
GOIA.S 

MINISHRIO DO PLANEJAMENTO E COORD ENACAO GERAL 

FUNDA<;:AO IBGE 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATISTICA 



I r 

FUNDACAO IBGE 
Pre sid ente: Isaa c Kerstenetzky 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATfSTICA 
Diretor-Superi ntendente: Rudol f W. F. Wuensche 

DIRETORI A DE 
DOCUM ENTACAO E 
DIVULGACA O 

Di retor-Subs tituto: Mario Fernande s Paulo 

T e xto d e Ril z:\ F erreira Saldan h a do Setor de 
P ub li caG6es Es t at istica s R egionais. Gn'tf ico d o Setor 
d e R epresenta9ao Gnifica. Diag ramaGfto d o SERGRA F. 



Delega cia de Policia 16 Radio Paranaiba 3~ P.gencia do INPS 
Grupo Escolar ~~ Jose Feliciano Ferreira" 17 Cin e l tumbiara 31 Hot el Central 
Mercado Munici pa l 18 Banc o Hipote cario Agrico la de Minas 32 Ba nco Comercio e Industria de Minas Ge-
Grupo Esco lar " Feli x de Alm eida " Gerais S.A. rais S.A. 
Servico AutO noma de Agua e Esgfi to 19 Ban co do Comerc io e Industria de sa o 33 Cine Republ i ca 
Est>cjo Rodoviiiria Paulo S.A. 34 Em presa Brasi leira de Correios e Tet e-
Bahia Hotel 20 Hos pital Santa Ma ria grafos 
ACAMP I - Assoc ia(.:5 o Crista de Ampa ro 21 Cent ra is El etricas de Goiii s S.A. (escri- 35 Sampa io Hote l a Maternidade e Frote ca o a ln1Jnci a to rio) 35 Gin iis io Arqu idi ocesano 

9 Pfisto de Safide 22 Praca sao Se bast iao 37 se Cat cdral Santa Rita do Paranaiba 
10 Hospital Reg ional ••Peixoto da Sil veira" 23 Banco do Estado de Goias S.A. 38 lnstitu to Francisco de Assis 
11 Radio Difusora de ltumbiara 24 Cai xa Econfimica Federal de Gcias 39 Cine Walte r Barra 25 Banco da l avoura de Min; s Gua is S.A. 12 Hotel Afonso Pen a 

26 For um 40 Banco do Bra sil S.A. 
13 Hotel Rosa 27 Banco de Credito Rea l de M illJS Gera is S.A . 41 Prefe itura Municipal 
14 Hotel Mineiro 28 Ce nt ro Teleffinico 42 Clube Recreat ive de ltumbiara 
15 Hotel Sa nta Rita 29 Grupo Esc olar 11Rui de Almeida" 43 Ho spital Santa Rita 



COLE{:AO DE 
MONOGRAFIAS 
N.o 504 

e ASPECTOS FiSICOS 
Area 3.793 km2; altitude da sede: 448 m; 
temperaturas em °C : maxima, 36; mini
ma, 12. 

e POPVLA{:AO 
64.666 habitantes (Censo D emogrUjico de 
1970); densidade demogrUjica: 17 h abi
tantes par quil6metro quadmdo. 

0 ECONOMIA 
65 estabelecimentos industriais , 682 co
merciais (40 atacadistas, 636 varejistas, 
6 mistos) e 240 de presta9iio de servi9os; 
2.394 im6veis rurais (JNCRA); 8 agencias 
bancarias e 1 da Caixa Economica F ederal . 

• CULTVRA 
88 unidades escolares de ensino primario 
comum, 1 de ensino supletivo, 4 estabe
lecimentos de ensino media; 3 bibliotecas, 
2 livmrias, 2 tipograjias, 1 jornal, 2 esta-
96es radiodijusoras; 3 cinemas; 4 asso
cia';Oes esportivo -recreativas. 

e VRBANIZA{:AO 
104 ruas, 15 avenidas, 14 pra9as, 2 jar
dins, i parque, 5.997 predios, 2.850 liga -
96es eletricas domiciliares, 500 aparelhos 
telej6nicos; 8 hoteis, 14 pens6es, 25 res
taurantes, 150 bares e botequins e 2 boa
tes. 

e SAUDE 
3 hospitais com 87 Zeit as, 1 pasta de sau
de, 1 centro de puericultura; 14 medicos, 
13 dentistas, 10 jarmaceuticos; 5 enter
meiros no exercicio da projissiio; 12 jar
macias e drogarias. 

e VEfCULOS 
Registrados na Prejeitura Municipal em 
1971: 379 autom6veis e jipes, 15 6nious, 
189 caminhoes, 151 camionetas, 215 "pick 
ups" au turgoes e 20 veiculos niio espe
cijicados. 

