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COLECAO OE MONOGRAFIAS - N.o 538 

ASPECTOS FISJCOS 

ROLANDIA 
PARANA 

• Area: 589 km•; altitude da sede: 730 
m ; temperaturas em •a: maxima, 
36; minima, 5; precipitar;lfo pluvio
metrica anual : 1.530,32 mm (1971). 

POPULAC}AO RESIDENTE 

• 47 .920 habitantes (Censo Demogrei
fico de 1970); densidade demograjioa : 
81 ,36 habitantes por quiL6metro qua
drado. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

• 103 estabelecimentos industriai&, 29 
do comercio atacadista, 598 do vare
jista, 10 mistos e 143 de prestar;ao 
de servir;os; 1.741 propriedade! ru
rais (Censo Agropecueirio-1970); 13 
agencias banceirias e 1 da Caixa 
Economica Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS 

ASPECTOS URBANOS 

• 69 unidades escolares d e ensino pri
meirio comum, 3 de ensino supleti
vo, 2 pre-primci.rios, 9 de ensino 
media; 5 bibliotecas; 4 livrarias, 2 
tipografias, 1 jornal, 1 estar;ao radio
difusora, 2 cinemas e 1 teatro; 4 
associat;6es esportivo-recreativas. 

• 59 ruas, 9 avenidas, 9 prar;as, 4.348 
predios, 3.309 ligat;6es eletricas do
miciliares; 500 aparelhos telet6nicos; 
5 hoteis, 1 pensao, 8 restaurantes, 
101 bares e botequins. 

ASSJSTENCIA MEDICA 

VEICULOS 

FJNAN(:AS 

• 6 hospitais com 210 leitos, 1 posto 
de saude, 1 de puericultura; 18 
medicos, 12 dentistas, 20 tarmaceu
ticos, 40 entermeiros-auxiliares; 11 
farmeicias. 

• RegiS:trados na Prefeitura Municipai 
em !Q71 .~ .1.408, .auta71!-6vej.s. .e jipes, 
25 6nibus, 426 caminh6es, 253 ca
mionetas, 248 furg6es, 257 camio
netas e 30 veiculos nao egpecifi
cados. 

• Ort;amento Municipal para 1972 (mi
lh6es de cruzeiros) - receita previs
ta : 5,0; despesa jixada : 5,0. 

REPRESENTA(:AO POLiTICA 

• 13 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

0 TERRIT6RIO do atual Municipio de Rolil.ndia come
c;ou a ser povoado por volta de 1932, quando ali che
garam os primeiros colonos alemaes, estabelecendo
se em plena mata virgem e plantando os marcos de 
uma povoac;ao que dentro em pouco se converteria 
em Cidade. 

Foi em 1931, que se organizou na Alemanha 
uma sociedade, com o tim de encaminhar assuntos 
econ6micos no Brasil, atraves da colonizac;ao. Seu 
primeiro presidente foi o proprio Ministro do In
terior daquele pais, mais tarde substituido por Erich 
Koch Weser, que viria a falecer, anos mais tarde, na 
cidade de Rolandia. Na qualidade de diretor da 
Sociedade de Colonizac;ao no Brasil, Oswaldo Mix
dorf chegou a Londrina no dia 25 de abril de 1932. 
Trazia a incumbencia de estender as atividades da 
companhia ao norte do Parana. Escolhido o local 
para o estabelecimento de uma colonia agricola, 
deu-se-lhe a denominac;ao de Gleba Roland, como 
lembranc;a e homenagem a Roldao, ou Roland, um 
dos Doze Pares de Franga, sobrinho de Carlos 
Magno. 

Os trabalhos de localizagao e demarcac;ao da 
gleba foram imediatamente atacados, com a maxima 
energia. Assim e que, ja em 14 de junho de 1932, 
a Gleba Roland estava com sua localizagao comple
tamente definida, tendo sido iniciados os trabalhos 
de derrubada da floresta. 

