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A 
MARANHAO 

A SPECTOS FiSICOS 

Area 3.029 km' ; altitude clcL sede : 34 m, 
tentperaturas em, (• C: 1ndxim.a , 34; mini1na, 
22. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

65.976 habitantes (Censo D emognijico de 
1970); densidacle clemogr6.jica : 21,78 habi
tantes por quil6mctro quadmclo . 

ASPECTOS ECON6MICOS 

59 estabelecimentos inclust,·iais (1 970), 742 
comerciais e 33 de presta<;do d e servi<;os; 

10.733 estabelecimentos rurais (C ens o 
Agmpecu6.rio de 1970); 1 agencia banc6. 
ria . 

ASPECTOS CULTURA I S 

e 138 unic!ades escolares c!e ensino prim6.rio 
comU1n, 4 c!e ensino SU1Jletivo, 4 estabele 
ci7nentos de ensino nuidio; 1 cinem,a; 3 as
sociac;:6es esportivas e 2 recreativas. 

ASPECTOS URBA NOS 

• 12 nws, 2 avenic!as. 4 pm<;as, 26 tmvessas, 
15.259 pn!c!ios, 50 aparelhos telef6nicos; 7 
hoteis, 1 restaurante, 8 bares e botequins. 

SAO DE 

e 2 hospita is com 78 l.eitos; 2 postos c!e 
saiLde, 5 janndcias. 

VEtcULOS 

e Registrac!os na Pre{eitura Municipal em 
1971 - 26 autom6veis e 9 iipes, 28 cami
nhi5es, 25 camionetas, 7 jurgi5es, e 2 am
bullincias. 

F I NAN!}AS MUN ICIPA l S 

e Balan<;o - 1971 (milhares c!e cruzeiros) 
R ece'ita arrecac!ada : 1.301 ,14; despesa 

realizada: 1.263,3. 

POLiTIC A 

e Representa<;do na Camara Municipal: 9 ve 
readores . 
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ASPECTOS HIST6RICOS 
TRADIQAO corrente leva a crer que a primeira pene
tragao no territ6rio se deve aos portugueses, aos 
quais se juntaram, mais tarde, habitantes das zonas 
circunvizinhas. 

0 local primeiramente devassado foi conhecido, 
a principia, pela denominagao de "Coroata Grande", 
quando ainda nao passava de simples arraial. Per
maneceu ate nossos dias o top6nimo Coroata, indi
cativa da Cidade e do Municipio. 

Das primeiras incurs5es dos colonizadores ad
veio o povoamento atual e a formagao do nucleo da 
atual sede municipal, entao o centro de convergi'm
cia das populag5es rurais. 

Nao ha noticia exata da existencia de tribos 
indigenas, mas somente tradigao de terem existido. 
:E bastante aceitavel a opiniao de que, quando os 
portugueses aportaram no Brasil, ja constituia esta 
parte do continente sul-americano vasto tcatro de 
migrag5es de povos primitives, dispersos por toda 
a sua parte centro-oriental. :E provavel que o ter
rit6rio do atual Municipio tenha sido habitado pelas 
mesmas tribos da regHio do Mearim, isto e, que 
os tupinambas da costa baiana tenham emigrado 
em parte para o norte, ate o Maranhao, atraves do 
Sao Francisco, fugindo ao exterminio, conforme as
severa Raimundo Lopes. :E certo que as tribos. loca
lizadas em diferentes pontos do territ6rio perten
ciam a familia dos canelas, "indios rudes e esquivos, 
ao mesmo tempo agressivos e covardcs". Essas tri
bos ou seus remanescentes foram dominadas pelos 
colonizadores e absorvidas pela r aga dominadora, 
sendo provavel que tenham deixado de existir desde 
meados do seculo XVII. 

A Cidade de Coroata deve sua origem aos "de
positos" ou "pai6s" (especie de pousos) de fazen
deiros e de viajantes de outras regi5es, notada
mente do Mearim. 

Vista parcial da Cidade. 



A primitiva povoagao se localizava a m ar gem 
esquerda do igar ape Grande, a fluente do rio Ita 
pecuru , onde se er guiam casas cobertas de telha e 
de palha e existia um cemiterio de pedras, cujos 
vest igios sao h oje quase imper ceptiveis . 