• OR{:AMENTO 
Para 1971 (milh6es de cruzeiros) - recei 
ta prevista e clespesa jixada: 3,4. 

e POLtTICA 
13 vereadores. 
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Pra9a da Ban deira 

@ ECTOS HIST6RICOS 

NA orvrsA de Goias com Minas Gerais, nos idos de 
1824, foi aberta, par iniciativa do General Cunha 
Matos, uma estrada para ligar Anhangiiera a Ube
raba. A margem do rio Paranaiba, instalaram urn 
p6sto de arrecadagao das rendas estaduais. 0 local 
passou entao a chamar-se Porto de Santa Rita, 
ou apenas Porto, na boca do povo. 

Area propicia a agricultura e a criagao de 
gado, comegou a povoar-se. Com o tempo ergueu-se 
uma capela, cuja padroeira era Santa Rita. Par 
isso o povoado tomou o nome de Santa Rita do 
Paranaiba. 

Durante o governo de Augusto Moreira Pena, 
em 1909, foi inaugurada uma ponte-pensil sabre o 
rio Paranaiba, ainda hoje existente - a Ponte 
Afonso Pena, homenagem prestada ao Presidente 
da Republica. 

0 engenheiro Inacio Pais Leme, construtor da 
estrada rtumbiara, de Santa Rita do Paranaiba a 
Cachoeira Dom·ada, a 40 quil6metros da cidade, lan
gou a ideia de dar-se ao Municipio o nome da 
estrada - nome que, em tupi-guarani, significa 
"caminho da cachoeira". A sugestao foi aprovada 
pelo governo de Goias e, assim, a partir de 31 de 
dezembro de 1943, tomou a denominagao de Itum
biara. 

Forma~iio Administrativa 
DEVE-SE a criacao do distrito de Santa Rita do Pa
ranaiba a Lei -ou Resolugao provincial n.0 18, de 2 
ou 21 de ag6sto de 1852. 

Em 16 de julho de 1909, por f6rga da Lei esta
dual n.o 349, foi elevado a categoria de Municipio, 
constituido com territ6rio desanexado do de Mor
rinhos. A instalac;ao verificou-se a 12 de outubro do 
mesmo ano. 
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A Lei estadual n.0 518, de 27 de julho de 1915, 
concedeu a sede municipal foros de cidade. 

Na divisao administrativa do Brasil, referente 
ao ano de 1911 , o Municipio de Santa Rita do Pa
ranaiba aparece com os distritos da sede e o de 
Bananeiras. A partir dessa data sofreu varias refor
mulag6es administrativas, ora perdendo, ora ga
nhando distritos. 

Em 31 de dezembro de 1943, em virtude do 
Decreta-lei estadual n.0 8.305, o Municipio teve seu 
top6nimo alterado para Itumbiara. 

De 1952 a 1962 Itumbiara ficou reduzido ape
nas ao distrito da sede quando, por f6rga da Lei 
municipal n .0 386, de 27 de setembro de 1962, ga
nhou o distrito de Cachoeira Dourada. Situagao que 
ainda permanece. 

Prejeitura Municipal 

Forma~ao Judiciciria 
A coMARCA de Santa Rita do Paranaiba foi criada 
por Lei estadual n.o 621, de 31 de julho de 1918, 
ocorrendo a instalagao a 1.0 de janeiro do ano se
guinte. Constituida de urn s6 termo, teve essa situa
gao confirmada pelo Decreta-lei estadual n.o 3.174, 
de 3 de maio de 1940. 

Por efeito do Decreta-lei est adual n.0 8.305, de 
31 de dezembro de 1943, vigente no qiiinqiienio 1944-
1948, a Comarca de Santa Rit a do Paranaiba pas
sou a denominar-se Itumbiara, permanecendo cons
tituida pelo Municipio do mesmo nome. 

Militam no foro local 8 advogados. 
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@ ECTOS FiSICO$ 
0 MUNICiPIO, com area de 3.793 km", localiza-se no 
Sul do Estado de Goias e limita -se com Goiatuba, 
Panama, Born Jesus de Goias, Buriti Alegre, Qui
rin6polis e o Estado de Minas Gerais. 

0 principal acidente hidrografico e o rio Pa
ranaiba, onde se encontram as ilhas Grande e cas
calha, alem da importante Cachoeira Dourada. 

