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PLANTA DO CENTRO DA CIDADE 
1 - Mecanica Ritter 
2 - Silo da CESA 
3- COTRISA 
4 - Fundi~ilo Regional das Missiies (FUNDIMISA) 
5 - Funda~ao Missioneira de Ensino Superior 

(FUN DAMES) 
6 - lmplementos Rogowski Ltda 
7 - Maquinas Agrlcolas Campea S/A 
8 - Estadio da Associa~ao Esportiva Santo Angelo 

(AESA) 
9 - Guarni~ilo Militar 

10 - Cine Belvedere 
11 - Brigada Militar - Corpo de Bombeiros 
12 - CemiUrio Municipal 
13 - Gr@mio Aqu§tico Galerno 
14 - Hidraulica - CRT e CEEE 
15 - lgreja Evang61ica 
16 - Sogicsa 

17 - Cine Cisne 
18 - Cine Avenida e Clube 28 de Maio 
19 - Pra~a Rio Branco 
20 - Pra~a Osvaldo Aranha 
21 - Biblioteca PGblica Municipal 
22 - Cine Municipal 
23 - Estadio Elite 
24 - Pra~a Coronel Braulio de Oliveira 
25 - Nova Estacao Rodoviaria 
26 - C!tedral do Santo Anjo da Guarda 

Prefeitura Municipal 
27 - Oelegacia de Pollcia 
28 - Praca Pinheiro Machado 
29 - Fabrica coca Cola 
30 - Clube GaGcho 
31 - Faculdade de Oireito 
32 - Aeroporto 
33 - Esta~ao RFFSA 
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COLE(}AO DE MOJ OCRAH II I ' ."· Hli 
(3.• edl~;lo) 

ASPECTOS FlSICOS - Area : 3.727 km•; altitude 
da sede : 286 m. 

POPULA(}AO RESIDENTE - 80.827 h.abitantes 
(Censo Demogrdfico de 1970); densidade 
demogr(z.fica : 21,69 h.abitantes por quiUlme
tro quadrado. 

ECONOMIA - 159 estabelecimentos industTiais, 
618 comerciais varejtstas, 10 mistos e 618 
de prestacdo de servt{:os; 7.650 tm6veis ru
rats - 1973 (INCRA) ; 5 ag~nc;ias banca
rtas, 2 de caixas econ6micas ( Federal e 
Estadual) e a matriz da Cat:w Rural Unido 
Popular. 

CULTURA - 206 unidades escolar es de ensino 
pTimano, 9 de ensino supletivo, 9 estabele
cimentos de ensino media, 3 de ensino su
perior; 2 muse11.3, 8 bib!iotecas, 8 Ztvrartas, 
5 tipogra/ias, 3 ;ornais, 1 estac4o radiodi
tusora, 1 torre de televisao; 1 cine-teatro, 3 
cinemas, 67 assoctacaes esportivo-recreati
vas, 3 de servt.cos. 

URBANIZA(}AO - 123 ruas, 6 avenidas, 4 pracas 
e 2 parques; 8.188 predios, 6.179 ligacaes 
eletTicas domici!iares; 685 aparelh.os telef6-
nicos; 8 hotets, 8 pens6es, 44 restaurantes, 
320 bares e botequtns. 

SAODE - 4 h.ospitais gerais com 249 leitos, I 
posto de saude, 1 pronto-socorro; 26 medicos, 
27 d.enttstas, 56 entermeiros, 15 {armaceuti
cos; 14 tarmactas e drogaTias. 

VEICULOS - Regtstrados na Pre{eitura Munici
pal em 1972 - 2.646 autom6vets e jipes, 34 
6nibus, 740 caminh6es, 336 " pick-ups" ou 
Jurglles, 1.344 camionetas e 98 outros vef
culos. 

OR(}AMENTO MUNICIPAL PARA 1973 - receita 
prevista e despesa ji:&ada: 10,0 milh6es de 
cruzeiros. 