Em decorrencia da ac;ao concomitante da enti
dade alema e da Companhia de Terras Norte do 
Parana, nos trabalhos demarcat6rios, o lugar em 
que seria construida a futura cidade ficou sendo 
conhecido tambem pela denominac;ao de Quil6metro 
42, Jatai-RoHl.ndia. Em 26 de janeiro de 1932, em 
virtude de contrato firmado entre a Sociedade Colo
nizadora e a Parana Plantation Ltda., deu-se inicio 
a colonizac;ao da gleba. A 14 de agosto do mesmo 
ano, era concluida a construc;ao da estrada ligando 
Nova Dantzig, hoje Cambe, ao rancho que servia 
de residencia a Oswaldo Mixdorf, denominado "Casa 
de Recepc;ao". 

Com o passar dos anos, as ricas terras roxas de 
Rolandia, pr6prias para a cultura e formac;ao de 
cafezais, atra iram novos colonos, particularmente de 
Sao Paulo, e essas migrag6es permitiram o povoa
mento e o~ enriquecimento da Cidade e do territ6rio 
circunvizinho. 

Forma~ao Administrativa e Judici6ria 
PELO Decreto-lei estadual n .o 7.573, de 20 de outubro 
de 1938, que estabelecia a divisao territorial do Esta
do, para vigorar no quinquenio 1939-1943, foi criado 
no Municipio de Londrina o distrito de Rolandia, 
com area desmembrada de Nova Dantzig. 
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0 Decreta-lei estadual n.0 199, de 30 de dezembro 
de 1943, mudou para Caviuna o toponimo do distrito 
de RoHl.ndia, criou o Municipio com parte do terri
t6rio de Londrina e desanexou terras do distrito-se
de para formar o novo Municipio de Apucarana. 
Ainda pelo citado Decreta-lei, compunha-se o Mu
nicipio dos distritos de Caviuna e Arapongas e cons
tituia, com o Municipio de Apucarana, o termo ju
dichi.rio da Comarca de igual nome. 

Por Lei estadual n.0 2, de 10 de outubro de 1947, 
Caviuna voltou a denominar-se RoHl.ndia. 

Segundo Lei es.tadual n.o 790, de 14 de novembro 
de 1951, abrangia os distritos de Rolandia, Pi.tanguei
ras e Sao Martinho. 

A Lei estadual n.0 5.182, de 17 de novembro de 
1965, criou o distrito de Nossa Senhora da Apareci
da, ficando o Municipio consti.tuido de 4 distritos : 
Rolandia, Pitangueiras, Sao Martinho e Nossa Se
nhora da Aparecida, tal como ainda hoje se apre
senta. 

A Comarca foi criada em 1948 e instalada no 
come<;o do ano seguinte. Atualmente, e de 3.a en
trancia. No foro local, militam 12 advogados. 

ASPECTOS FfSICOS 

Os 589 km" de area de Rolandia sao delimitados pelos 
municipios de J aguapita, Arapongas, Astorga, Cambe 
e Londrina, fazendo parte da Microrregiao Norte 
Novo de Londrina. 

0 solo e de natureza latossolo roxo, e o seu prin
cipal acidente geogni.fico e o rio Bandeirantes do 
Norte. 

Regiao de clima temperado, apresentando tem
peraturas elevadas no verao, frescas e agradaveis 
no inverno. Em 1971, a maxima registrada chegou a 
36.°C, e a minima a 5.0 , sendo de 32,2.0C a media 
das maximas e 10,5.0 a das minimas. 

De janeiro a mar<;o ocorreram as chuvas mais 
intensas; naquele ano, registrou-se precipita<;ao plu
viom etrica de 1.530,32 mm. 

Vista parc ia l da cidade 



A sede do Municipio se encontra a 730 metros 
de altitude, em posic;ao determinada pela.s coorde
nadas geograticas de 23°16'30" de latitude Sul e 
51 °19'45" de longitude W. Gr. Dista 317 km em 
linha reta de Curitiba, rumo NNO. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 CENso Demogratico de 1970, encontrou no Munici
pio, 48.240 pessoas, das quais 21.041 na zona urbana. 
No distrito-sede, foram recenseadas 33.962. 

A populac;ao residente era de 47.920 habitantes 
(24.560 do sexo masculino). Nas areas urbanas, h a
bitavam 10.309 homens e 10.532 mulheres . 

A densidade demografica era de 81 ,36 habitan
tes par quil6metro quadrado. 

