligac;ao com a Capital do Estado e cidades vi
:-;inhas consome os seguintes t empos m edias : 

Curitiba, 30 minutos ; Ponta Grossa, 90 minu
:os ; Castro, 2 horas e 50 minutos ; Rio Branco do 
Sul, 1 h ora e 20 minutos; Araucdr ia, 50 minutos ; 
Balsa Nova, 45 minutos ; Porto Amazonas, 1 hora ; 
Palmeira, 2 horas e 10 minutos ; Almirante Taman
-lare, 1 hora e 15 minutos . 

Ha 2 empresas, com 2 linhas urban as e inter
distritais e 2 intermunicipais. 

Ach avam-se r egistrados n a Prefeitura Munici
Jal, em 1969, 413 autom6veis e jipes, 5 6nibus, 501 
Gaminh6es 50 "picks-ups" ou furg6es, 252 camione
-:;as e 194 outros veiculos. 
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Comunicafoes 
A TELEPAR - Companhia de Telecomunicac;6es do 
Parana, havia inst alado, a te fevereiro •J.e 1970, 279 
aparelhos. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem uma agencia postal-telegrafica. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizafao 
A CIDADE fica em ten·eno pouco acidentado e apre
senta em sua parte central fisionorn._a alegre e 
moderna. Possui prac;as a jardinadas, r uas retas e 
bern calgadas, algumas ja com iluminac;ao a m er
curia. Desses logradouros 2 sao avenid3.s, 48 ruas, 
10 prac;as, 2 jardins, 2 parques e 15 oLtros. Ha 15 
pavimentados, 78 beneficiados com iluoinac;ao do
miciliar, 20 com a rede de abastecimer:to de agua , 
10 com esgotos sanitarios e 5 com arbcriza<;ao pu
blica. 

Entre os 2.747 predios existentes m"Jitos sao de 
arquitetura moderna e bela aspecto . 

0 servigo de agua e esg6to esti a cargo da 
empresa de economia mista AGUALAR; 656 predios 
j a se acham ligados a recte de agua e 407 a de 
esgotos. A energia eletrica e fornecida ;Jela COPEL 
- Cia. Paranaense de Energia Eletrica - existindo 
3.062 ligac;6es. 

A limpeza urbana e de responsabiliwde da Pre
feitura Municipal , que utiliza caminh6e::: para a co
leta de lixo. 

T recho da R u a XV de N ovembm 
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Prar a Atilio Bar bosa 

R u a XV d e Nov embr o 

Os principa is predios publicos : Prefeitura Mu
nicipal, F·Jrum, P6sto de Puericultura, Departamen
to de Un:d:tde Sanitaria e Grupos Escolares. 

Princ:p:tis logradouros: ruas XV de Novembro , 
Centenarb, Sete de Setembro, Marechal Deodoro 
e Xavier da Silva ; prat;as Atilio Ba rbosa, Getulio 
Vargas, JoaD Antonio da Costa; averjdas Centenario 
do Paran 3. e Benjamin Constant. 
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Retigiao 
A IMAGEM de Nossa Senhora da Piedade, padroeira 
de Campo Largo, chegou em 1816, procedente da 
Bahia, sendo abrigada n a casa de Joaquim Lopes 
Cascaes, onde perman eceu ate 1826. Nessa epoca 
foi trasladada para a capela eregida em sua h om·a , 
cuj a construgao fora iniciada em 1821. Em 1931, o 
Municipio, ja er a p ar6quia, com 18 capelas . Em 
1941, celebrando o 1.0 centen ario da criagao do Dis
trit e de Campo Largo, r ecebeu n ova h omen agem da 
Bahia, representada pela oferta, por D. Attico Eu
sebio da Roch a, de outra imagem de Nossa Senhora 
da Piedade, celebragao da primeira missa pon t ifical 
e sagragao do alt ar da nova m atriz. Esta, comegada 
em 1918 e terminada em 1940, possui decoragao in
terna com tinta especial furta-cor , vitrais, altares 
e 6rgao fr an ces. 