POLITIOA - 17 vereadores. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

FoRAM os jesuitas os primeiros desbravadores da 
area em que se situa o Municipio de Santo Angelo, 
ao tempo em que a regiao estava compreendida nos 
dominios espanh6is da margem esquerda do rio 
Uruguai. Coube ao padre Roque Gonzales, mais tar
de morto pelos nativos, transpor o Uruguai em 1626, 
e iniciar o estabelecimento de reduc;oes para cate
quese dos indigenas. Depois de sua morte, em 15 
de novembro de 1628, outros jesuitas continuaram 
a obra, chegando a fundar ate 1634, dezoito redu
c;oes, duas das quais em terras do atual municipio 
de Santo Angelo : a de Sao carlos de Capi, erigida 
em 1631 pelos padres Joao Mola e Felipe Viveiros 
e a de Ap6stolos de Cac;apaguac;u, a margem direita 
do rio Ij uizinho, criada dois anos mais tarde pelo 
padre Adriano Crespo. 

Todas essas reduc;6es foram, no entanto, arra
sadas pelos bandeirantes entre 1636 e 1638. Tempos 
depois, os mesmos religiosos fundaram os Sete Povos 
das Miss6es, tres dos quais - Sao Miguel, sao Joao 
Batista e Santo Angelo -, no territ6rio do atual 
Municipio. 0 primeiro, fundado em 1687, tornou-se 
capital das miss6es e chegou a ter mais de 10.000 
habitantes; o segundo, em 1698, com uma colonia 
desligada da cidade de Sao Miguel pelo padre An
tonio Sepp; e o terceiro, criado em 1707, com uma 
colonia de indios catequisados de Conceic;ao. 

Os Sete Povos das Missoes foram dirigidos e 
governados pelos jesuitas ate 1769, isto e, ate a 
expulsao dos padres dos dominios espanh6is. Ha
viam sob esse regime, alcanc;ado notavel desenvol
vimento nas industrias e nas artes. com a retirada 
dos religiosos, as povoac;6es entraram em decadencia. 

Com o fito de conquistar o Territ6rio das Mis
s6es e incorpora-lo ao dominio portugues, Jose 
Borges de Canto, em 1801 entrou em Sao Miguel, 
localidade pouco distante da atual sede do Munici
pio, de onde exigiu a rendic;ao de Sao Joao e Santo 
Angelo. consolidada a conquista, ficou o agrupa
mento quase abandonado: o Recenseamento de 1803 
atribuia a todo o territ6rio missioneiro populac;ao 
de apenas 7.951 pessoas. 

Com a invasao de Frutuoso Viana, em 1828, fo
ram as reduc;6es saqueadas e destruidas, ficando 
Santo Angelo e os outros Povos a merce de aventu
reiros em busca de imaginaries tesouros que teriam 
sido ali deixados pelos padres da Companhia de 
Jesus. 

A situac;ao nao se modificou ate 1831, quando 
Francisco de Paulo e Silva, em busca de vestigios 
de antigas estradas jesuiticas, conseguiu sesmarias 
na regiao, juntamente com AntOnio Manuel de Oli
veira, Bento Barbosa e outros. 

com o aumento da populac;ao, foi a localidade 
elevada a categoria de freguesia, em 14 de janeiro 
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Preteitura Municipa~ 

de 1857. Em 1873 ja era vila sendo a Camara ins
talada no ano seguinte. Data dessa epoca a orga
niza~ao met6dica da vida comunal. 

• Forma~ao Administrativa 
0 DISTRITO de Santo Angelo deve sua cria~ao a Lei 
provincial n.O 335, de 14 de janeiro de 1857, con
firmado pelo Ato municipal n.0 9, de 10 de fevereiro 
de 1901. 

