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Coleciio de 
Monograjias 
N.• 502 

ASPECTOS FfS ICOS 

CORNELIO 
PROCOPIO 

, 
PARANA 

- Area: 671 km'; altitude da sede: 
652 m; t emperaturas medias em 
•c: das maximas, 26,1; das mi 
nimas, 16,8; precipitagiio pluvio
metrica anual: 1.246,0 mm 
(1969) . 

POPULA()lW - 50.260 lwbitantes ( Censo Demo
gr<ifico de 1970) ; d ensidade de 
mogr<ifica: 75 habitantes por 
qui.lometro quadrado. 

ECONOMIA - 68 estabelecimentos industriais, 
473 comerciais (27 atacadistas, 
444 vare iistas, 2 m i stos) e 167 
de prestacao de servigos; 873 
im6veis rurais (INC RAJ; 8 agen
cia s bancdrias e 1 da Caixa Eco
n6mica F ederal. 

CULTURA - 89 unidades escolares de ensino 
primario comum, 9 de ensino 
supletivo, 6 estabelecimentos de 
ensino 1nedio , 2 de en.sino su
perior, 7 outros cursos; 5 biblio
tecas, 4 livrarias, 2 tipograjias, 
2 iornais, 2 estag6es radiodiju
soras; 2 cine1nas~· 6 associa96e~ 
culturais e esportivo-recreativas. 

URB ANIZAQA O 

SAUD E 

VEiCULOS 

FINAN()A S 

POLiTI C A 

- 104 ruas, 10 avenidas, 12 pra<;as, 
12 iardins, 3 parques, 5.569 pre 
dios, 4 .211 ligacoes eletricas do
miciliares, 1. 207 aparelhos te 
lejonicos; 6 hoteis, 9 pens6es, 9 
restaurantes, 98 bares e bote
quins. 

- 4 hospitais com 292 leitos, 1 pas
to de saude, 1 d ispens<irio anti
- tuberculose, 1 'f'OSto de pueri
cultura, 1 centro de saude, 3 
prontos-socorros; 24 m edicos, 14 
dentistas, 6 tarmaceuticos, 10 
entermeiros no exercicio da 
pmtissao ; 18 tunnacias e dmga
rias . 

( R egistrados na P1·ejeitura Mu
n icipal em 1970) - 1.531 auto
m6veis e iipes, 25 onibus, 382 
caminhoes, 386 camionetas, 2 
"pick-ups" ou furgaes e 354 vei 
culos nilo especijicados. 

- O rgamento municipal para 1970 
(milhoes de cruzeiros) - receita 
prevista: 2,3; renda tribut<iria: 
1,9; despesa tixada: 2 ,3. 

- 20 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS I 
As PRrMEIRAs incurs6es ao Norte do Paran a foram 
feitas, certamente, par lavradores oriundos de Sao 
Paulo . No entanto, a primazia nao coube exclusiva
mente aos paulistas, mas tambem aos mineiros, nor
destinos e nortistas. 

A origem de Cornelio Procopio, situado quase 
nos limites do Parana com o Estado de Sao Paulo , 
as margens do Paranapanema, data de 1920 quando 
o coronel Cornelio Procopio, p aulista de Ribeirao 
Freta, doou cinco mil a lqueires de terras situadas no 
local on de existe hoj e o Municipio, ao seu genro, 
Francisco Junqueira . As glebas for am divididas em 
lotes au datas , para facilitar sua aquisigao e, ter
minados os trabalhos de loteamento, em 1926, ocor
reu grande afluxo de m01·adores provindos de outros 
estados. Vinham , atraidos pela fertilidade das ter
r as, especialmente os colonos paulistas que para ali 
afluir am no intuito de plantar cafe , uma vez que os .. 
terrenos em Sao Paulo ja se tornavam de dificil 
aquisigao. Posteriormente, a Cia. Agricola Barbosa 
ali se estabeleceu, construindo uma estrada de ro
dagem , visando iniciar o ciclo cafeeiro com a venda 
de pequenos lotes de t erra. 

Com o inicio da construgao da estrada de ferro 
Sao Paulo-Para n a, houve nova corrente migratoria , 
notadamente de Sao Paulo e Minas Gerais e, assim, 
em 1931, ina ugurada a estagao ferroviaria Cornelio 
Procopio, denominagao dada em homenagem ao co
ronel Cornelio Procopio, j a er a urn povoado regular
mente habitado, com t endencia a crescer progres
sivamente. 

Em face do seu desenvolvimento , tanto no setor 
social como n o industrial e agropecuario, o povoado 
passou, mais tarde, a Distrito Judiciario do Municipio 
de Bandeirantes. 

Corria o ana de 1937 quando surgiu a ideia de 
emancipa<;ao politico-administrativa e, para tanto, 
uma comissao constituida de Julio Mariucci, Fran
cisco Lacerda Junior, Augusto Cicolli , Oscar Dan
tas, Roberto da Rocha Leao, Vitorino Gomes, Alfeu 
Biagi, Francisco G. Sotto Maior, enderegou m emo
r ial ao entao Interventor Federal do Paran a, Ma
noel Ribas, pleiteando a m edida. 

Coroada de exito a iniciativa desses pioneiros , 
foi o Distrito elevado a Municipio e Comarca no 
ana de 1938. A instalacao da sede ocorreu neste 
mesmo ana, sendo empossados Francisco Lacerda 
Junior como Prefeito Municipal; Antonio Baltar 
Junior, Juiz de Direito ; Estevao dos Santos, Pro
motor Publico e Luiz dos Santos, Delegado Region al 
de Policia. 