Atualmente, h a tres par6quias n o distrito-sede 
- Nossa Senhora da Piedade, Born J esus de Campo 
Largo e Sao Sebastiao de Rondinha - , alem da 
de Sao Sebastiao de Bateias, criada em 1957, no 
distrito do mesmo nome. Exist em 30 capelas cura
das. 

Os protestantes disp6em de 3 t em plos e 2 igre
jas . Os espiritas, do Centro Espirita Luz e Verdade. 

Casa Paroquial N. S . d a P iedade 
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Assistencia Medica e Social 
Os SERVIgOS medico-hospitalares contam com 0 
Hospital Sao Lucas, aparelhado com 13 leitos, a 
Clinica Nossa Senhora da Piedade, com 10, a Ma
ternidade e Cirurgia Nossa Senhora do Rocio , com 
15 e a Policlinica Leny, com 14. Ha, n a cidade, 
ainda, 1 Posta de Puericultura e 1 de Saude. Os 
profissionais em atividade consistem em 6 m edicos, 
6 dentistas e 3 farmaceuticos. 

As farmacias em funcionamento sao 4. 
0 Lar Infantil Mariinha oferece internam ento 

a m enores; e o Fraterno A.uxilio Crist ao, auxilio aos 
desamparados. 

A Fundagao INCEPA, da Industria Ceramica 
Parana, possui ambulat6rio medico , p6sto de abas
tecimento, crech e, cursos de puericultura, corte e 
costura e arte culinaria, alem de conceder auxilio 
pecuniario para construgao de casa propria, uni
formes escolares e custeio dos estudos para os filhos 
dos operarios ate o termino do curso ginasial. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Prim/trio 
0 ULTIMO Censo Escolar, realizado em 1964, r evelou 
que os indices de escolaridade , de 71 ,2 % para o Mu
nicipio e 86,8% para as areas urban a e suburbana, 
eram m ais elevados do que os do Estado - 63,5%, 
e do Brasil - 66.1% . 

Em 1969, havia 110 unidades escolares de ensino 
primario geral, com 258 profess6res, elevando-se as 
m atriculas a 3. 725 alunos. Existia ainda 1 curso 
supletivo, com 4 profess6res e 62 alunos. 

Entre as escolas primarias figuravam 7 grupos 
escolar es e a Escola de Aplicagao Pe. J ose de An
chieta. 

Ensino Medio 
No PREDio do Colegio Sagrada Familia, de proprie
dade das Irmas da Congregagao Franciscana da Sa
grada Familia , funcionavam , em 1969, a Escola Nor
mal Colegial Padre Jose de Anchieta, com 88 alunos 
matriculados e 12 profess6res ; o Ginasio Estadual 
Sagrada Familia, com 477 alunos e 26 profess6res: 
o Ginasio Comercial Presidente Kennedy, com 132 
alunos e 6 profess6res; e o Comercial Presidente 
Kennedy da Campanha Nacional de Educandarios 
Gratuitos - CNEG (noturno ) . com 192 alunos e 
13 profess6res. · 

A Academia Brasil mantem urn curso de dati
lografia , com 36 alunos e 2 profess6res. 
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Cultu fa 

PonEM ser mencionadas, a Biblioteca Publica Doutor 
F1·anci sco R ibeiro de Azevedo Macedo, possuindo 
acervo de 1.750 volumes e as bibliotecas Olavo Bilac 
e Dr. Ser afim Amur F e1-reira do Amaral, mantidas 
por estabelecimentos escolares. 

A f6lha de Campo Lar go e de circulagao sema
nal, com tiragem de 26.000 exemplares; a Tr ibuna 
de Campo Lar go, quinzenal, 22.000. Existem 2 t ipo
grafias n a cidade. 

0 Cine Teatro Pedro II disp6e de 560 lugares 
e o Cine J 6ia de 1.140. Os clubes em atividades sao: 
Macedo Soares, fundado em 1° de maio de 1910, 
possui o maior numero de s6cios, 600 ; Cam po
larguense, fundado em 1.0 de julho de 1911, conta 
com 390 associados; Centro Cultural Cat6lico Agri
cola Cam pola rguense, Sport Clube 21 de Abril , 
Sociedade Timbotuva, Uniao Ferraria Futebol Clu
be, Fana tica Futebol Clube, Internacion al Futebol 
Clube e PIP Futebol Clube, tot alizando 1.411 s6cios. 