Mencionam-se, ainda, os rios dos Bois, Meia 
Ponte, Santa Maria e Born J esus , bastante piscosos, 
e inumeros c6rregos e ribeir6es. 

As margens do P aranaiba e pra ticada a explo
rac;ao de ouro e diamante, com regular produgao. 

0 relevo, pouco acidentado, tern como serras 
principais as de Santa Rita, do Buriti e Meia Ponte. 

A configuragao do territ6rio e mais ou menos 
regular, em forma de retangulo, que se estende pela 
margem do rio Paranaiba. 0 solo, fartamente irri
gado, se presta, por excelencia, a agricultura e a 
formagao de pastagens. As m a t as, ricas em madei
ra, como peroba, cedro, aroeira e outras, de aplica
gao em construg6es e extragao de lenha. 

Clima temperado, registra maior intensidade de 
chuvas no periodo de outubro a margo. Em 1969, a 
tempera tura oscilou entre maxima de 36°C e mini
ma de 12. 

A 448 metros de altitude, a sede municipal esta 
definida pel as seguintes coordenadas geograficas: 
18° 25 ' 26" de latitude Sul e 490 13' 02" de longitude 
W.Gr. Dista 194 km, em linha reta, de Goiil,nia, 
rumo SSE. 

@ ECTOS DEMOGRAFICOS 
0 CENso demogratico de 1970 apurou para o Muni
cipio de Itumbiara uma populagao de 64.666 habi
tantes, registrando-se urn crescimento de 32,0 % em 
relagao ao Censo de 1960. No mesmo periodo, foi 
de 73,1% o incremento na area urban a . A area ru
ral sofreu decrescimo de 16,7%. 

A densidade demogratica cresceu de 13 habi
tantes por quil6metro quadrado em 1960, para 17 
em 1970. 

Quanta a populagao residente , esta se compu
nha de 64.272 habitantes, dos quais 33.656 do sexo 
m asculine (30.210 na sede). 

Contavam-se 14.233 domicilios sendo 6.819 os 
ocupados na area urbana e 5 . 896 na rural. Exis
tiam, a inda , 1 . 518 vagos ou fechados, na epoca do 
Censo. 

Registro Civil 
REGISTRARAM-SE, em 1970, 3.531 nascimentos (80 n a
timortos) e 2.937 de an os anteriores. Anotaram-se 
431 6bitos, dos quais 123 de menores de 1 ano. 

Realizaram-se 412 casamentos durante o ano 
de referencia. 
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Casa de F6n;:a cLa 1-Iidreletrica d e Cachoeira D oU?·ada 

@ ECTOS ECON6MICOS 

Centrais EhHricas 
0 S I S TEMA hidre!(~triCO e Constituido da Central de 
Cachoeira Dourada, n o Rio Paranaiba , com queda 
de 34,5m, fr eqii€mcia de 60 c;s e pot !'mcia de 140.000 
kW (ampliagao para 440 .000 kW) . 

A criacao das Centrais Eletricas de Goias S.A. 
deve-se a Lei estadual n.o t.087 , de 19 de agosto de 
1955, e autorizada a funcion ar pelo Decreta Fede
r al n ° 38 .868, de 13 de margo de 1965. 

o sistem a CELG compreen de geragao, transmis
sao, t ransforma<;ao e distribuigao de en ergia ele
trica. 

Inicialmente, a CELG procurou a tender as exi
gencias da Capital , entao em dificil situagao quan
ta ao abastecimento de en ergia. Mas, pouco depois, 
alem do m ercado de Goiania em fase de expansao 
acelerada, aparecia Brasilia. A Empresa r essentia -se 
de sua insuficiente capacidade instalada. In iciou-se, 
entao, a constru <;ao de Cachoeira Dom·ada, fa tor 
basico n a consolidacao da p ropria Em presa, permi
tindo ao mesmo t empo a tender Brasilia que n ascia 
e Goiania, que crescia . 

A principal fon t e geradora, Cach oeira Dom·a 
da, da t a de 1954, quando foram feitos os primeiros 
estudos de aproveitamento pela Comissao de Estu
dos e Execucao da Hidreletrica de Cach oeira Dou
rada do Minist erio da Agricult ura. 