Mais t a rde, os h abitantes comegaram a aban 
don a -la , tran spor tando-se pa r a a m ar gem oposta 
do igar ape, local m ais proximo ao rio, onde se en
contra a a tual cidade de Coroat a . 

0 t op6nimo provem de uma planta d issemina
da na r egiao e ch ama da pelos moradores de pit eira 
(Coroa t a - de Car aguata e Grava t a) ou agave. 
A planta e origin a ria do Mexico e os in digen as co
n heciam -na como Coroata-Assu . 

Formaqiio Administrativa 
A LEI provincia l n .0 173 , de 5 de n ovembro de 
1843 , criou o Distrito e o Municipio de Coroa ta, com 
t errit6rio desmembra do do Municipio de C'axias. 

Consoan te divisao administra tiva de 1911, os 
distritos de Coroa t a, Pirapem as e Pequi compu
nham entao o Municipio, cuj a sede, post erionnente, 
passou a cat egoria de cidade par Lei estadual 
n.o 924, de 8 de abril de 1920. 

Os quadros de apura c;a o do Recen seam ento Ge
r al d e 1° -IX- 1920 encontraram o Municipio cons
tituido por distritos n umerados 1o, 2.0 , 3o , 4.o, 5.o, 
6.o, 7o, s o e 9.0 . J a a divisao administr a tiva de 
1933 , se r eferia apenas ao distrito-sede. 

Ao ser r eformulada a divisao territor ial , em 
31-XII- 1936, apa recem os distritos de Coroat a e de 
Pirapemas; mas n os anos seguintes, n a divisao p ro
cessa da em 31-XII-1937 e no an exo ao Decr et a-lei 
est adual n.0 45, de 29 de m argo de 1938, surge nova
m ente o Municipio somente com o distrit o-sede. 

P ela Lei esta dual n .0 269 , de 31 de dezembro de 
1948 , foi criado o distrito de Peri tor6 e restaurado o 
de Pirapem as apa r ecendo o Mun icipio n a divisao 
terri toria l de 1950 com os distritos de Coroa ta , Pi
r apemas e Peritor6. 

Em vir tude da Lei estadual n° 821, de 11 de 
dezembro de 1952, o distrito de Pirapem as foi ele
vado a categoria de municipio, passando Coroa t a a 
fi gura r na divisao t errit orial de 1954 e ate a pre
sente dat a com do is distritos: o da sede e o de Peri
tor6. 

Formaqao Judiciaria 
A CoMARCA de Coroa ta, de que se ignora a da ta de 
cr iagao, compr eendia, pelo quadro de divisao ter
ritorial de 31 de dezembro de 1956, 0 t ermo unico 
do m esm o nome. 

Atr aves da Lei n .0 2.170, de 26 de dezembro de 
1961 , perdeu pa rte do terri t6rio para a formagao 
do Munici_pio de Sao Mateus do Maranhao. 
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Todavia, no quadro de divisao territorial de 31 
de dezembro de 1937, bem como no anexo ao De
creta-lei estadual n.0 45, de 29 de margo de 1938, 
e na divisao judiciario-administrativa do Estado, 
em vigor no quinqu€mio 1939-1943, fixada pelo De
creta-lei estadual n.0 159, de 6 de dezembro de 
1938, a Comarca figura como integrada pelos termos 
de Coroata, Itapecuru-Mirim e Vargem Grande. 

Atualmente Coroata e Comarca de 3.a entrancia 
e estende sua jurisdigao ao Municipio de Pira
pemas. 

Militam no foro local 2 advogados. 

ASPECTOS FiSICOS 

CoROATA e um dos doze mumc1p1os componentes da 
Microrregiao de Itapecuru . Com 3 . 029 km" de area , 
delimitada pelos municipios de Pirapemas, Cod6, 
Lima Campos, Vargem Grande, Timbiras , Sao Ma
teus do Maranhao, Bacabal e Sao Luis Gonzaga do 
Maranhao, localiza-se numa planicie de topografia 
bastante 1'egular, com pequenas ondulag6es, e cons
tituida de terrenos de natureza silico-argilosa. 

0 morro do Machado, de pouca elevagao, fica 
na parte suburbana da cidade, no lugar denomi
nado Moc6, onde se acha instalada a primeira pa
trulha motomecanizada de Coroata. :E: coberto de 
vegetagao densa, principalmente babaguais, e dele 
se descortina boa parte dos arrectores. 