A Vila surgiu em 22 de mar~o de 1873, conforme 
Lei provincial n.O 835. Suas terras foram desmem
bradas dos municipios de Cruz Alta e Siio Borja. A 
instalagao se deu em 31 de maio ou de dezembro de 
1874. Pela divisiio administrativa referente ao ano 
de 1911, o Municipio compunha-se de 5 distritos: 
Santo Angelo, Santa Rosa, Sao Miguel, Santa Tecla 
e Girua. 

Por ocasiiio do Censo de 1950, possuia 9 distritos: 
Santo Angelo, Catuipe, Coimbra, Entre Ijuis, Giru:l., 
Independencia, Inhacora, Sao Jose do Inhacora e 
Sao Miguel das Miss6es. 

A partir de 1954, passou a ser desmembrado 
para a forma~iio de novas municipios: assim e que 
em 1954 perdeu os distritos de Sao Jose do Inha
cora e Independencia : em 1955, o de Girua. Che
gou ao Censo de 1960 com os distritos de Santo 
Angelo, Catuipe, Coimbra, Entre Ijuis, Inhacora e 
Sao Miguel das Miss6es. Ap6s 1960, sofreu reductiio 
dos distritos de Catuipe, Inhacora e Chiapeta e ga
nhou os de Eugenio de Castro e Vit6ria. No Censo 
de 1970, figurou com os distritos de Santo Angelo, 
Buriti, Coimbra, Entre Ijuis, Esquina Gaucha, Eu
genio de Castro, Sao Miguel das Miss6es e Vit6ria, 
assim permanecendo ate a presente data. 

• Forma~ao Judiciaria 
A CoMARCA, criada por Lei provincial n.o 965, de 29 
de mare<o de 1875, e de 3.a entrancia e abrange os 
municipios de Catuipe e Chiapeta. . 

0 movimento forense comporta a atua~iio de 
61 advogados. 
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TURISMO 

SANTo ANGELO dispoe de 6timas condi~oes para de
senvolver o turismo em seu territ6rio, onde se en
contram as celebres ruinas de sao Miguel e Sao Joao 
Batista; alE!m disso possui meios para alcan~ar os 
restantes marcos hist6ricos espalhados pelos Sete 
Povos das Missoes. A propria Cidade foi urn dos 
redutos jesuiticos. 

A administra~ao municipal mantem urn servi~o 
de incremento ao turismo, que dedica especial aten
r;ao aos monumentos e as obras de escultura rec~
lhidas ao Museu Federal das Missoes, sem descurar, 
porem, de atender a outros aspectos turisticos do 
Municipio. . 

No centro da cidade acha-se instalado urn es
crit6rio do COMTUR, encarregado de fomentar a pu
blicidade e orientar os turistas que demandam a 
regiao; mantem ainda servi~o de transporte. 

0 Patrim6nio Hist6rico Nacional empenha-se 
ativamente em preservar as Ruinas de Sao Miguel, 
mediante trabalhos de melhoramento e conservar;ao 
do antigo templo. 

Tao interessantes sao esses restos da curiosa 
comunidade jesuitico-guarani nas margens do uru
guai, que, mesmo sem divulgar;ao, mais de 2.000 vi
sitantes, em urn ano, assinaram o livro de registro 
do Museu das Missoes, em santo Angelo. 

Os Sete Povos das Missoes da Banda Oriental 
constituiam uma funda~ao de sacerdotes espanh6is, 
a margem esquerda do rio Uruguai, formada pelos 
nucleos ou redur;oes de Sao Francisco de Borja, Sao 
Nicolau, Sao Miguel Arcanjo, Sao Luis Gonzaga, Sao 
Lourenr;o Martir, Sao Joao Batista e Santo Angelo 
Custodio, datando a primeira de 1626 e a ultima 
de 1707 . 

As missoes realizaram notavel obra de progresso 
e cultura social . Resultados materials do trabalho 
dos padres e silvicolas podem ainda ser apreciados 
hoje em dia, comprovando a grandeza de uma rea
lizar;ao que lamentavelmente nao se logrou fazer 
durar e estender, no desenvolvimento de uma cul
tura original e unica no seu genero. Os nativos, 
instruidos e orientados pelos padres, em letras e 

. artes, agricultura, pecuaria e artesanato, criaram 
uma forma sua de civilizar;ao, de que sao restos 
grandiosos e bastante expressivos os arruinados 
marcos ainda existentes na terra gaucha. 