Em virtude da criagao da comarca , foram trans
feridos, para Cornelio Procopio, os cartorios exis
t entes n a extinta Comarca de J a ta i. 

M onumento a Cristo -Ret 
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E assim se concretizou o velho sonho de urn 
grupo de "Bandeirantes", a cuja frente se encon
trava Francisco Junqueira, pioneiro da fundagao de 
Cornelio Procopio. 

Formaqiio Administrativa 

EM 1932 Cornelio Procopio foi elevado a freguesia e 
integrava o Municipio de Bandeirantes (desmem
brado do de Jacarezinho) . 

Par efeito do Decreta-lei estadual n.0 6. 212, de 
18 de janeiro de 1938, deu-se ao Municipio de Ban
deirantes a denominagao de Cornelio Procopio, pas
sando a sede municipal a localizar-se no distrito de 
igual nome. Desta forma, ficou o Municipio consti
tuido de do is distritos: Cornelio Procopio e Ban
deirantes. 

Em virtude, porem, do Decreta-lei estadual 
n ° 6. 282, de 24 de janeiro de 1938, restaurou-se o 
Municipio de Bandeirantes, com desmembramento 
de parte do territorio de Cornelio Procopio. :Este foi 
elevado a categoria de cidade em 15 de fevereiro de 
1938, verificando-se sua instalagao na mesma data. 
Era, segundo o Decreta-lei estadual n .0 6. 667, de 31 
de margo de 1938, formado de urn so distrito, o de 
Cornelio Procopio, situagao que perdurou ate o quin
qi.i€mio 1944-48 . 

Par ocasiao do Censo de 1950 o Municipio pos
suia quatro distritos: Cornelio Procopio <sede), Con
gonhas, Leopolis e Sertaneja. Em 14 de novembro 
de 1951 perdeu OS dais ultimos, transformados em 
municipios de iguais names. 

Atualmente comp6e-se de dais distritos : Cor
nelio Procopio (sede) e Congonhas . 

Prejei tum M u n i cipal 
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Forma~iio Judiciaria 
EM 18 de janeiro de 1938, o Decreto-estadual n.0 
6. 213 criou a Comarca de Cornelio Procopio que, no 
quadro anexo ao Decreta-lei n.0 6 : 667 , de 31 de 
m arc;o de 1938, abrangia apenas o termo judiciario 
da sede, formado pelos municipios de Cornelio Pro
copio e J atai. 

Na divisao territorial do Estado, em vigor no 
qtiinqtienio 1939-43, estatuida pelo Decreta-lei esta
dual n.0 7. 573, de 20 de outubro de 1938, a referida 
Comarca era constituida de dais termos: Cornelio 
Procopio e Sao Jeronimo, este criado com o Muni
cipio de igual n ome (antigo J atai). 

No quadro vigente no periodo 1944-48, estabele
cido pelo Decreta-lei estadual n.O 199, de 30 de de
zembro de 1943, Cornelio Procopio formava nova
mente o termo judicil:irio tmico da Comarca de iden
tico nome, de vez que o de Ara iporan ga (ex-Sao 
Jeronimo), fora an exado a Comarca do mesmo no
me, r ecem-criada. 

A Comarca, de entrancia intermediaria, tern 
jurisdic;ao sobre os municipios de Leopolis e Serta
n eja. 
Militam no foro 19 advogados. 

ASPECTOS FiSlCOS 

LocALIZAgA.o - 0 Municipio situa-se no Norte do Es
tado, no divisor de aguas dos rios Congonhas e La
ranjinha que fluem para o rio Paran apanem a, li
mite natural entre os estados de Sao Paulo e Pa
ra n a. Sua area, de 671 km2

, limita -se com os 
municipios de Santa Mariana, Leopolis, Nova Fati
m a, Urai, Nova America da Colina, Bandeirantes, 
Santa Amelia e Ribeirao do Pinhal. 

A sede municipal, a 652 m etros de altitude, dis
ta 286 km, em linha r eta, da Capital do Estado, 
rumo NNO e tern as seguintes coordenadas geogra
ficas: 230 10' 29" de la titude Sul e 50° 38' 49" de lon
gitude W. Gr. 

Natureza predominante do so lo - Encontram
-se , mais freqi.ientemente , os latossolos oriundos da 
decomposic;ao de rochas eruptivas basicas Cderrames 
basalticos) - as chamadas "ten·as roxas" e os la
tossolos provenientes de rochas metamorficas do 
complexo cristalino brasileiro (gn aisses, micaxistos). 
No fundo dos vales, solos aluviais antigos e r ecentes . 

Acidentes geogrdficos - Entre os cursos de 
agua destacam-se o Congonhas e o La ranjinha. :Este 
ultimo t ern uma profundidade que oscila de 0,63 a 
3,24 metros. Seu volume, no periodo das chuvas (fe 
vereiro ) e 0 seguinte: 42 ,69 m '/segundo a media do 
volume normal; 99 ,10 do maximo e 15,37 do mini-
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Vista parcial da Cidade 

mo. No periodo mais siko (ag6sto) a m edia do vo
lume normal e de 16,2 m"/segundo ; do m aximo de 
44,63 e do minima de 7,61. Possui como afluentes os 
ribeir6es Testemunha, Sao Luis, Sao Domingos e 
Pre to . 

0 Rio Congonhas fornece agua a cidade e tern 
como afluentes os ribeir6es Congonhinhas, Cagador, 
Manero e o c6rrego Sabia. 