0 rio Itapecuru e seus afluentes, tributarios da 
grande bacia do golfo do Maranhao, sao OS princi
pais cursos de agua. 0 Itapecuru corta a regiao de 
leste para oeste , de principia, infletindo depois para 
o norte, em diregao ao Municipio de rtapecuru . :E: 
um dos poucos rios navegaveis do Maranhao . 

Entre os demais componentes da rede hidro
grafica do Municipio figuram o igarape Guaribas e 
o riacho Pirapemas, ambos afluentes pela m argem 
direita do Itapecuru ; o riacho Peritor6, que atravessa 
o territ6rio de sul a norte , paralelo ao seu afluente 

Pon te r odov i aria sabre o rio ItapecU1·u . 



Tapuio, para juntar-se ao Itapecuru, n o Municipio 
j o m esmo nome; o riacho Santana, o Aniceto, 
::> igarape Grande, o Sao Benedito e out ros. 

No rio Ita:;Jecuru en contra-se a pequena ca
ch oeira Remanso da Marian a, uma formacao de 
pan elas e pan ei6es de pedras e la jes, com niais de 
5 metros de profundidade, on de se t or na perigosa 
a navega~ao. 

0 clima, eo geral, e quente, porem salubre. A 
-;emperatura, em 1971, variou entre m axima de 
34°C e minima de 22. 0 periodo mais quente vai de 
agosto a n ovembro. 

A sede municipal a ma rgem esquerda do Ita 
pecuru, esta a 34 metros de alt itude e t em sua po
si ~ao det ermin ::Lda pelas coorden adas geograficas 
de 4°08'18" de latitude Sul e 44°06'48" de lon gitude 
W. Gr. Dista de Sao Luis 180 km, em linha ret a, 
r umo SSE. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

CoM 66 .294 pesEoas recenseadas Coroa ta classificou
se, segundo o Censo Demografico de 1970, em 6.0 

lugar, en tr e os municipios m ais populosos do Es
tado . Na zon a rural se en contravam 52 .830 pessoas, 
quase 80 % daquele tot al. 

POPULACAO 
60 Mil 

RURAL URBANA 
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Rua Senador L eite. 

Da populagao residen te , no total de 65. 976 ha
bitantes 33.035 eram do sexo masculino. Dos 13.326 
habitantes da zona urbana, 6. 300 pertenciam ao 
sexo masculino, ao passo que , na zona rural , de 
um total de 52. 650 moradores, 26 .735 eram hom ens. 

0 distrito-sede , com 52.717 pessoas, abrigava 
quase a totalidade da populagao municipal, pais 
apenas 20 % residiam no distrito de Peritor6. 

A densidade demografica elevou-se de 20,03 ha
bitantes par quil6metro quadrado (Censo de 1960) 
para 21~8 (Censo de 1970) . 

Dos 14.357 domicilios encontrados, 13 . 451 esta
vam ocupados (2 . 641 no quadro urbana) e 906 va
gos e fechados. 

A Cidade, com 11 . 926 habitantes, ocupa o 11.0 

lugar no Estado. 

Registro Civil 
EM 1971 , foram registrados 994 nascimentos, sen
do 801 de anos anteriores , 53 6bitos e 250 casamentos. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

GRAgAs a sua posic;ao como ponto de ligac;ao entTe 
os vales do Itapecuru e do Mearim, Coroa ta apre
senta boas perspectivas de desenvolvimento econ6-
mico. 

Produ~iio Extrativa Vegetal 
A PRonugJi.o extrativa vegetal, em 1969, totalizou 
Cr$ 4,8 milh6es , relativos aos seguintes produtos: 
Cr$ 3,3 milh6es de babagu (7.426 tl ; Cr$ 1,9 milhar 
de angico (47 t l; Cr$ 75,6 milhares de carvao ve
getal (1.080 t l ; Cr$ 1,2 milhao de lenha (290.000 
metros cubicos) e Cr$ 186,1 milhares de dormentes 
(31. 023 unidades) . 
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EXTRATIVA VEGETAL 
1969 

Pesca 

BABA<;U 

[]] LENHA 

~ OUTROS 

As ATIVIDADES pesqueiras , a inda n ao coorden adas em 
col6nias , empregavam em 1971, 85 canoas e 574 ape
trech os diversos (1 07 linhas, 10 cordas, 139 r edes dE 
a rrasto, 30 de espera , 40 tarrafas, 125 espinheis E 
90 grosse~r a:s ) . 