Turismo 

Po nEM ser tidos como atrag6es turisticas a fon te de 
aguas minerais Ouro Fino e a Estagao de Enologia , 
a lem das lojas das industrias Polovi S .A. 

A Fonte Ouro F ino, n o distr ito de Ba teias, dista 
aproximadamen te 25 quil6m et ros da sede municipal, 
por estr ada de rodagem. 0 local e apropriado para 
piqueniques, com o bosque bem cuidado, choupanas 
rusticas e alamedas de hortensias, fr anqueadas ao 
publico no segundo domingo de cada m es. Possui 
boa piscina, alimen tada pela fonte. 

No quil6metro 25 da Rodovia do Ca fe, o via
jan te tern a atengao desper tada para uma grande 
loj a a beira da estrada: e a matriz da Polovi S. A ., 
empresa que se dedica a ind(Jstria e comercio de 
porcelan a , artefa tos de m adeira , m etal e ceramica; 
no quil6metro 28 h a outra loj a da mesma firma; 
essas lojas, que funcionam t ambem aos domingos, 
transformaram -se em uma especie de feir a de amos
t ras dos produtos de Cam po Largo, n o setor de 
lougas e porcelanas. 

A Est aqao de Enologia e out ro atrativo t uris
t ico, com as parreiras tecnicamente tratadas, urn 
laborat6rio de analises e a can t ina. 
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ASPECT OS ADMIN ISTRATIVO S E 
POL1TJCOS 

Pinatl f <lS 

A UNiilo a rrecadou, em 1968, Cr$ 4,7 milh6es; o 
Estado , eP-1 1969, Cr$ 6,7 milh6es ; e o Municipio, 
Cr$ 1,8 m ilhao. A despesa mun icipal, no ul t imo ano, 
subiu a CrS 2,0 milh6es. 

Pa ra 1970 a r eceita municipal foi on;ada em 
Cr$ 2.230,8 milha res, sendo Cr$ 519.2 m ilhares de 
renda tr ibu ta ria . Foi fix a da igual despesa. 

R epresen l::tf aO Politica 

ATE MARCO de 1970 a Cam a ra de Vereadores se com
pun h a de 12 edis, ach an do-se inscri tos em todo o 
Municipio 9.932 eleitores. 
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FONTE& - As informag6es d ivulgadas neste t raball1o foram, 
na su a maioria, fornecid as p elo Agente d e Estatistica de 
Cam po Largo, Mario do Nascimento Camargo. 

lJtilizados tambem dados da revista PANORAMA. Campo 
Largo; capital da louga s. u. t. p. 41-8. Niime-o especial ; d as 
arquivos de docum entagao m unicipal do mE e de diversos 
6xgaas do sistem a estatistico nacional. 

ESTA pub licaqiio jaz parte da seri e d e mozograjias muni
cipais OTganizada pelo D epaTtamento d e D ivulge9<Io Estatfstica , 
<1.,0 Jnstituto Brasilei1·o de Estatistica. A nota int:rodut6Tia, sabre 
aspectos d a evolu9iio hist6rica do Municipio, correspor"de a 
uma tentativa no sentido de sinteNzaT, com :zdequada siste
matiza9iio, elementos esjJarsos em dijeTentes documentos. Ocor
rent , em, alg'nns casas, divergencias de opinit!o, co1nun.s ent 
assuntos dessa natureza, nao sendo rarcs os etfuivocos e con
tradi96es verificados nas pr6prias tontes de pe' quisa . Por isso , 
o JBE acolheria com o maior inteTesse qua!qzer co!abora9iiO, 
especialmente de historiadores e ge6}ratos. 
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COLECli O DE MONOGRAFI AS 

400 - Urugua iana, RS 
401 - Sao Jose dos Campo s, SP 
402 - Ara ponga s, PR 

5." 

403 - Ouro Prelo, MG (2 .• ed.) 

404 - Botuca tu , SP (2.• ed .) 

405 - Cachoe iro de l tapem irim, 
ES (2.a ed.) 