Outro curso de agua importante e o ribeirao dos 
Veados. Destaca-se, finalm ente, uma fonte de agua 
mineral localizada a margem esquerda da BR-369, 
proximidades do rio Congonhas, n a fazenda Agua 
Quente. 

Clima - Seco e saudavel, oscilando a t empera
tura, em 1969, entre 32,0° e 0,0°C. Neste mesmo ano 
registraram-se as seguintes m edias : das m aximas, 
26,1 °C; das minim as, 16,8 e compensada, 21 ,5. 

Chove, normalmente, de outubro a fevereiro e, 
a inda em 1969, a precipitac;ao pluviometrica totali
zou 1. 246,0 mm. 
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. ASPECTOS DEMOGRAFICOS I 
SrTuAno na Micro-Regiao do Norte Velho de Jacare
zinho o Municipio de Cornelio Procopio contava em 
1960 com 45.341 habitantes. 0 Censo Demogratico 
realizado em 1970 deu a Cornelio Procopio uma po
pulac;ao de 50.260 (populac;ao recenseada) tendo 
registrado urn acrescimo de 10,8% s6bre o Censo 
anterior. 

A densidade demogr:Hica elevou-se de 67 hab / 
/ km" (Censo de 1960) , para 75 hab/ km'. 

Quanta a popula<;ao residente, somava 49 .749 
habitantes, dos quais 25.775 na zona urbana (51,8 % 
do sexo feminino) e 23.974 na zona rural (47,1% do 
sexo feminino). 

0 distrito-sede, com 45.415 pessoas, abrigava 
quase a totalidade da populac;ao municipal pais ape
nas 8,7% estava no distrito de Congonhas. 

Contaram-se 11.072 domicilios dos quais 9 . 267 
ocupados (5.081 no quadro urbana), 1.782 vagos e 23 
fechados. 

ATIVIDADES ECON6MICAS 

A BASE economica do Municipio e a industria, que 
tern como contribuic;ao mais acentuada as ativida
des ligadas a agricultura, especialmente 0 beneficia
menta de cafe e de algodao. 

Possui uma entidade - a Comissao de Desen-
volvimento Industrial de Cornelio Procopio . . . ... . 
(CODIC) -, criada pela Lei Municipal n.0 480, de 
abril de 1967, destinada a congregar representantes 
de diversas classes e estabelecer uma adequada pro
gramac;ao de trabalho. 

Foi demarcada, na Cidade, uma zona industrial 
que atende, do ponto de vista tecnico, aos requisitos 
de localizac;ao - distancia consideravel do nucleo 
urbana com o fim de livra-lo de ruidos, poeiras, fu
mac;as nocivas, etc., e de equipamento, com via de 
acesso asfaltada e rede de energia eletrica. 

Em segundo plano, no setor econ6mico, desta
ca-se a agricultura, ressaltando-se a produc;ao do 
cafe que foi , desde a fundac;ao de Cornelio Procopio, 
a atividade predominante. A partir de 1964 tiveram 
inicio os programas de erradicac;ao daquele produto, 
e, em conseqiiencia a diversificac;ao das culturas 
agricolas . 

Industria 

EM 1969 existiam 68 estabelecimentos industriais 
que produziram Cr$ 29,3 milh6es e empregaram 471 
openi.rios. 

A principal atividade econ6mica da populac;ao 
local pode ficar bern caracterizada na tabela a se
guir : 
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ESTA- PESSOAL VALOR DA 
BELECI- OCU- PRODUQAO 

CLASSE E MENTOS PADO EM 1969 
GENEROS DE 
INDUSTRIA Numeros 

Em 30-12-1969 absolutos % sobre 

(Cr$ 1 000) o total 

lndfis!rias de trans! or-
ma~iio .... 68 471 29 320 100,0 
MadPira . ...... 7 31 149 f1 ,5 
Mol,i liario . . .. . 9 38 215 0,7 
Textil. . . .. . 4 107 10 077 34.4 
v~stu :\ rio, ca l ~ado e ar-

tefatos de tecidos 4 37 544 1,9 
ProdutuE alimcntares 33 201 17 908 61,1 
Bebidas . .. 3 9 38 0,1 
Outras inclustrias (1) .. 8 48 389 1,3 

(1) Em outras industrias incluem-se 2 estabeleclmentos 
de miner als nao m et>'11icos, 2 de metalurgica , 2 de m aterial ele
trico e de comunica~6es, e 2 de editorial e grMica. 

INDUSTRIA - 1969 

OPERARIOS VALOR 

p:lll1::J Produtos al imen t ores 

k::-:??d Tex ti I 

IIIII Outros i ndUstrios 

Pode ser observada a predominancia das in
dustrias de produtos alimentares. Convem ressaltar, 
ainda, que dos 33 estabelecimentos que compoem o 
genera, 16 sao de beneficiamento de cafe, que con
gregam 119 operarios e apresentam produgao avalia
da em Cr$ 15,6 milh6es. 
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Entre os estabelecimentos que m ais contribui
ram para o valor total da produ<;ao citam-se: An
derson Clayton & Cia. S/ A - Industria e Comercio ; 
Algodoeira Santo Antonio Ltda. e Algodoeira San
tana Ltda. (beneficiamento de algodao); Pinho Gui
maraes S/ A Comercio Exporta<;ao, Cafeeira Sao 
Judas Tadeu de Cornelio Procopio, Jorge M. Haddad 
e Cooperativa Central Agricola Sul Brasil (benefi
ciamento de cafe) ; Cooperativa dos Cafeicultores da 
Zona de Cornelio Procopio Cbeneficiamento de cafe 
e a lgodao) ; Cooperativa de Laticinios Coroados 
Ltda. , localizada n a Vila Ipiranga, e Frigorifico Es
peran<;a Ltda. 