Varios projetos foram considerados, estudados 
e fin.almente desenvolvidos para um projeto geral , 
preve ndo o aproveitamento de t odo o potencial de 
Cach oeira Dourada e const an te de tres etapas : 

1a etapa - in iciada em 1955 e concluida em 
1958 - aproveitamento do brago esquerdo do rio 
Paranaiba, com o represam ento de agua por deri
vagao de pequen a parte, instalando-se duas unjda 
des geradoras de 14.000 kW cada uma, para fu ncio
namento em quedas variaveis de 19 a te 30 metros; 
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2.a etapa (1962-67) - barragem fechando par 
completo o rio Paranaiba, com queda de 34,5 m e
tros e com a instalagao de tres unidades de 50.000 
kW cada uma; 

3.a etapa - iniciada em maio de 1970 a cons
trugao de nova casa de f6rga e instalagao de mais 
tres unidades de 80 . 000 kW cad a uma. 

Com a instalagao da terceira unidade da se
gunda etapa, prevista para dezembro de 1971, e a 
conclusao da terceira etapa, ate 1974, a capacidade 
instalada da CELG sera triplicada. 

Produ~ao Florestal 
EM 1970, a produgao de lenha foi de 32 .000 m' no 
valor de Cr$ 67,2 milhares e a de taros 1 . 500 m", 
valendo Cr$ 18,7 milhares. 

Pesca 
A PESCA nao colonizada ocupou, em 1969, 10 pesca
dores brasileiros de 18 anos e mais, que utilizaram 
6 embarcac.oes. 0 material empregado compreendeu 
55 espinheis, 45 pindas, 4 tarrafas e 3 rectes de 
arras to. 

A produgao do pescado, no ana de referencia, 
alcangou 2.550 quilos, no valor de Cr$ 3,8 milhares, 
predominando as seguintes especies: dourado, jau, 
surubim, piracanjuba e caranha. 

Agricultura 
CoNSTITUI o arroz, produzido em larga escala, a ma
teria-prima para a principal atividade industrial 
do Municipio - a do genera de produtos alimen
tares. 

Em 1969, a produgao agricola alcanc.ou Cr$ 22,3 
milh5es. A area cultivada foi de 79.159 h ectares e 
as culturas tinham a seguinte distribuic.ao: 

PIWDUTOS AGRiCOLAS 

An·oz . 
Mi ll~ o. 
Banana 
lVfanrl ioca. . . . . . .. . .. •. 
Feij1w .. .. . . . . . ... . . .. . . .. . . . . . 
Soja. . .. .. .... . . 
Ou tros (1) . . 

TO TAL .. 

VALOR DA PRODUQAO 

Ntmleros % 
absolutos sobr~ 

(Cr$ 1 000) o tota l 

15 000 67,4 
2 209 9,9 
1 790 S, l 
1 260 5,7 

750 3,4 
604 2,7 
6'11 2,8 

22 263 100,0 

( 1 ) Em outros acham-se incluidos: cana-d e-·a<;ucar , a ba
caxi , la!·an ja, m an ga, abacate, tan gerina , limao , algodtio , m e
la ncia, cafe, amendoim e batata-doce. 
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AGRICULTURA 
VALOR DA PRODUCAO- 196 9 

Milhoes de cruzeiros 
15--

10---

5---

0---
Arroz Outros 

Em 1968, o arroz ocupou o 1.0 lugar, com 73,1 o/ .. 
jo valor da produc;ao do Municipio e 9% da do Es
tado. 

Em 1969, numa area cultivada de 55.000 hecta 
res, foram produzidas 45.000 toneladas. 

A lavoura, mecanizada, tem o plantio feito sob 
a orientac;ao de 6 agr6nomos, alem de contar com 
a assist€mcia de um p6sto agropecuario e de um es
crit6rio do Sistema Brasileiro de Extensao Rural 
(ABCAR) . 

Em 1970 foram cadastrados, pelo INCRA, 2.394 
1m6veis rurais. 

lndustria 
As ATIVIDADES industriais que mais avultam no Mu
nicipio sao as de produtos alimentares, em decor
T€mcia do beneficiamento da sua principal cultur::t 
- o an·oz. 

Em 1969, o valor da produc;ao industrial atingi-:~ 
Cr$ 20,5 milh6es e foram ocupados 445 openirim, 
con.forme tabela a seguir : 



CLASSES E 
GENEIWS DE 
INDDSTRIAS 

nd ustrias Extrativas de Pro -
dutos Minerai s .. 

nd Ostrias de Transfor ma~ao 
Minerais nao metalicos .. 
Vestuario, ca l ~ado e arte-

fatos de tecidos .. 
Produtos alimentares. 
Outras inc!\r strias (2) . 