Par distrito, assim se distribuia a populac;ao 
municipal: 

POPULAQAO 
MUNICiPIO E 

DIE'·TRITOS 
Total Urbana :Rural 

Municipio . . 
Rolandia .......... . 
Nossa Senhora da Aparecida 
Pitanguei ras 
Sao Martinho 

47.920 
33.682 
4.981 
4.851 
4.406 

20.841 
19.302 

237 
582 
720 

POPULACAO 
POPULACAO RESIDENTE-1970 

Registro Civil 

27.079 
14.380 
4.744 
4.269 
3.686 

EM 1971 verificaram-se 1.788 nascimentos, inclusive 
40 n atimortos. Ocorreram 371 6bitos, sendo 117 
menores de 1 ana. Realizaram-se 409 casamentos. 
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ASPECTOS ECON6MICOS 

Industria 
As INDUSTRIAS de transformagao, em 1971, apresen
taram uma produgao de Cr$ 96,2 milh6es; o pessoal 
ocupado era de 703 pe~.soas . 

A tabela indica a distribuigao dos 103 estabele
cimentos entao existentes, segundo os principais 
gi'meros, numero do pessoal ocupado e valor da pro
dugao : 

I I I VALOR DA 
CLASSE E I ESTA- PESSOAL PRODUQ.~O I BELECI- OCUPADO 

GEKEROS DE MENTOS EM 
I NDUSTRIA I EM 1971 31-12-71 Absoluto i Relativo 

(Cr$ 1 000 (%) 
I 

lndustrias de transfor-
ma~iio ..... . ........ 103 703 96 219 100,0 

Produtos de minerais 
nao met::\licos ... .. . 5 23 197 0,2 

M eta!Urgica .. 3 36 272 0,3 
Mecanica .... . . 3 53 592 0,6 
.Mobiliario . 8 41 197 0,2 
Vestuario, calyado ear-

tefatos de tecidos 16 41 189 0,2 
Produtos alimentares 52 372 87 312 90,8 
Bebidas .. .. .. ....... . 3 9 29 0,0 
Outras indus trias .. .. 13 129 7 431 7,7 

IND6STRIA 

5 



Com relac;ao a industria de produtos alimenta
res, a mais destacada, ha que ressaltar o beneficia
menta do cafe, com o montante de Cr$ 57,6 milhoes 
e 191 pessoas ocupadas, seguida pela produc;ao de 
oleos de amendoim e soja, com Cr$ 8,2 milhoes e 
62 operarios. 

Ainda no genera, destacam-se pelo valor da pro
duc;§.o as firmas Braziland Comercial Agricola 
S.A., Irmaos Serpeloni, Cezar Albertotti & Cia. S .A., 
Mercantil RoH\,ndia Ltda., Cafeeira Pitangueiras 
Ltda., todas de beneficiamento de cafe; Takemura 
Industria e Comercio Ltda., e 6leos Vegetais Rolfm
dia S.A. (oleos comestiveis). 

Esta ultima, que tambem compoe o genero de 
quimica com a fabricac;ao de oleo de mamona, ocu
pava nessa atividade 104 operarios. Sua produc;ao, 
porem, acha-se incluida em "outras industrias" a 
fim de evitar individualizac;ao. 

Constru~ao Civil 
EM 1971 a administrac;ao municipal concedeu 162 
licenc;as para construc;ao, em terrenos que soma vam 
61.000 m". Media 16.903 m 2 a area construida para 
residencias, no valor de Cr$ 2.865,0 milhares. Todas 
as licenc;as referiam-se a casas de 1 so pavimento 
sendo 132 de alvenaria e 29 de madeira. 

Abate de Reses 
A PRoom;.Ao de matadouro, em 1969, resultante do 
abate de 5.136 suinos, 1.260 bovinos, 151 caprinos 
e 58 ovinos, elevou-se a 766,4 toneladas, no valor de 
Cr$ 1.406 milhares, a saber: carne verde de bovina, 
238,5 t e 26,9 % do valor ; toucinho fresco , 190,0 t e 
23 ,6%; carne verde de suino, 170,2 t e 21,1 % ; e sal
sicharia a granel, 107,7 t e 20,6% . Completavam peso 
e valor 22 outros produtos, com 60 t e Cr$ 110,2 mi
lhares. 

Em 1971, foram abatidos 3.747 suinos, 3.892 bo
vinos, 141 caprinos e 55 ovino.s . 