0 parque industrial conta, ainda, com est abele
cimentos de fabricac.ao de m eias, ch apeus de palha, 
moveis, chinelos plasticos, arm a<;6es de ferro para 
'vitrais, doces, refrigerantes, tubas de cimento e 
transformadores industriais e de acumuladores. Ha 
ainda sen·arias, funilarias e tipografias . 

0 Municipio possui, t ambem, a fabrica de Agua 
Ativa Mineral de Jacob Algayer, cuja fonte tern uma 
descarga anual de 518 milh6es de litros. A produ<;ao, 
em 1969, fo i de 23 .076 litros. 

Abate de Reses 
EM 1968 foram aba tidos 3.393 bovinos, 4.416 suinos 
e 393 caprinos, resultando em 1 . 007 toneladas de 
produtos diversos, no valor de Cr$ 1,3 milhao: 

PRODUTOS 

Carne verde de bovino . . . 
ToucinhQ fresco. 
Carne verde de sui no . . . . 
Outros (12 produtos) . 

TOTAL .. 

Agricultura 

VALOR 
QUANTI- 1------;----

DADE Numeros I 
(t) ahsolutQs I 

(Cr$ 1 000) 

604 843 
157 198 
144 182 
102 -51 

1 007 1 274 

% sobre 
o total 

66,2 
15,6 
14,3 
3,9 

100,0 

0 CENSO Agricola de 1960 arrolou, em area de 60.290 
h a, 934 estabelecimentos, dos quais 896 destinados 
a agricultura e agropecuaria, 30 a pecuaria, 4 a hor
ticultura e floricultura , 3 a invernadas e campos de 
engorda e 1 a atividade de experimentagao. Nestes 
estabelecimentos havia 12 .397 pessoas ocupadas, das 
quais 9. 353 homen s. 

Em 1969 a produ<;ao agricola, excetuando o ca
fe, a lcan<;ou Cr$ 6,4 milhoes, utilizando 17 . 145 h ec
tares. Os produtos estavam assim distribuidos: 
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PRODUTOS AGRICOLAS 

Algodiio. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Milho .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . 
Trigo 
Soja .. . . . .. .. . . . 
Mamona .. . . . . 
Outros (1) . 

TOTAL.. 

VALOR 
(Cr$ 1 000) 

2 693 
1 680 

675 
360 
340 
624 

6 372 

( 1) Em "outros" incluem-se f ei jB.o, m andioca, arroz , la 
ranj a, bata ta-doce, banana, cebola, u va , am endoim, a lfa fa , 
m anga, limao, a lho, tan ger ina, abaca t e, abaca xi e pessego. 

PRODU<;AO AGR fCOLA-1969 

VALOR (CR $1 000) 

A l go d6o 

.Vdlh o 

Tr igo 

Soj o 

Momo n a 

Ou tro s 

0 3 

0 algodao utilizou 3. 400 h ect ares; o milho, 
6 . 000 ; o t rigo, 1.200; o soja, 1. 000 e a m amona, 800 . 

Segundo o Inst itute Brasileiro do Cafe, o Re
gist ro de Safra no Mun icipio de Cornelio Procopio 
foi o seguinte: 

SAFRAS 

1954/65 . .... . . . . . . . . . . . 
196.'\/66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
1966/67 . .. .. . .. . ... .. .. .. . 
1967/68.. . . . .. . .. .. . . 
1968/69 . ... . . . .. . . . .. . ..... . . . . . . . 
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QUANTIDADE 
(t) 

16 161 
42 957 
H 338 
14 634 
15 722 



Em 1969 foram cadastrados, pelo INCRA, 873 
im6veis rurais. 

Os agricultores tern assistencia profissional de 
8 agr6nomos. 

Pecuaria 
A ocoRRENCIA constante de geadas nas areas do Mu
nicipio resultou na substituigao gradativa dos ca
fezais decadentes por pastagens e, em conseqiiencia, 
a pecuaria comegou a surgir como nova atividade 
econ6mica. 

As pastagens sao em grande parte artificiais, 
predominando o capim coloniao, seguido pelo "ki
kuiu" e pangola. Alguns consorciam pastos e legu
minosas, no intuito de aumentar as proteinas na 
alimentagao e, durante o inverno, em face das secas 
prolongadas, utilizam a cana-de-agucar, o sal co
mum e sais minerais como suplemento. 

As fazendas apresentam, de modo geral, condi
g6es satisfat6rias, observando-se a existencia de 
currais, tronco de contengao, piquetes, alojamentos 
para bezerros, cochos para sal e invernadas subdi
vididas , com 30 alqueires em media. :E comum o re
presamento de c6n·egos e de riachos para bebedou
ro dos animais. 

Destacam-se, quanto a finalidade econ6mica, o 
gado misto de corte e leiteiro, com tendfmcia para 
0 incremento do ultimo, em face da instalagao, em 
1968, da Cooperativa de Laticinios Coroados. 

Predomina na regiao o mestigo das ragas ne
lore, guzera e gir. Para a produgao leiteira, a ho
landesa. 

0 gado existente, em 1969, totalizou 39.054 ca
begas, no valor de Cr$ 6,4 milh6es. 