406 - Paranava i , PR 
407 - Nova Fri burgo, RJ (2 .0 ed.) 
408 - Florian6poli s, SC (3.0 ed.) 
409 - Anapolis, GO (3.0 ed .) 
410 - limeira, SP 
411 - I taperuna, RJ 
412 - Amap a, AP 
413 - Rec ife , PE (3.0 cd. ) 
414 - Val inhos, SP 
415 - Porecatu, PR 
416 - Olinda, PE 
417 - Boa Vis ta , RR 
418 - Ca noas, RS 
419 - Porto Velh o, RO 
420 - Pal mares , PE 
421 - San to i\ngelo, RS (2.0 ed. ) 
422 - Taubate, SP 
423 - Ti radentes, MG 

424 - Belo Horizonte, MG (2.0 
ed. ) 

425 - Vi>osa , Al 
426 - Ca ruaru, PE (2 .0 ed.) 
427 - Maril ia, SP (3.• ed .) 
428 - Sao Sebasti ao do Alto, RJ 
·129 - Sao Leopo lda, RS 
430 - l lhe us, BA (2a ed.) 
431 - l tapipoca, CE 
432 - Barbac ena, MG (2 .0 ed .) 
433 - Ponta Grossa, PR (3.0 

ed .) 
434 - Cameta , PA (2.• ed .) 

435 - Piui , MG 
436 - Vilo ri a da Conq uista, BA 

(2 .a ed.) 
437 - l tabuna, BA (3 a ed .) 
438 - londrina, PR 
439 - Tupa, SP (2.a ed .) 
440 - Catu , BA 
441 - Niter6i, RJ 

442 - Angra dos Reis, RJ (2a 
ed.) 

443 - Sa nto Andre, SP 

seric A 

444 - Sorocaba, SP (2 .a ed. ) 
445 - AraGa tuba, SP 
446 - Duqu e de Caxias, RJ 
447 - Feira de Santana, BA (2.0 

ed .) 
448 - Blumenau, SC (2 .0 ed .) 
449 - Sao Lu iz Gonzaga, RS 
450 - Jaboatao PE (2.0 ed.) 
45 1 - Va ssouras, RJ (2• ed .) 
452 - Araraq uara, SP (2 a ed .) 
453 - Campo Grande, MT (2 a ed.) 
454 - Sete Lagoas, MG 
455 - Petr6 pol is, RJ (3.a ed. ) 
456 - Campos, RJ (3.a ed .) 
457 - Pal meira dos i ndios, AL (2.a 

ed.) 
458 - Cam po s do Jordao, SP 
459 - Teres ina, PI 
460 - Araguari, MG 
461 - vi,osa, MG (2a ed. ) 
462- Uberaba , MG (2.0 ed. ) 
463 - Jundia i , SP 
464 - Santarem, PA (2.a ed .) 
465 - Palmital, SP 
466 - Catanduva , SP 
467 - Jeq uie, BA (2.0 ed.) 
468 - Sao Louren,o, M ~ (2.0 ed.) 
469 - Joao Pe ssoa , PB (2.0 ed .) 
470 - Bra gan, a, PA (2.a ed .) 
471 - Can ela, RS 
472 - Ati baia, SP 
473 - Fortale za, CE 
474 - Parnaiba, PI (2.• ed.) 
475 - Garanhun s, PE (2.a ed .) 
476 - Gove rnado r Valada res, MG 

(2.0 ed. ) 
477 - Nova lgua,u, RJ (3.• ed.) 
478 - Lins, SP 
479 - Sao GonGa lo, RJ (2a ed .) 
480 - Al agoi nhas, BA (2.• ed.) 

481 - Leop oldi na , MG (2 .0 ed .) 
482 - Boa Esperan , a, MG (2.0 ed.) 
483 - Erechim, RS 
484 - Pom peia, SP 
485 - I tap eva, SP 
486 - Guarulhos, SP 
487 - Uberlancli a, MG (2.a ed .) 
488 - l taq ui, RS (2• ed. ) 
489 - Campo Largo, PR 

Acabou - se de im pri m ir , ao primeiro d ia do m es d e dezem bro de 
mil n ovecentos e se ten ta , n as o fi c inas ct o SER GRAF eta 
F unda<;ao IBGE, e m Lucas , GB. - 3828 
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