Pecuaria 
A CRIAg.Ao de bovinos, na qual se destacam os animais 
das rac;as indianas, caracu e holandesa, visa prin
cipalmente a produc;ao de leite . Ha pequena impor
tagao, envolvendo reprodutores e reses para abate. 

0 Censo Agropecuario de 1970 apurou 13.006 bo
vinos, 14.545 suinos e 189.080 galinhas. 
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Em 1971, o rebanho estava assim distribuido: 

ESPECIES 

Bovinos ............ . ....... . 
Eqtiinos .. ...... . . .... ... . . . . 
Asininos .. ...... .. .. ... . .... . 
Muares .. .. . .... ... .... ...... . 
Suinos . . . .. . .. .. . .. ... .... . . . 
Ovinos ....... ... .. ... . .... . . 
Caprinos ... .. .. . .. .... . . . .. . . 

CABEQAS 

14 .910 
1 .080 

2 
630 

16 . 210 
125 
140 

A produc;ao do leite alcanc;ou 3 milhoes 920 mil 
litros, no valor de Cr$ 1.496,4 milhares e a de man
teiga 8.500 kg e Cr$ 51 ,0 milhares. 

As aves eram em numero de 192.000 e a pro
dugao de ovos atingiu 1.197 mil duzias, valendo 
Cr$ 2.035,4 milhares. 0 mel e a cera de abelha ren
deram 1.270 quilos, no valor de Cr$ 6,6 milhares. 

No Municipio ha 1 veterinario, que orienta e 
presta as.sistencia especializada aos criadores. 

Agricu/tura 
As PRINCIPAlS culturas, com excegao do cafe, cobri
ram uma area de 30.607 ha e renderam, em 1971 , 
Cr$ 4,6 milhoes. 

A tabela apresenta a distribuigao desses produ
tos: 

AREA 
VALOR DA 

PRODUTOS CULTIVADA 
PRODUQAO 

AGRiCOLAS (ha) 
(Cr$ 1 000~ % 

Arroz ..... . . . ... . ... . .. ... . 15 000 3 120 32,9 
Trigo . ...... . ... .. .... . 2 000 1 66<1 17,5 
Algodiio ... · · · ·· · ···· 320 1 076 11 ,3 
"'. ~ oJa . .. ..... . . 2 000 864 9,1 
Milho ...... . . . . . . . . . . . 16 000 800 8,4 
Feijao .... . . . . . . . . . . 2 800 640 6,7 
Alfafa ..... . . ... ... .. ...... 50 170 1.8 
Outros ...... ····· · ····· 529 1 167 12,3 

TOTAL.. .. .. .. ... . ... . 38 699 9 501 100,0 

A produgao de cafe, em sacas de 60 kg, foi a 
seguinte: 

SAFRAS 

1966/ 67 
1967/ 68 
1968/ 69 

QUANTIDADE 

564 285 
670 398 
644 568 
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VALOft DA PRODUC:A0-1969 

• Arroz 

• AIQodilo 

eMtlho 

• TriQO 

®soja 
8 Outraa 

Em 1970 foram cadastrados, pelo Censo Agrope. 
cuario, 1.741 estabelecimentos rurais nos quais es
tavam ocupadas 12.183 pessoas. Existiam 307 tra
tores. 

0 Sistema Brasileiro de Extensao Rural -
ACARPA, mantem um escrit6rio municipal subordi
nado ao regional de Arapongas. Ha 3 agr6nomos em 
atividade. 

Em setembro de 1971, realizou-se uma exposi~ao 
de agricultura com a dura<;iio de 2 dias e o compare
cimento de 3.617 visitantes. 

Produr;iio E xtrativa Vegetal 
A PRonugli.o em 1971 compreendeu 10.800 m" de lenha 
e 130 m" de madeira em torc.s, no valor de Cr$ 194,4 
milhares e Cr$ 11 ,7 milhares, respectivamente. 
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Comercio 
A PRAQA comercial de Rolandia, em 1971, compunha
se de 29 firmas atacadistas, 598 varejistas e 10 es
tabelecimentos mistos; o maior volume de transa
g6es compreendia o cafe em coco, arroz beneficiado, 
oleos de amendoim, soja e mamona e sabao para 
uso domestico. 