A maior percentagem, no rebanho, cabia aos 
bovinos, com 20.600 cabegas e 81,6 % do valor total, 
seguida dos suinos, com 11 .000 e 7,0% e dos mua
res, com 2.200 cabegas e 7,5 % . Ravia, ainda, 2.400 
eqiiinos, 1. 900 caprinos, 950 ovinos e 4 a:sininos. 

No mesmo ano, a produgao de leite alcangou 
2,5 milh6es de litros, no valor de Cr$ 492,9 milhares. 

As aves existentes eram em numero de 101.000 
cabegas ( 1. 700 palmi pedes), avaliadas em Cr$ 254,3 
milhares. 

Foram produzidas 349,3 milhares de duzias de 
ovos, valendo Cr$ 314,4 milhares. 

Os pecuaristas sao assistidos por 3 veterinarios. 

Produ~iio Florestal 
EM 1969, a produgao extrativa vegetal rendeu · 
27.000 m' de lenha e 800 1113 de toros, valendo 
Cr$ 102,6 e 20,0 milhares, respectivamente. 
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Comercio 
A PRAC,::A comercial de Cornelio Procopio, excetuando 
a da Capital, esta colocada em quinto lugar entre as 
mais importantes do Est ado. Possui 27 est abeleci
mentos a tacadistas onde predomina o ramo de ce
reais, 444 varej istas e 2 mistos. 

Ha 3 coopera tivas de consumo e 4 de produgao. 
Os produtos sao comercializados com varios 

municipios, destacando-se os seguintes : cafe, algo
dao em pluma, caroga de algodao, milho, feijao, 
arroz, trigo , soja e amendoim, para Sao Paulo e Pa
r anagua CPR) ; leite past eurizado para Londrina, 
Santa Marian a, Bandeirantes e Andira CPR); bo
vinos, suinos, aves, avos, couro curt ido e queijo para 
Sao Paulo; carne verde para Londrina CPR); lin
guiga, mortadela e charque para Santa Mar ian a, 
Nova Fatima , Con goinhas, Ribeirao do Pinhal, Aba 
t ia e Santa Amelia CPR) ; e m eias para diversos mu
nicipios de Sao Paulo, Santa Catarina , Paran a , Mi
nas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Gobis. 

Ban cos 
A REDE bancaria e composta de 8 agencias dos ban
cos: do Brasil, Est ado do Paran a, Ita1i America, Bra
sileiro de Descontos, Mercantil de Sao Paulo, Comer
cia! do Paran a , America do Sui , e Comercio e In
dustria do Estado de Sao Paulo. Ha t ambem uma 
agencia da Caixa Economica Federal. 

Os saldos das principais contas, em 31 de de
zembro de 1968 Cmilhares de cruzeiros) , er am : caixa 
em moeda corrente, 1.379; emprestimos, 30 .729; de
positos a vist a e a curta prazo, 10 .733 e depositos a 
m edia prazo, 512. 

Em 1970, a Camara de Compensagao de Cheques 
movimentou 628.748 cheques, no valor de Cr$ 289,7 
milh6es, sendo o valor m edia par ch eque de . . . .. . . . 
Cr$ 460,76. 

Prestafiio de Servifos 
ExrsTEM 167 estabelecimentos de prest agao de ser
vigos entre os quais ~ restauran tes , 98 bares e bote
quins, 31 sal6es de barbeiros e 9 de cabeleireiros pa
ra senhoras. 

Entre os meios de hospedagem contam-se 9 pen
s6es e os seguintes hoteis: Avenida, Maraba, Norte, 
Santa Rosa, P alace Hot el e Europa. 

Transporte Ferroviario 
0 MUNICIPIO e servido pela Recte de Viagao Paran a
Santa Catarina, pertencente a Rede Ferroviaria Fe
deral, atr aves das linhas Ourinhos-Apucaran a e Ou
rinhos-Dr. Camargo e com estag6es em Cornelio 
Procopio, Congonhas, Catupiri e Guapuruvu. 
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Esta(' ilo Rodov iciria 

T ransporte Rodoviario 
ALEM da BR-369 - Rodovia Melo Peixoto, asfaltada, 
o Municipio e cortado pelas estradas estaduais 
R -500, Cornelio Procopio - Leopolis e PR-12 Can
tiga R-300), Cornelio Procopio- Nova Fatim a e par 
rodovias municipais . 

Possui uma empresa com uma linha intermuni
cipal, uma com interestadual e outra com interdis
trital. 

Em 1970, estavam registrados, na Prefeitura Mu
nicipal, 1. 531 automoveis e jipes, 25 6nibus, 382 ca
minh6es, 2 furg6es, 386 camionetas e 354 outros 
veiculos. 

Liga~6es Rodoviarias e Ferroviarias 
As LIGA<(OES com diversas cidades SaO feitas, em me
dia , nos seguintes tempos: 

Capital F ederal - via Sao Paulo, em rodovia, 10 
h oras e dai ao Distrito Federal, em 30 horas; misto, 
em ferrovia, 13 horas e par rodovia , 30 horas. 

Capital Estadual - (pela Rodovia do Cafe) , 
8 horas ou ferrovia, 22 horas. 

Sao Paulo (capital) - em rodovia, via Ourinhos, 
10 horas ou par ferrovia, 18 horas . 

Estado da Guanabara - em rodovia, via Ouri
nhos, e Sao Paulo, 28 horas e 30 minutos ou par 
ferrovia , 25 horas. 