TOTAL GERAL 

ESTA- ~ PESSOA~ VALOR QA 
BELECI- OCUND PRODU(,;AO 
MENTOS . 1969 

Ntrn,eros % 
Em 1.0 -7-19i0 ahsolutos l sobrc 

(Cr$ 1 000) o total 

22 75 0,4 

60 423 20 435 99,6 
a 42 113 0,5 

4 12 39 0,2 
(1) 37 255 17 9'1'1 87,5 

10 114 2 339 11,4 

(1) 65 445 20 510 100,0 

(1) Inclusive 8 estabelecimentos que nao funcionaram TIC• 
.:tno em referencia. 

(2) Em "outras industrias" incluem-se: 2 estabelecimen
oos de madeira, 2 de mobili>i rio, 2 d e editoria l e grafica, : 
:ie me talurgica, 1 de quimica, 1 de textil e 1 de produtm 
J.e perfum aria, sab6es e velas. 

INDUSTRIA DE TRANSFORMA~AO 
VALOR- 1969 

Produtos alimentares 

Outros generos 
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No genera de produtos alimentares, o benefi 
ciamento do arroz conta com 32 estabelecimentos, 
sendo que nas 24 firmas que funcionaram , fora m 
ocupados 173 operarios e produzidos 85,9% do valor 
total do genera. 

Em segundo lugar, de ac6rdo com o valor da 
prodw;ao , vern o genera de quimica (incluido em 
outras industriasl , representado pela fabricagao de 
6leo bruto de farelo de arroz. 

Abate de Reses 
FoRAM abatidas, em 1968, 8.960 cabegas de suinos e 
5.410 de bovinos, result ando 1.721 toneladas de pro
dutos de m atadouro, no valor de Cr$ 2,9 milh6es, 
conforme tabela discrimina tiva: 

PI10DUTOS 

Carne verde de bovino. 
Toucinho fresco . 
.Carne vr,rde de su ino . . 
Couro si\.co de bovino . . . 
Coll!'o salgaclo de bovino . . 

TO TAL. . 

QUANTI-
DADE 

(t) 

1 HO 
283 
205 
34 
59 

721 

PECU AR I A 

VALOR DA 
PRODL'QAO 

NOmru'"j % 
absolutos sobre 

(Cr$ 1 000 o total 

2 004 69,9 
t125 14,8 
345 12,0 

55 1,9 
'H 1,4 

2 870 100,0 

EFETI VO DOS REB ANH OS- 19 6 9 

GA DO M AIO R G A DO ME NO R 
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Pecuaria 
A CRIAgAo de gado bovina se destina a produgao de 
leite e revenda . Ha pequena impor ta gao par a r e
cria, tendo por finalidade a m elhoria do rebanho. 

Em 196~ , a populagao pecuaria avaliada em 
Cr$ 8,1 milh6es tota lizava 120.720 cabegas, assim 
distribuidas : 

ESPECI ES 

(ga d.o m aior ) 
Bovinos 
Eqiiinos . . ... . .. . . 
Asininos . . . . .. . .. . . . . . . . 
Muares . ..... .. . . . .. . . . . . .... . . . 
(gado m en or ) 
Suinos 
Ovinos 
Caprinos 

CABE QAS 

49 BOO 
3 300 

70 
450 

66 400 
300 
400 

Os bovinos representar am 67,2% do valor e os 
suinos 28,5%. 

A produgao de leite alcangou 2 milhoes e 300 
mil litros, no valor de Cr$ 805,0 milhares. 

As a ves existentes, no m esmo ano, somaram 
223 .650 cabegas, no valor de Cr$ 683,1 milhares . A 
produgao de ovos de galinhas al cangou 680.000 dtl
zias, valendo Cr$ 680,0 milha res . Ha 1 veterinario 
em a tividade profissional. 

Exposic6es - Realizam-se exposig6es pecua
rias. A ultima, em abril de 1970, apresentou 260 
cabegas de bovinos (gir e nelore), 51 de suinos 
(duroc, piau e caruncho), 31 de eqiiinos (manga 
larga e puro sangue), alem de aves e outros ani
m ais. 

Inscreveram-se 35 expositores e compar eceram 
cerca de 5.000 visitantes . 

Comercio 
A PRAgA de Itumbia ra compunha-se , em 1970, de 636 
est abelecimentos do comercio var ejista, 40 do ata
cadista e 6 do mist o. Funciona , a inda, uma co
oper a tiva de consumo. 

Edi[icio Drogad ada 



Agen cia do Banco do Brasil 

Ha intensa exportac;ao de arroz em casca e be
neficiado, a lem de cr eme de leite, milho, soj a , ger
gelim, ban an a , casca de an gico, cana -de- ac;ucar , 
m andioca, algodao e couro de bovino, para os estados 
da Guan abara, Rio de J aneiro, Sao Paulo e Minas 
Ger ais . 