Dos 107 pescadores, todos brasileiros, 24 eram 
menores de 18 an os. 

A produgao de pescad o, somou cerca de 5 tone
ladas, n o valor de Cr$ 18,7 milhares. 

As especies mais procuradas for am : anoj ado 
cascudo, curima t a, lirio, mundube, m andi, pescada 
surubim, sardinha e piau . · 
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Pecuaria 
EM 1969, a populagao pecuaria somava 328.371 ca 
be<;as, no valor de Cr$ 35,4 milh6es. A criagao de 
suinos detinha ·53,4% do valor global, pa ra um r e
banho de 243 .963 cabegas. Com 32,0% do valor e 
53 .990 cabegas, seguia -se o r ebanho bovina. Em t er
ceiro lugar figuravam os eqiiinos, com 10,3% do 
va lor e 12 .181 cabe<;as. o s 4,3% restantes corres 
pondiam a 6 . 346 caprinos, 5. 715 asininos, 3 . 417 ovi
nos e 2.759 muares. 

A produgao de lei te foi calculada em 603 mil 
litros, no va lor de Cr$ 361 ,8 milha res . 

As aves domesticas, ca lculadas num total de 
392.962 cabegas, avaliavam-se em Cr$ 1.2 milhao. 
A coleta de ovos elevou-se a 565 .670 duzias, qu e 
render am Cr$ 791,9 milha res. 

POPULAc;Ao PECUARIA 
1969 

II SUlNOS lillillill BOVINOS 

l§jJ EOUINOS D . OUTROS 

0 Censo Agropecuario de 1970, consignou pa r a 
o Municipio, um efetivo de 146.975 suinos (o m aior 
obser vado n o Mar anhao) e 37.441 bovinos. 

0 plantel avicola , era de 321.767 cabegas , sendo 
o segundo em t odo o Estado. 
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Agricultura 
A AGRICULTURA se desenvolve nas areas ferteis do 
distrito de Peritor6, pr6ximas a regiao do Mearim, 
e a margem direita do Itapecuru, onde ha produ
cao consideravel. 
• 0 Governo Federal, atraves do Ministerio da 
Agricultura mantem urn Campo de Sementes n a 
sede municipal, atualmente denominado Primeira 
Patrulha Motomecanizada de Coroata. 

Funciona no Municipio, urn Escrit6rio da . . . . 
ANCAR-MARANHAO. 

Em 1969, a produgao agricola alcanc;;ou Cr$ 13,8 
milh6es, para uma area cultivada de 89.250 ha, 
conforme tabela a seguir : 

AGRICULTURA- 1969 
VALOR 

ARROZ 

MANDIOCA 

OUTROS 
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AREA 
PRODUTOS AGRfCOLAS CULTTVADA 

(ha) 

Arroz .. .. 57 655 
Manrl ioca. 11 515 
Milbo. 15 075 
Banana .... 144 
Outros (!) .. . ..... . 1 861 

TOTAL 89 250 

(') Em "outros" est ao incluidos 
fe ij B.o, algodao, m anga e m elancia. 

VALOR DA 
PRODUQAO 

Numeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

8 648 
2 937 
l 357 

378 
440 

13 760 

% sobrc 
o total 

62,9 
21,3 
9,9 
2,7 
3,2 

100,0 

cana-de- ac;;Ucar, Jaran ja, 

A produc;ao de arroz elevou-se a 51.890 tone
ladas, a de mandioca, a 58 . 235 t, a de milho, a 
9.045 t, e a de banana a 180 mil cachos . 

Contavam -se, em 1970, 10.733 estabelecimentos 
rurais, que ocupavam 35.893 pessoas (Censo Agro
pecu:hio) . 

Em 1971 , foram produzidas 52.340 toneladas de 
arroz (58.155 h a) . 

Industria 

RAVIA no Municipio 59 estabelecimentos industriais, 
ocupando 177 operarios, em 1970. 0 valor da produ
c;ao elevou-se a Cr$ 6,0 milh6es. 