Antigas construr;oes, escombros de moradas, ca
pelas, conventos, oficinas e casas de estancia ates
tam o seu adiantamento arquitet6nico. Lavores em 
madeira, frontispicios de altares, retabulos, alfaias 
que serviram nos oficios religiosos, lampioes, cande
labros, guarnir;oes de ceramica, metal e pedra cons
tituem documentos valiosos para os estudiosos da 
materia . 

Cada ruina, objeto, paramento, ou pano de mu
ro, narra sua propria odisseia de trabalho, sangue 
e tristeza, e impoe respeito. AS ruinas e pe~as de 
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Temp!o de Sao Miguel - 1.• p!4no: cruz mono!itioa 

museus tocam a sensibilidade humana, com sua be
leza melanc6lica, expressao estetica, gra!;a, harmo
nia, born gosto, solidez das edifica!foes e apre!;o 
aos valores do esnirito. Visitando o Museu das Mis
soes, o turista guardara recorda!;oes inesqueciveis e 
ligar-se-a a uma idade her6ica, reconstituindo men
talmente urn passado quase desvanecido . 

Museu: Uma das varias pe9as 
escu!pidas pelos fndios 

Templo de Sao Miguel - Torre 
antes da repara9ao 



0 templo de Sao Miguel, de caniter renascen
tista, todo de pedra, apresenta blocos de mais de 
100 quilos, cujo trans:porte desde o rio Santa Bar
bara, a mais de 20 km, exigiu imenso esforgo. Pos
suia 3 naves, com 5 altares e media mais de 70 m 
de com:primento e quase 30 de largura. Seus muros 
macigos tern cerca de 3 metros de espessura. 

A torre teve de ser reconstruida, em virtude de 
iminente desmoronamento. Conserva, entretanto, as 
caracteristicas originals, grac;as aos cuidados torna
dos para sua preserva<;ao . 

A reconstrugao e conservagao das Ruinas de Sao 
Miguel foi determinada, em 1938, :pelo Presidente 
Getulio Vargas. Toda a area das Missoes passou a 
ser administrada oela Diretoria do Patrimonio His
t6rico e Artistico Nacional; prosseguem, ainda, 
atualmente, os trabalhos de recuperac;ao . 

As escavagoes realizadas revelaram o piso ori
ginal da igreja, escadas do altar-mor, galerias de 
aguas pluviais, alicerces da escola e das residencias 
dos padres. com a sua continua<;ao, deverao ser es
clarecidas as lendas sobre supostas galerias subter
raneas de ligagao entre OS Sete Povos, locals de 
refugio e abrigo dos padres durante as Iutas, e ainda 
sobre tesouros escondidos pelos jesuitas. 

Nos fundos da igreja, local da sacristia - foi 
construido, em 1970, um Museu, no qual se veem 
algumas imagens de madeira e pedra, obra dos 
indios, pertencentes ao Sete Povos. Em face da igre
ja existe o Museu das Missoes, que reune mais de 
60 imagens, urn rel6gio de sol em pedra e urn dos 6 
sinos da torre de Sao Miguel, com o peso de uma 
tone lad a. 

Meios de Hospedagem - Os turistas tern ao seu 
dispor os seguintes hoteis : Maerkli, com 32 aparta
mentos e 50 quartos; Debacco, 28 apartamentos e 
3 suites; Avenida, 20 apartamentos e 36 quartos; 
Brasil, 4 apartamentos e 29 quartos; Comercio, 35 
quartos ; Vit6ria, 25 quartos; Central, 24 quartos; 
Hugo, 8 quartos; alem de 8 pensoes, com 48 quartos. 