A exportagao por vias internas somou, em 1971, 
Cr$ 85,7 milh6es, para urn volume de 64.332 toneladas 
dos seguintes produtos: oleos de soja, amendoim e 
mamona, sabao, algodao em pluma e em caroga, ca
fe beneficiado, arroz beneficiado, feijao, soja, trigo e 
milho em grao, fibra de rami, tungue e cafe tipo 
baixo ; mais Cr$ 118,0 milhares relativos a 9.176 m3 de 
pedra britada e 17.032 m 3 de pedra bruta; Cr$ 104,1 
milhares a 327 unidades de born bas de agua; 
Cr$ 265,4 milhares, a 170 .010 cabegas de aves ; e 
Cr$ 850,0 milhares, a 895.000 duzias de avos. Essa 
exportagao destinou-.se aos Estados de Sao Paulo, 
Parana, Goias, Mato Grosso , Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Brasilia, Guanabara e Santa Catarina. 

De Sao Paulo importou agucar, farinha de tri
go, macarrao e salgados. 

A exportagao por vias externas, no total de 
23.793 toneladas, elevou-se a Cr$ 19,9 milh6es, com
preendendo oleo clarificado de mamona, para a Ro
landa, Estados Unidos, Japao, Alemanha, Inglaterra, 
Pol6nia, Australia, Franga, Espanha e Italia, 1.917 
fardos de algodao em pluma, valendo Cr$ 587,3 mi
lhares, para diversos paises. 

Funcionam 2 cooperativas de produgao e 1 de 
consumo. 

Bancos 
EM 1972, atuavam no Municipio 13 agencias dos 
bancos do Brasil, Credito Real de Minas Gerais, 
Lavoura de Minas Gerais, !tau America, Mercantil 
do Estado de Sao P aulo, Brasileiro do Estado de 
Sao Paulo, America do Sui, Comercial do Parana, 
Estado do Parana, Provincia do Rio Grande do Sui 
(no distrito-sede, em Sao Martinho e Pitangueiras), 
Mercantil e Industrial de Sao Paulo e 1 agencia da 
Caixa Econ6mica Federal do Parana. 

Eis os saldos das principais contas, em 31 de 
dezembro de 1968 (em milhares de cruzeiros) : caixa, 
1.112 ; emprestimos, 30.328; depositos a vista e a 
curta prazo, 10.391; depositos a media prazo, 235. 

A Camara de Compensagao movimentou, em 
1971 , 439.576 cheques, no valor global de Cr$ 452,2 
milh6es. 0 valor media, por cheque, foi de ... .. .. . 
Cr$ 1.028,71. 
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Banco d o Brasil 

Presta~iio de Servi~os 

No TOCANTE a prestagao de serviC(OS, funcionavam 
143 estabelecimentos em 1972, entre os quais 5 
hoteis: Rolfmdia, Estrela, Santista, Gloria e Gua
nabara, e a Pensao Rodoviaria ; e ainda, 8 restau
rantes, 101 bares e botequins, 16 sal6es de barbeiros 
e 12 de cabeleireiros. 

T ransportes 
A REDE Ferroviaria Federal, atraves da 11.a Divi.sao
Parana-Santa Catarina, Linha Tronco de Jussara, 
estabelece liga c;ao com a Capital do Estado e outros 
grandes centros. Ha duas estac;6es, Rolfmdia e Ce
boleiro. 0 Municipio e cortado pela BR-369 e pelas 
rodovias estaduais 70 e 71 , asfaltadas ; bem assim 
pela.s estradas municipais que interligam os distritos . 

Ha 2 empresas de 6nibus com linhas interdis
tritais, 2 intermunicipais, 1 interestadual e 1 ur
bana. 

De 6nibus, vai-se a : Curitiba, em 8 horas ; Lon
drina, em 40 minutos ; Cambe, em 15 minutos; Ara
pongas, em 20 minutos; Jaguapitti, em 1 hora; Astor
ga, em 1 hora; Sabaudia, em 30 minutos. De ferro
via, atinge-se: Curitiba, em 12 horas; Londrina, em 
50 minutos; Cambe, em 20 minutos ; Arapongas, em 
20 minutos. 

Em 1971, estavam registrados na Prefeitura Mu
nicipal, 1.408 autom6veis e jipes, 25 6nibus 426 ca
minh6es, 248 furg6es , 257 camionetas e 30 ~utros . 
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Conta ainda o Municipio com urn campo de 
pouso, com pista de 1.100x300 metros, utilizado por 
a vi6es particulares. 