Entre as industrias sediadas em Coroata, po
dem ser citadas: oleos Vegetais Coroata S/A
OVECOSA, Miguel Lamar S/ A Com. Ind. e Agric ., 
Alexandre Trovao S/ A Ind. Com. e Agric., Domingos 
dos Santos, Irmaos Rios & Companhia, Nazur da 
Silva Veloso e Jorge da Silva Rocha. 

0 produto que mais se destacou em valor foi 
o oleo de babac;u, seguindo-se o arroz pilado e o 
algodao em pluma. 

Abate de Reses 

FoRAM abatidos, em 1969, 5 . 761 suinos, 3 . 937 bovi
nos, 1 . 863 caprinos e 74 ovinos. 

Desse abate obtiveram-se 739 toneladas de pro
dutos, no valor de Cr$ 1,1 mili:lao. 

A carne verde de bovina, com 514 t e 72 ,9% 
do valor, representou a maior contribuic;ao, seguida 
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com 114 t e 14,1% pela carne verde de suin o e, com 
56 t e 8,8%, pelo toucinho fresco . 

Representavam as 4,2 % restantes as carnes ver
des de ovino e caprino, as peles secas de ovino e 
caprino e o couro seco de bovina. 

Em 1971, o abate compreendeu 5.308 suinos, 
3.642 bovinos, 1.582 caprinos e 61 ovinos. 

Comercio 
A PRAgA de Coroata, em 1970, compunha-se de 472 
estabelecimentos comerciais, entre as quais se des
t acavam as de tecidos e miudezas, calgados e g€meros 
alimen t icic.s . 

A pauta de exportag.io para o exterior, no m es
mo ana , incluiu arroz, oleo, tortas e amendoas de 
baba<;u e a de importagao, principalmente aparelhos 
eletrodomesticos, tecidos, produtos farmaceuticos e 
material de construgao. 

Banco 
No MUNICiPIO, com uma agen cia, atua o Banco da 
Amazonia s. A . 

Os saldos das principais contas, em 31 de de-· 
zembro de 1968, foram, em milhares de cruzeiros: 
caixa, 146 ; emprestimos, 7. 459 ; depositos a vista e 
a curto prazo, 176 e depositos a m edia prazo, 53. 

Banco dn Amazonin S .A . 

Prestac;oo de Servic;os 
ENTRE as 33 estabelecimentos de presta<;ao de ser
vigos, existentes em 1969, contavam-se 1 r estauran
te , 8 bares e botequins, 8 ba rbearias, 5 postos de ga
solina e 7 hoteis. Destes ultimos, 6 se localizavam 
no distrito -sede : Central , Fortaleza, Brasil, Sao Rai
mundo, Presiden te e Novo; e 1 no distrito de Peri
taro, Hotel Bar e Resta urante Caxiense. 
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T ransporte Rodoviario 
As RODOVIAS BR-135 e BR-316 , asfaltadas, ligam 0 
Municipio a Sao Luis e Teresin a, respectivamente. 

A MA-63 estabelece comunicagao com os muni
cipios vizinbos. Existem diversas estradas carroca
veis , ligan do os povoados a diferentes p ontos ·do 
territ6rio municipal. 

Acbavam -se registrados n a Prefeitura, em 1971 , 
26 autom6veis, 9 jipes, 28 caminb6es, 25 camionetas, 
7 furg6es e 2 ambulfmc ias. 

A viagem da Cidade ate Bacabal consome 
1 bora e 50 minutos ; 1 bora e 30 minutos, ate Cod6; 
1 hora e 30 minutos, ate Sao Luis Gonzaga do Ma
ranhao ; 1 bora e 20 minutos ate L ima Campos ; 1 
hora e 50 minutos, ate Pedreiras; 1 hora e 50 minu
tos, ate Sao Mateus do Mw·anhao ; 8 horas ate Sao 
Luis. 
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CO NVEN<;O ES: 

Rodo vio Federal 

Rodovio Estoduol 

Ferrovio 

Compo de pouso 
Porto Fluvial 

• VARGEM GRANDE 



Transporte Ferrovicirio 
A 1.a mvrsiio- Maranhao-Piaui, Clinha - tronco, Sao 
Luis-Atalaia) , corta o Municipio no sentido norte
sul. No t errit6rio m unicipal existem , alem da estac;ao 
em Coroa ta, as paradas de Papoula e Ajugaiba. 