0 valor total da exportac;ao, ainda em 1969, 
atingiu a Cr$ 19,6 milh6es. No mesmo ano , for am 
importados, de Sao P aulo, artigos m anufaturados 
no valor de Cr$ 14,5 milh6es. 

Bancos 
0PERAM, n o Municipio, 8 agencias dos seguintes es
tabelecimentos de credito : 

Banco do Brasil S.A.; 
Ban co Comercio e Industr ia de Minas Gerais 

S.A. ; 
Banco Comercio e IndtJstria de Sao P aulo S.A. ; 
Banco de Credito Real de Minas Gera is S.A. ; 
Banco do Est ado de Goias S .A.; 
Banco do Estado de Minas Gera is S.A.; 
Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A..; e 
Banco do Planalto de Minas Gera is S.A.. 

Funciona , ainda, uma agencia da Caixa Econ6-
mica Federal. 

Em 31 de dezembro de 1968, er am os seguintes 
os saldos das principais contas bancarias, em mi
lhares de cruzeiros: caixa, 834; em prestimos, 16.119; 
depositos a vist a e a curto prazo, 4.964 ; e depositos 
a medio prazo, 14. 

A Camara de Compensac;ao r egistrou 333 .826 
ch eques em 1970. 0 valor total atingiu a Cr$ 139,2 
milh6es, sendo de Cr$ 416,90 o valor medio por 
ch eque. 
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Presta~iio de Servi~os 

ITUMBIARA possui entre os estabelecimentos de pres
tagao de servigos, 25 restaurantes, 150 bares e bo
tequins, 40 sal6es de barbeiros, 25 de cabeleireiros 
para senhoras e 2 boates. 

Os meios de hospedagem contavam, em 1970, 
com 8 hoteis - Sao Joao, Santa Maria, Sampaio, 
Rosa, Mineiro, Santa Rita, Central e Bahia - e 14 
pens6es: Afonso Pena, Santa Helen a, Nossa Senho
ra da Guia, Paranaiba , omega, Sao Vicente, Minas 
Gerais, Ribeiro, Born Jesus, Uumbiara, Borges, A.ra
guari, Sao Luis e Brasilia . 

Transporte Rodoviario 
CoRTAM o Municipio as rodovias federais BR-153 e 
BR-452, a lem de duas estaduais e varias munici
pais. 

As distancias entre Itumbiara e as capitais fe 
deral e estadual e cidades vizinhas, podem ser per
corridas nos seguintes tempos medias : 

Brasilia-DF, 7 horas; 
Goiania, 3 horas; 
Quirin6polis, 7 hm·as ; 
Bam Jesus de Goias, 2 hm·as; 
Goiatuba, 1 hora ; 
Buriti Alegre, 1 hora e 20 minutos; 
Panama, 1 hora ; 
Centralina-MG, 20 minutos ; 
Capin6polis -MG, 2 horas e 30 minutos ; 
Canapolis-MG, 1 hora; 
Tupaciguara-MG, 2 horas; 
Ituiutaba-MG, 2 horas e 30 minutos; e 
Uberliindia-MG, 3 horas. 

Itumbiara e servido par 6 empresas com linhas 
interestaduais, 6 com linhas intermunicipais e 3 
com linhas urbanas au interdistritais. 
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Em 1971 est avam registrados, na Prefeitura, 379 
autom 6veis e jipes, 15 6nibus, 189 caminh6es, 215 
"pick- ups" ou furg6es, 151 camionet as e 20 veiculos 
n ao especificados. 

T rc:ifego Aereo 
S ERVEM I tumbiara o Aeroporto Municipal, com pista 
de 1.300 m etros, n a sede, e o Ca mpo de Pouso da 
CELG, com pist a de 1.200 metros, no distri to de 
Cach oeira Dourada , utilizados por avi6es par ticula 
res e taxis- aereos. 

C omunicac;oes 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos m an
tern 1 agencia post al-telegrafi ca n a sede e 1 agen
cia postal no distri to de Cachoeira Dourada. Ha, 
a inda , uma agencia r adiotelegrafica da Policia Mi
litar do Est ado. 

0 Municipio disp6e de 500 aparelhos telef6ni
cos instalados pela Companh ia Telef6nica Brasil
Central, que m antem ligac;6es com a COTELGO 
(Companhia Telef6nica de Goias ) . 

16 



Cent ro T elejonico 

@ ECTOS SOCIAlS 

ITUMBIARA foi edificada as margens do rio Paranai
ba. 