Comunicac;oes 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos man
tern uma agemcia postal-telegnifica na Cidade. 

A TELEPAR assegura o servi~o telefonico, com 
OS seus 500 aparelhos instalados, interligando-se a 
Companhia Telefonica BrasHeira. 

ASPECTOS CUL TURAIS 

Ensino Primario 
Ao SER efetuado, em 1964, o Censo Escolar, verifi
cava-se que era de 65,6% o indice de escolaridade do 
Municipio, sendo que nas areas urbana e suburbana 
esse numero subia para 83,7 %. 

No inicio do ano letivo de 1972, achavam-se em 
funcionamento 69 unidades escolares de ensino pri
mario comum, com 243 professores e 7.238 alunos 
rna triculados. 

0 Colegio D. Pedro II mantem 1 jardim de 
infancia com 2 professores e 50 alunos. Existem 
mais 3 jardins de infancia com 13 professores e 70 
alunos, e 2 cursos pre-primarios com 4 professores e 
86 alunos . 
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Coll!gio Santo Antonio 

Ensino Supletivo 
PARA o ensino supletivo contava o Municipio com 3 
unidades escolares, 9 professore.s e 356 alunos ma
triculados em 1970. 

Col€gio Esta<Vual Presid ente K ennedy 

Ensino Media 
0 ENSINO medio era ministrado, em 1972, em 9 
unidades escolares, que funcionavam nos seg·uintes 
estabelecimentos: Ginasio Estadual de Sao Martinho 
(ginasial), Colegio Santo Antonio (ginasial), Gi
misio Papa Joao XXIII Cginasial), Colegio Estadual 
Presidente Kennedy (ginasial e cientifico) , Escola 
Normal Colegio D. Pedro II (normal e colegial), 
Escola Tecnica de Comercio Antenor Ferri <tecnica 
em comercio) e Curso Vocacional e Agricola (agri
cola e economia domestica). Estavam matriculados 
2.909 alunos sob a orientagao de 153 professores. 
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Bibliotecas 
0 MuNiciPIO possui 5 bibiiotecas, com urn total de 
10.855 volumes, a saber: Bibiioteca Publica Munici
pal, com ~ .078; Biblioteca do Colegio Estadual Pre
sidente Kennedy, com 2.370; do Colegio Estadual 
Antenor Ferri, com 1.090 ; da Escola Normal Colegio 
D. Pedro II, com 1.905, e do Grupo Escolar Souza 
Neves, com 2.412. 

Casas de Espetaculos 
Os CINEMAS RoHJ.ndia e Bandeirantes dispoem, res
pectivamente, de 1.600 e 600 lugares, e o SaHio Pa
roquial, teatro, comporta 600 pessoas. 

Divulga~iio 
A voz de Rolandia, e o 6rgao de divulgagao local ; 
circula semanalmente, com tiragem de 1.000 exem
plares. 
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A Radio Cultura de Rolandia, prefixo ZYS-31 , 
ondas medias, encontra-se em atividade desde 1953. 

0 Municipio usufrui tambem dos programas de 
televisao da TV -Coroados, de Londrina, e da 
TV-TIBAGI, de Apucarana, ambas no Estado. 

Ha 2 tipografias e 4 livrarias. 

Associa~oes 

As AssocrAg6Es desportivas e recreativas sao 4, com 
urn total de 1.581 s6cios: Nacional Atletico Clube, 
fundado em 1946, Rolandia Country Clube, em 1947, 
Associagao Cultural e Esportiva de Rolandia, em 
1958, e Clube Concordia, em 1947 e reconstruido em 
1968 ; esta ultima possui o maior numero de s6cios, 
512. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza~ao 

Dos 75 logradouros existentes, 59 sao ruas, 9 aveni
das, 9 pra<;as, 2 jardins e 1 parque, todos beneficia
dos com iluminagao a vapor de mercurio. 

Existem 3.309 ligag6es eletricas domiciliares. 
Em 1972, 59 logradouros po.ssuiam iluminagao 

domiciliar, 33 eram pavimentados, 28 arborizados e 
50 servidos pela rede de abastecimento de agua. 