P ela ferrovia, vai-se a Cod6 em 1 h ora e 40 mi
nutos; a Pi rap em as em 1 h ora e 45 minutos; a 
Timbiras, em 49 minutos; e a Sao Luis, em 7 h m·as 
e 18 minutos. 

T ransporte Aereo 
0 CAMPo de pouso de Moc6, de propriedade do Go
verna Federal, situa -se nos suburbios da Cidade, 
parte sul, a cerca de 1 quil6metro e meio do centro. 
A pista, com 1 . 400 met ros de exten sao por 30 de 
largura, possui r evestimento de pic;arra. Nao h a 
linha regular de t ran sporte , sen do u tilizado servic;o 
de taxi aereo. 

Transporte Fluvial 
0 MUNICIPIO, Situado a margem dO rio Itapecuru, 
disp6e, assim, de porto fluvial, com m ovimentac;ao 
apenas de lan ch as e canoas. 

Comunica~oes 

A CoMPANHIA Telef6nica de Coroata m antem na sede 
50 aparelhos telef6nicos. A Cidade possui tambem 
uma agen cia postal- t elegrafica, dependencia da Em
presa Brasileira de Correios e Telegrafo s. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza~ao 

A CIDADE e formada por logradouros planos e r eti
lineos, r epresen tados par 2 avenidas, 4 prac;as, 12 
ruas e 26 travessas. Ha 5 ja pavimentados e 1 
arborizado. 0 abastecimen to de agua e a r ede de 
iluminacao eletr ica domiciliar se est endem a 14 lo
gradouros. 

0 Municipio com preen de 15 . 259 predios, dos 
quais 12. 317 localizados n a zona rural, 1 . 985 n a ur
bana e 957 na suburbana. Do total dos predios exis
tentes, 747 se ach am ligados a r ede de abasteci
mento de agua. 

S§.o arterias p rincipais as avenidas da Bandeira 
e Magalhaes de Almeida; as prac;as Dr . Getulio Var
gas, Dr . J ose Sarn ey, J oao Pessoa e Oito de Abril 
e as ruas Senador Leite, Gonc;alves Dias e out r as . 
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Assistencia Medico-Social 
A CAsA de Saude e Maternidade Dr. J oao Mota e o 
Hcspital e Maternidade Padre Antonio Vieira, sao 
os estabelecimentos hospitalares existentes no Mu
nicipio . Sao ambos de clinica geral, com um total 
de 78 leitos. 

Ha 1 posto do Servi<;o Especial de Saude e 1 
do Servigo Nacional de Endemias Rurais e 5 far
m acias. 

A par6quia e o FUNRURAL prestam assistEm
cia social aos ruricolas . 

H ospital Pad,-e Antonio Viei,-a . 

Religiiio 
A RELIGrii.o cat6lica romana mantem para o culto a 
matriz de Nossa Senhora da Piedade e 10 capelas 
no distrito-sede alem de 3 no distrito de Peritor6. 

Ha 8 templos protestantes na sede. 

ASPECTOS CULTURAl$ 

Ensino Primario 
DE ACORDO com o Censo Escolar de 1964, havia . .. 
26 .744 criangas de 0 a 14 anos, sendo 12.934 de 7 
a 14 anos . Destas, 3. 089 fr equentavam escolas. 0 
indice de escolaridade nas zonas urbana e subur
bana atingia a 80 ,2%. 

Em 1971 , as 138 unidades escolares existentes 
mantinham 7.143 alunos, e contavam com 272 pro
fessores. 

0 ensino supletivo, com 4 unidades, possuia 12 
professores e 389 alunos matriculados. 
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Ensino Medio 
0 ENSINO medio, no mesmo ano, era ministrado em 
4 estabelecimentos, denominados: Centro Educa
cional J oao XXIII, Ginasio Viriato Correa (secun
dario e tecnico comercial), Ginasio Coroaten se (.se
cundario) e a Escola Normal Comercial Clodoaldo 
Cardoso (normal) . 

Somavam 1. 971 os estudantes matriculados e 92 
os professores. 