Santa Mariana - em rodovia, 30 minutos ou 
ferrovia , 40. 

Bandeirantes - em rodovia , 1 hora ou ferrovia, 
1 hora e 10 minutos . 

Santa Amelia - em rodovia, 1 hora e 30 mi
nutos; misto: ferrovia ate Santa Mariana, 40 mi
nutos e rodovia, 40 minutos. 

L eopolis - em rodovia, 40 minutos . 
Nova Fatima - em rodovia, 50 minutos . 
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Nova America da Colina - em rodovia, 1 hora . 
Ur ai - em rodovia, 50 minutos ou ferrovia, 

1 hora . 

Abatia - em rodovia, 1 h ora e 30 minutos ou 
misto : rodovia , 1 hora e ferrovia, 40 minutos . 

R ibeir ao do Pinh al - em rod ovia, 2 horas e 30 
minutos ou misto : rodovia, 1 hora e fer rovia , 1 
hora. 

T ransporte Aereo 
CoRNELIO PROCOPIO disp6e do Aeroporto Municipal , 
localizado a Noroeste da sede, numa dist fm cia de 
6 km. A pista m ede 1. 100 x 96 m e t em capacidade 
para operar com avi6es de pequeno e m edio porte . 
Est a sendo ut ilizado, eventualmente, apen as por 
avi6es par t iculares . 

Comunicaqoes 

0 SERVrgo post al-telegratico est a a cargo de uma 
agencia da Empresa Brasileira de Correios e Te
legrafos. 

Ainda no se tor de comunicag6es exist em 1. 207 
aparelhos t elef6nicos instalados pela Empresa de 
Telecomunicag6es do Parana -TELEPAR, qu e se in
t erliga com a EMBRATEL e Companhia Telef6nic a 
Brasileira. 
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Ao jundo torre da T e!epar 
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0 ALTO nivel cultural do Municipio e comprovado pe
los excelentes educandarios que disp6em de tres 
graus de ensino. Ha imprensa, bibliotecas, radiodi
fusao e associag6es culturais, recreativas e despor
tivas. 

Ensino Primario 
SEGUNDO o Censo Escolar de 1964, existiam 20 . 057 
criangas de 0 a 14 anos sen do que, das 9. 989 re
censeadas entre 7 e 14 anos, 5. 930 freqiientavam 
escolas (3 . 444 localizadas nas zonas urbana e subur
bana). Nestas areas o indice de escolaridade alcan
gou 79,7% e no Municipio, 59,4 % . 

Em ag6sto de 1970 existiam 89 unidades esco
lares de ensino primario nas quais estavam ma
triculados 6. 721 alunos, no inicio do ano letivo. 0 
corpo docente era constituido de 252 profess6res. 
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Ensino Supletivo 
NA MESMA data, havia 9 unidades escolares de ensino 
supletivo com 59 professores e 968 alunos matricula
dos no inicio do ano. 

Ensino Medio 
ESTE ensino, em 1970, era ministrado em 6 estabele
cimentos com urn total de 205 professores e 3 . 659 
alunos matriculados no principia do ano. 

Entre os est abelecimentos destaca-se, quanta 
ao numero de alunos, o Colegio Estadual Castro 
Alves <cm·so ginasial, classico e cientifico), 105 
professores e 2. 327 alunos. Os demais sao: Colegio 
Nossa Senhora do Rosario (curso gin asial), com 28 
professores e 314 alunos; Ginasio Estadual Noturno 
D r. Francisco Lacerda Junior (ginasial), 25 profes
sores e 403 alunos ; Colegio Comercial Estadual Ba
rdo do Rio Branco .<tecnico de contabilidade), 11 
professores e 238 alunos; Ginasio Estadual Sao 
Francisco de Assis (ginasial), 21 professores e 219 
alunos; e Escola Normal Colegial Estadual Cristo 
Rei (normal), 15 professores e 158 alunos. 

Ensino Superior 
FuNCIONAM, atualmente, dais estabelecimentos de 
ensino superior, com 58 professores e 518 alunos 
matriculados no inicio de 1970. 

Sao eles: Faculdade Estadual de Filosojia, Cien
cias e L etras de Cornelio Procopio, com 47 profes
sores e 510 alunos, onde sao ministrados os cursos 
de geografia , pedagogia, ciencias, anglo-portugues e 
franco-portugues; e Faculdade de Musica (cursos 
de piano e de materias complementares), 11 pro
fessores e 8 alunos. 

Outros Cursos 
0 MuNiciPIO conta ainda com as seguintes escolas: 
Escola de Datilografia Remington Rand, com 3 pro
fessores e 89 alunos; Alianc;a Francesa, 4 profess6res 
e 160 alunos; Fish (curso de ingles), 1 professor e 20 
alunos; Yazigi (ingles), 2 profess6res e 30 alunos ; 
e as escolas de corte e costura Santa Rosa, com 1 
professor e 20 alunos; Procopense, 1 professor e 30 
alunos; e a Paranaense, 1 professor e 16 alunos. 