Dada a sua localizagao, na divisa do Estado de 
Minas Gera is, com passagem obrigat6ria pela pon
t e metalica Afonso Pena, e na proximidade da .. . 
BR-153, possui comercio bastante ativo e intenso 
transito de veiculos, principalmente ap6s o termino 
das colhei tas. 

Ha, na sede, urn total de 5.997 prectios, dos 
quais 2.215 ligados a r ede de agua, 1.932 a de esgot o 
e 2.850 a de energia eletrica. 

Dos 136 logradouros existentes, 104 sao ruas, 15 
a venidas, 14 pragas, 2 jardins e 1 parque; 27 estao 
calgados com paralelepipedos, 8 sao asfaltados, 
5 arborizados, 18 possuem esgoto sanitaria, 30 
a bastecimento de agua e 70 iluminagao domiciliar. 

· Entre as prag.as destacam-se a da Republica, no 
centro da cidade, com bela fonte sonoro-luminosa; 
a da Bandeira, de Sao Sebastiao, Mariquinha Gar
rote, Santa Inez, Rotary Clube, Beatriz, e Civica . 
As principais avenidas : Afonso Pen a, Saudade, 
Beira-Rio, Anh an giier a, J . K ., Santos Dumont, 
Washingt on Luiz, Goiatuba, Oswaldo Cruz e Ca
choeira Dom·ada . 

Turismo 
0 MUNiciPIO apresen ta como um a das atrag6es tu
r isticas o Rio Par anaiba, com cerca de 300 metros 
j unt o a uma das m ais bonitas aven idas da cidade, 
a Beira-Rio. Ain da em con st rw:;ao, a avenida deve
r a margea-lo por mais de tres mil m etros. 

Alem da beleza n atural, o Paran a iba oferece a 
p erspect iva de boas pescarias e de caga em suas 
m argens. 

Out r a atragao, n o m esm o rio, e a gr an.diosa 
b arragem da hidreletrica de Cachoeira Dour ada, a 
40 km da sede. 
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Saude 
A REDE hospitalar e composta dos seguintes estabe
lecimentos de clinica geral, todos no distrito-sede: 
Peixoto da Silveira, Santa Maria e Santa Rita, com 
87 leitos. 

Ha 1 p6sto de saude, e 1 centro de puericul
tura. 

Em atividade, 14 medicos, 13 dentistas, 10 far
maceuticos, 5 enfermeiros e 12 farmacias e droga
rias. 

Assistencia Social 
TRE:s entidades assistenciais funcionam na sede mu
nicipal: Sociedade Sao Vicente de Paula (hospita
Iar, alimentar e albergue), Associagao Crista de Am
para a Maternidade e Protegao a Infancia 
ACAMPI (hospitalar e alimentar) e Assistencia ao 
Menor de Itumbiara - AME (alimentar). 

Religiao 
ITUMBIARA e sede de bispado, contando os cat6licos 
com a Catedral de Santa Rita de Cassia. 

Para o culto protestante h a 6 t emplos: Batista, 
Cristao Evangelico, Presbiteriano, Evangelico Pen
tecostal, Evangelico Assembleia de Deus e Congre
gagao Crista do Brasil. 

Conta o espiritismo com os centros Euripedes 
Barsanulfo; J esus Nazareno ; Serapiao Ribeiro; Fe, 
Esperanga, Caridade; e Grupo Espirita Irmaos Za
beu . . 

Matriz Sta. R ita de Cassia 
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Gindsio Arquidiocesano e Co legio Estadual 

@ ECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario 
SEGUNDO o Censo Escolar de 1964, o indice de esco
laridade, n as areas urbana e suburbana do Muni
cipio, atingiu 77,3 %, superando o do Pais (66,1%). 

0 ensino primario comum compunha-se, no ini
cio do ano Ietivo de 1971, de 88 unidades escola
res, com 12.828 alunos matriculados e 364 profes
s6res. 

Uma unidade de ensino supletivo era freqii.en
tada por 563 alunos, sob orientagao de 17 profes
s6res. 