Outros Aspectos 
FuNCIONAM em Coroata o Cinema Vit6ria, com 
capacidade para 250 pessoas, duas associag6es re
creativas e tres desportivas; Gremio Recreat ivo e 
Cultural Coroat ense, com 53 s6cios; Associagao Re
creativa e Cultural Coroatense, com 54 e Ban gu 
Spor t Club, Quadro Esportivo do Bancrevea e Club 
Real Madri, as tres ultima.s desportivas, com 220, 
80 e 25 associados, r espectivamente. 

Os programas de televisao sao recebidos a traves 
do Canal 4, de Sao Luis. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E PO IT/ 

A MUNICIPALIDADE arrecadou, em 1971 , Cr$ 1.301 ,4 
milhares e r ealizou despesas no moRtante de 
Cr$ 1.263 ,3 milhares. 

A arrecadagao estadual, em 1971, atingiu 
Cr$ 2,4 milh6es. 

A arrecadacao federal , feita pelo Posta da 
Receita Federal · do Municipio de Pedreira, foi de 
Cr$ 179,7 milhares. 

0 orgamento municipal para 1972 previa re
ceita de Cr$ 1,1 milhao e fixava igual despesa. 

Representac;iio Politico 

A CAMARA de Vereadores comp6e-se de 9 membros. 
Ate 31 de dezembro de 1971, achavam-se inscritos 
9.284 eleitores. 
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FONTES 
AS INFORMA96ES divulgadas neste trabalho toram, na sua 
maioria, tornecidas pelo Agente de Estatistica de Coroata, 
Benevozo Gon9alves da Trindade . 

Utilizados, tamb<:hn, dados dos arquivos de documenta9iio 
do I BE e de diversos 6rgiios do sistema estatistico nacionaz. 

ESTA publica9iio faz parte da serie de monograf!as munici
pals organizada pelo Departamento de Divu!ga9iio Estatistlca 
do Institute Brasileiro de Estatistlca. A nota introdut6rla, 
sabre aspectos da evolu9iio hist6rica do Municipio, corresponde 
a uma tentativa visando sintetizar, com adequada sistema
tiza9fto, elementos esparsos em diferentes documentos. Ocor
rem, em alguns casas, divergen cias de opinHio, comuns em 
assuntos dessa natureza, nao sendo raros os equivocos e con
tradi96es verificados nas pr6prias fontes de pesquisa. Par 
isso, o IBE acolheria com o maior interesse qualquer colabo
ra9iiO, especialmente de historiadores e ge6grafos. 
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Coleg8,o de Monografias 

5a S~RIE A 

500 - Criciuma, SC 

501 - Ribeirao Pret o, SP (4.• ed.) 

502- Cornelio Proc 6p io, PR 

503 - Petrol ina, PE 

5J4 - I tumbiara, GO 

505 - Sape, PB 

506 - Barra de Sao Franc isco, ES 

507 - Cachoeira do Sui, RS 
(2.• ed .) 

508 - Sao Manuel, SP 

509 - I taguai, RJ (2 .a ed.) 

510 - Sao Fidelis, RJ (2 .a ed .) 

51 1 - Sao Caetano do Sui, SP 
(2 .• ed .) 

512 - Presidente Ep i ta cio , SP 

513 - Santa Ma ria, RS (2 .• ed.) 

514 - Goiania, GO (2.• ed .) 

515 - Sao Bernardo do Cam po, .<;p 
(2 .a eel. ) 

515 - ii guas de Sao Pedro, SP 

517 - Gari baldi, RS 

518 - Vito ri no Frei re, MA 

519 - Rio Branco, AC 

520 - Q" ixada, CE 

521 - Sao Pedro da ftldei a, RJ 

522 - Farroupi lha, RS 

523 - Sao Joao da Ba rra, RJ 

524 - Lambari, MG 

525 - Vi se u, PA 

526 - Aca rau - CE 

527 - Vilo ria - ES 

528 - Sao Vicente - SP 

529 - Coroata, MA 

Acabou - se de im,primir . n o Ser ui -;o Grd/ico cia Funda9ii.o 
I BGE, aos v i nte e oito el ias clo mes de novembro cle mil 
novecentos e se tenta e clois . - 5973 



. · ~ "''' MINISURIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAClO GERAL 
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