Bibliotecas 
ExrsTEM cinco bibliotecas, sendo tres estaduais - da 
Faculdade Estadual de Filosojia, Ciencias e Letras, 
com 7. 000 volumes; do Colegio Estadual Castro Alves, 
com 2. 400 e da Escola No1·mal Colegial Cristo Rei, 
com 1. 543; uma particular, a do Colegio Nossa Se
nhora do Rosario, com acervo de 4.450 volumes; e a 
Biblioteca Municipal, com 2. 100. 
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Cinemas 
SA.o dois os cinemas, o Cine Cornelio, com 1. 000 lu
gares e o .Cine Sao Luiz, com 800. 

lmprensa 
CIRCULAM dois jornais com periodicidade semanal: 
A Cidade de Corne lio Procopio, com tiragem de 3.800 
exemplares e a Voz do Povo, com 2. 000. Mensalmen
te sao editados 500 exemplares do Boletim Oficial. 
Ha duas tipografias e quatro livrarias. 

Associaqoes Culturais 
Recreativas e Desportivas 
0 MuNiciPIO disp6e de seis associac;6es sendo tres 
desportivas - Associaqii.o Atletica Cornelio Procopio, 
Esporte Clube Comercial, e Ginasio de Esportes 15 
de F evereiro. Os demais, com atividades cultural, re
creativa e desportiva sao: Serviqo Social do Comer
cia - SESC, com 3. 433 s6cios, Country Club, com 
758 e a Associaqao Atletica e R ecr eativa de Cornelio 
Procopio, a mais antiga, criada em 1935, com 500 
s6cios. 

Piscina do Country Club 

Associarao A tlf!tica e Recreativa 
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Radiodifusoo 
EMITEM, em ondas medias, duas radiodifusoras: So
ciedade Radio Cruzeiro do Sul, ZYS-78, freqli€mcia 
de 1. 080 kc / s e potencia de 250 kW, inaugurada em 
1962 e Emissoras Coli~adas, ZYE-221, freqliencia de 
1. 600 kc/s e potencia de 250 kW, em 1948. 

Os programas da TV-Tibagi de A.pucarana (PR) 
tern boa receptividade no Municipio. 

Manifestaq6es Religiosas 
:E REALIZADA manifesta<;ao popular de grande impo
nencia, por ocasiao da festa promovida em honra 
a Cristo Rei , padroeiro local. Os festejos come<;am 
nove dias antes do ultimo domingo do m es de ou
tubro, constando de novenas, leil6es, quermesses, 
procissao, etc. 

Sao comemoradas, tambem, as festas juninas e 
de Natal. 

Atraq6es Turisticas 
CoMo pontos turisticos podem ser visitados, alem dos 
sitios e fazendas, os seguintes: 

Monumento a Cristo Rei - no local mais alto 
da cidade, na Avenida Floriano Peixoto, de onde se 
descortina linda panorama. E urn imponente mo
numento cuja imagem, em bronze, com 9 metros, 
assenta sabre urn pedestal de cimento armada, com 
16 metros de altura. 

Bosque Municipal Manoel Julio de Almeida -
situado na Avenida Getulio Vargas, tern uma area 
de 97.817 m ' onde se encontram, entre outros atra
tivos, avenida asfaltada em todo o seu percurso, par
que infantil , bonde, churrasqueiras. Procurado para 
fins de semana. 

Nucleo Residencial de Casas Populares - possui, 
alem das casas em alvenarias, quadras de esporte, 

• parque infantil e grupo escolar, achando-se em cons
tru<;ao urn centro social e templo cat6lico. 

Estadio Municipal Vila Independencia - loca
calizado no perimetro urbana, tern capacidade para 
3. 000 pessoas e se destina a pnl.tica de futebol. 

country Club Cornelio Procopio - tambem no 
perimetro urbana , esta magnificamente instalado 
em terrene com arboriza<;ao e a jardinamento. Pas
sui duas piscinas, quadras de tenis, cancha de bo
cha, campo de futebol , bares e restaurantes com 
churrascaria, alem de salao social. 

Convem citar ainda, como atra<;6es turisticas, o 
Aeroporto Municipal , a Fonte Natural de Agua Ati
va, o Ginasio de Esportes, e a Fabrica de Cafe So
luvel Igua<;u. 
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Urbanizac;oo 
0 TRA<;Ano da cidade obedeceu a urn plano urbanis
tico, sendo responsaveis pelo loteamento do Munici
pio os senhores Antonio de Paiva Jr. e Francisco 
Moreira da Costa. 

Situava-se na fazenda Laranjinha e compre-
endia do is plan as: urn urbana, denominado Cidade , 
de Cornelio Procopio e outro agricola. 

0 primeiro, com 30,66 alqueires, ficava a mar
gem da Estrada de Ferro Sao Paulo-Parana, quil6-
metro 125, n a altitude de 625 m . A area foi dividida 
em quadras de 8. 000 m 2

, formadas par datas de 800 
m" cada, as ruas aber tas com 15 m de largura, as 
avenidas com 20 e as pragas com 8. 000 m 2

, aproxi
madamente. 

Quanta ao plano agricola, a area, medindo 27,95 
alqueires, era constituida de 22 chacaras proximas a 
cidade. Ravia, ainda, outra zona agricola mais afas
t ada, cujas terras foram vendidas a agricultores. 

Cornelio Procopio e uma cidade agradavel e 
progressista, com ruas bern calgadas, confortaveis 
resid€mcias e belas construg6es, entre as quais a 
Prefeitura Municipal, Banco do Brasil, Associagao 
Atletica e Recreativa e Country Club. Possui 10 ave
nidas, 104 ruas, 12 pragas, 12 jardins e 3 parques. 
Dos logradouros , 70 sao pavimentados, 93 tern ilu
minac;ao domiciliar, 78 recte de abastecimento de 
agua, 61 de esgoto sanitaria e 28 arborizagao publica. 