Dos 4.348 predios existentes 1.658 se achavam 
ligados a rede de agua. 0 Recenseamento Geral de 
1970 encontrou urn total de 11.065 domicilios, dos 
quais 9.027 ocupados (4.223 nas areas, urbanas), e 
2.038 vagos e fechados . 

Estat;:U:o Rodoviliria 



Assistencia Medico-Sanitaria 
0 MUNICiPio dispoe de 6 e.stabelecimentos hospita
lares: Hospital Sao Lucas, com 28 leitos ; Hospital 
e Maternidade Sao Paulo, com 30 ; Hospital e Mater
nidade Sao Judas Tadeu, com 20; casa de Saude 
Rolandia com 95 ; Fundac;ao Artur Tomas, com 
22, e Carinthia Organizac;ao Hospitalar, com 15. 

Ha ainda 1 posto de saude e 1 centro de pueri
cultura. Entre o pessoal especializado, contavam-se 
18 medicos, 12 dentistas, 20 farmaceuticos, dos quais 
14 praticos licenciados e 40 enfermeiros-auxiliares. 

Em 1972, funcionavam 11 farmacias. 

Assistencia Social 
ATUAVAM no Municipio, 4 associac;oes de carater fi
lantr6pico : Associac;ao de Protec;ao a Maternidade 
e a Infancia, Sociedade Sao Vicente de Paulo, Lar 
Infantil Andre Luis e Creche Sao Jose. 

Religiiio 
0 CULTO cat6lico, alem das matrizes das par6quias 
de Sao Jose e Nossa Senhora da Aparecida (na sede), 
Santo Antonio (em Pitangueiras) e Sao Martinho 
(em Sao Martinho) , conta com 16 capelas. 

Ha 10 templos protestantes (9 na sede e 1 em 
Sao Martinho) e 3 centros espiritas (2 na sede e 1 
em Pitangueiras) . 

ASPECTOS POLITICOS E 
ADMINISTRATIVOS 

Representa~iio Politico 

Matriz de Sao Jose 

A CAMARA Municipal compoe-se de 13 vereadores. 
Estavam inscritos, ate junho de 1972, 17.875 eleitores. 
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Pret eitttra M u nicipal 

Finan~as 

EM 1971, o Estado arrecadou em Rolandia Cr$ 5,5 
milhoes. 0 Municipio arrecadou e despendeu Cr$ 4.3 
milhoes. 

0 orgamento municipal aprovado para 1972 pre
via a receita e fixava a despesa de Cr$ 5,0 milhoes. 

A arrecadagiio federal e feita atraves do Posta 
da Receita Federal de Arapongas. 

FINANCAS 

ARRECADACAO 
Milli681 de cruzeiros 6-----------------------

1=-== ---

= =-= 

I--:= - -

~ 

Estado Municipio 
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Fontes 

A.s INFOnMAG6Es divulgadas neste trabalho f oram, em sua 
malaria, fornecidas pelo Agente de Estatistica de Rolandia, 
Antonio Saltore. 

Utili za dos, tambem, dad os dos arquivos de documentac;;ao 
municipal do IBE e de di versos 6rgaos do sistema estatistico 
nacio.:1nl. 

ESTA publica<;ao faz parte da serie de m onografias municipals 
organizada pelo Departam ento de Divulgac;;ao Estatistica d o 
Institute Brasilei ro de Estatistica . A nota introdut6ria, sabre 
aspectos c'a evolu<;ao hist6 rica do Municip io, cot-responde a 
uma tentativa visando sintetizar, com adequada sistem a 
tizac;;ao, elem entos esparsos em diferentes documentos. Ocorrem, 
em alguns casas, divergencias de opini8.o, comuns em assuntos 
dessa natureza, nao sendo raros os equivocos e contradiv6es ve
rificados nas pr6prias fontes de pesquisa· Par isso, o !BE 
acolheria com 0 maJor interesse qualquer. colaborac;;ao, espe
cialmente cte historiadores e ge6grafos. 



Ml NISnRIO DO PLANEJAMENTO E COORD ENACM GERAL 
FUNDAC.AO IBGE 

INSTITUTO BRASI LEIRO DE ESTATiSTICA 

Acabou-se de i1nprintir aos tre:e dias do mes de jeve 
reiro de mil novecentos e setenta e tres, nas 0 /ici
nas do Servi.;o Grlijico da Funda.;ao I BGE - 6660 