Ensino Medio 
MINISTRAVAM ensino medio os seguintes estabeleci
mentos: Colegio Estadual de Itumbiara, com os cur
sos ginasial, cientifico, comercial e normal; o Ins
tituto Francisco de Assis, com ginasial e normal; 
Ginasio Arquidiocesano, com ginasial, normal e co
mercia!; e o Ginasio Evangelico, com ginasial. Nes
ses estabelecimentos matricularam-se, ainda no ini
cio de 1970, 2.186 alunos, para os quais havia 113 
profess6res. 
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Bibliotecas 
SAo em numero de tres as bibliotecas: a Publica 
Rotary Clube, com acervo de 1.323 volumes, manti
da pela Prefeitura Municipal e o Rotary Clube; a 
Madre ClEma, com 1.300 volumes, pertencente ao 
Ginasio Arquidiocesano, e a Clepino Araujo, com 
580 volumes, do Colegio Estadual. 

lmprensa e Radiodifusao 
CIRCULA, em I tumbiara, o jornal Vale do Paranaiba, 
mensal, cuja tiragem alcanga 300 exemplares. Fun
cionam 2 livrarias e 2 tipografias. 

Completam a divulgagao cultural no Municipio: 
a Radio Difusora Brasileira S.A., prefixo ZYW -20, 
e a Radio Paranaiba Ltda, prefixo ZYF-35, ambas 
transmitindo em ondas m edias. A TV-Trian gulo, Ca
nal 8, de Uberlandia-MG, atinge o Municipio com 
boa imagem. 

Cinemas 
SAo tres as casas de espetaculos: o Cine Walter 
Barra, com capacidade para 830 espectadores; o 
Republica, para 600 ; e o Itumbiara, para 490. 

Associaqoes Recreativas e Desportivas 
A MArs antiga associagao e o Clube Recreativo de 
Itumbiara, fundado em 1932, contando, atualmente, 
com 536 s6cios. Ainda de carater recreativo citam
se o Nautico Clube de Itumbiara, com 545 s6cios e 
o Clube dos Cinquenta, com 200. 0 rtumbiara Es
porte Clube, com 120 associados mantem s6 atiyi
dade desportiva. 

(AspECTOS ADMINISTRA TIVOS 
'-vPour 1cos 

Finanqas 
EM 1969, a Uniao arrecadou Cr$ 876,2 milhares , o 
Estado Cr$ 6.075,4 milhares e a Prefeitura Cr$ 1.855,3 
milhares. A despesa realizada, no mesmo ano, foi 
de Cr$ 1.898,3 milhares. 

0 orgamento municipal aprovado para 1971 pre
via receita de Cr$ 3.350,0 milhares e fixava igual 
despesa, sendo a renda tributaria de Cr$ 882,0 mi
lhares. 

0 P6sto da Receita Federal arrecada tambem 
no Municipio de Panama. 

Representaqao Politico 
A CAMARA Municipal e composta de 13 vereadores. 
Estavam inscritos no Tribunal Regional Eleitoral, 
ate 1970, 18.025 eleitores. 
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FONTES 

AS INFORMA<;;6ES d ivulgad:ls neste traiJalho fo ram. eru sua 
n1aio r ia. fo rn ecid as pelo Agente de EstatistiC<t d e ltl.lmbtara. 
G il iJe r to Po rto. 

Uti li zados . ta rn be m . ct a d os ctos a rquivo~ de d ot.:u ruenta<:ftu 
m unic ipal clo lBE . das Cen trals Eletr icas d e Goias e d e diver 
sos 6 rgfios d o sistem a es t at istico nacio n nl. 

ESTA pulJ!icacao faz parte d a se r ie d e m onografia s m unic i 
p ais organizad a pelo Departam ento d e DiYulgac;ao Estatistica 
do I nstitute Brasil ei ro d e Estatistica. A nota introdut6ria . 
s6bre aspectos d a evol u Q:lo hist6 r ica do Municipio . correspon ct e 
a u m a tentativa \·isando sintetizar. com a dequada s istem a 
tizaGfio. elementos esparsos em dif erentes docu~nentos. Ocor
rern . em alguns casas. di\·ergencias de opinifl.o. comuns e rn 
assuntos dessa natureza. nao sendo raros as equirocos e con 
tradi~6es \·erifica d os nas pr6p r ias fontes d e pesquisa. Par isso. 
o IBE acolheria com o maior interesse q ualquer colabor ac;;:ao. 
especia!mente d e historiad or es e ge6grafos. 



Colec;;ao de Monografias 
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500 Crici uma, SC 
501 Ribeirao Preto, SP (4 .a ed.) 
502 Cornelio Procopi o, PR 
503 Petrol ina, p 

504 l tumbiara, GO 

Aca.bou -se de irnprirnir, a.os set e dia.s do rnes de dezern
bro de m iL novecen t os e setenta e um, nas oj i cinas do 
Ser1.' i{'O G rri./ i co da Funda.~lio JBGE, ern Luca.s, GB 