Merecem destaque, entre as principais vias pu
blicas, as avenid as 15 de Novembro, Minas Gerais, 
Sao Paulo, Alberto Garazzai, Nossa Senhora do Ro
cio, Gettllio Vargas, Floriano Peixoto e Francisco 
Lacerda Junior; as ruas Colombo, dos Bandeirantes 
e Benj amin Constant. Muito aprazivel a Fraga Bra
sil. 

A cidade possui 5. 569 predios, sen do 3. 315 liga
dos a recte de agua e 2 . 085 a de esgoto. 

Pra9a Brasil • 



0 servic;;o de iluminac;;ao eletrica e fornecido pe
la Companhia Hidreletrica Paranapanema. Inau
gurado em 27 de junho de 1937, tinha como con
cessionaria a S/ A Empresa de Luz e Forga de Cam
bani, com usinas inst aladas no Municipio de Ipaugu, 
Salta de Palmital, no Estado de Sao Paulo. Em 31 de 
dezembro de 1969, h avia 4. 211 ligag6es eletricas. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
A POPULAgiio municipal conta com os servicos hos
pitalares da Casa de Misericordia de Comi lio Pro
copio, com 224 leitos; Casa de Saude Dr. Amarante, 
20 ; Clinica carazzai, 28 e Hospital Cristo R ei, 20, 
todos de clinica geral. Ainda no setor de saude exis
tem: Dispensario Anti-Tuberculose de Cornelio Pro
copio, Posta de Puericultura, Centro de Saude, Posta 
de Saude, 3 Prontos-Socorros e 3 Centros de Pueri
cultura. 

Atendem, profissionalmente, a populagao, 24 me
dicos, 10 enfermeiros e auxiliares de enfermagem , 6 
farmac euticos e 14 dentistas . 

Contam-se 18 farmacias e drogarias. 

Assistencia Social 
No SETOR assistencial 0 Municipio e bern dot ado de 
entidades, entre elas a Casa de Misericordia de Cor
nelio Pmcopio (assistencia hospitalar) ; a L iga das 
Senhoras Catolicas de Cornelio Procopio (distribui
gao de generos alimenticios e de medicamentos) ; 
Abrigo Bam Pastor (asilo com internamento e mo
radia provisoria) ; Conselho Particular Vicentino 
(distribuigao de alimentos, r emedios e roupas) ; As
sociac;ao de Protec;ao a Matern idade e I nfancia 
(tratamento medico e creche) ; Sociedade B enefi
cente Joana D 'Arc (distribuigao de gen eros alimen
ticios, roupas e m edicamentos ) ; Sociedade Proco
pense de Assistencia ao Men o1· (internamento com 
moradia e alimentagao) e A gao Paroquial - Casa 
para D esamparados (abrigo com moradia proviso
ria) . 

Religicio 
0 CULTO catolico e praticado n aS paroquias Cristo 
Rei, Sao Vicente Pallotti e em 19 capelas . 

Quanta ao protestante, conta duas igrejas Pres
biterianas, um a Adventista do Setimo Dia, uma Ba
tista, uma Metodista, tres Evan gelicas - Avivamen
to Biblico, Assembleia de Deus e Testemunhas de 
J eova - e uma da Sociedade Torre de Vigia. 

0 espiritismo e praticado em quatro templos. 
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ASPECTOS ADM/HISTRATJVOS 
E POLiT1COS 

Finan~as 

EM 1969 a UnHio arrecadou Cr$ 1,5 milhao e o Es
tado, Cr$ 6,1 milhoes. 

A arrecadac;ao municipal , naquele ano, al
canc;ou Cr$ 2,4 milhoes e a despesa realizada, ... . 
Cr$ 2,3 milh6es. 

0 orc;amento aprovado para 1970 previa (em 
milhoes de cruzeiros) receita de 2,3; rend a tributaria 
de 1,9 e despesa de 2,3. 

0 P6sto da Receita Federal arrecada tambem 
nos municipios de Santa Mariana, Nova Fatima, 
Congonhinhas, Santo Antonio do Paraiso, Nova 
America da Colina, Urai, Rancho Alegre, Sertaneja 
e Leopolis. 

Representa~iio Politico 
A CAMARA Municipal e composta de 20 vereadores. 

Estavam inscritos, ate ag6sto de 1970, 13 .862 
eleitores. 
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As rNFORMAg6Es divulgadas neste trabalho foram , em 
sua maioria, fornecidas pelo Agente de Esta tistica 
de Cornelio Procopio, Araripe Rosa do Nascimento. 

Utilizados, t ambem, dados dos arquivos de do
cumentagao municipal do IBE e de diversos 6rgaos 
do sistema esta tistico n acional. 

ESTA pub l ica" iio taz parte da serie d e rnonograjias rnuni 
cipais organizada pelo D epartamento d e D ivulga" iio Estatfs
tica do I n stituto Brasiletro d e Estatfstica . A nota intr odut6ria, 
s6bre aspect os da evolw;:ao hist6Tica do Municipio, correspond e 
a wna t entativa v i sando sin tetizar, corn adequada sisterna
t i za"ao, elementos esparsos em difer ent es docw nentos. Ocor
re?n, e1n a lguns casas, divergencias de opinido, comuns em 
assuntos dessa natureza, n iio sendo raTOS os equivocos e con
tradit;:6es verijicados nas p r 6pri as jon t es d e pesquisa. Por i sso, 
o I BE acolheria com o maior interesse qu a lquer colabora" ao, 
esp ecialrnent e de h istoriadores e ge6gratos. 
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