ASPECTOS FiSICOS 

SANTO A NGELO compoe com Bossoroca, Caibate, ca
tuipe, Girua, Sao Luis Gonzaga e Sao Nicolau a 
Microrregiao Colonial das Missoes. 

Foi, ha tempos, urn dos maiores munlcipios do 
Estado, mas teve seu territ6rio bastante reduzido, 
atraves de sucessivos desmembramentos, ate chegar 
a area atual de 3. 727 km2, delimitada pelos muni
cipios de Girua, Catuipe e Guarani das Mlssoes, 
ao norte; Santiago e Tupanclreta, ao sui; Ijui e Tu
pancireta, a leste; Sao Luis Gonzaga, a oeste. 

A sede municipal, a 286 metros de altitude, tern 
poslgao geografica determinada pelas seguintes co-
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ordenadas: 28017'50" de latitude Sul e 50°16'15" de 
longitude W. Gr. Dista 356 quil6metros, em linha 
reta, da Capital do Estado, rumo NO. 

Natureza do solo: vermelho, profunda, permea
vel e de fertilidade natural media. 0 Municipio, em 
sua maior parte e constituido de terras de campo 
e de mata, pouco acidentadas, cortadas par coxi
lhoes, separados par vales e canhadas . 

Possui boa rede fluvial, constituida de tributa
ries do rio Uruguai, entre os quais avulta o rio Ijui 
Grande, um dos maiores afluentes da margem es
querda. Devem ser ainda mencionados o lj uizinho, 
afluente do Ijui Grande, cujas aguas acionam a Usi
na d~ ljuizinho (CEEE), o Piratini, o Inhacapetum 
e o Comandai; com:pletam a rede dezenas de arroios 
e cursos pequenos de caudal permanente. 

o clima e ameno e saudavel, com esta~oes pou
co marcadas, suj eito, no inverno, a curtas e int~nsas 
ondas de frio ; as chuvas de primavera, em setem
bro, sao abundantes, e em dezembro registra-se um 
periodo de estiagem . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SANTO ANGELO pode considerar-se como o Municipio 
mais importante da Microrregiao Colonial das Mis
soes, da qual abrange 42,9% da popula~ao global. 

Por ocasiao do Censo de 1960, contava com uma 
populacao de 76.255 habitantes, acusando um de
crescimo de 14,9% em rela~ao ao decenio anterior, 
face aos desmembramentos sofrldos . 

Ja entre os censos de 1960 a 1970, nao obstante 
novas perdas territoriais, santo Angelo experimen
tou incremento populacional da ordem de 7,7%, 
atingindo a 82.098 habitantes, destes, 48,8% se en
contravam nas areas urbanas (38,8% em 1960) e 
51,2% na rural (61,2% em 1960) . Observou-se, as
sim, urn crescimento de 35,3% da popula~ao urbana, 
em detrimento da rural. 

Par distritos, assim se distribuiam os efetivos 
demograficos: 

LOCALIZA!;AO DA 
POPULA!;AO 

Munieipios ..•.............. . . . 
Distrito de Santo Angelo .. 
Sao Miguel das Missiles . . . 
F.ntre Ijuis ...... . ... . .... . 
Buriti. .................. . 
Vit6ria .. .. . . . ........... . 
Coimbra .... .... ... ..... . 
Eugllnio de Castro ... . . . .. . 
Esquina Gaucha ....... . .. . 

POPULAQAO RECENSEADA 
1970 

Total 

a2 m 
44 614 
7 545 
7 233 
6766 
6 746 
3 263 
3 168 
2 763 

Urbana I 
40 026 

36 820 
385 

1 723 
306 
388 
27 

348 
29 

Rural 

42 072 
7794 
7 160 
5 510 
6460 
6 358 
3 236 
2 820 
2 734 
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A populac;;ao residente somava 80.827 pessoas, 
assim distribuida, segundo o domicUio: 

SITUAQAO 00 
DOMIC!LIO 

TOTAL .. ······ · · · · ··· ···· 

Quadro urbano ............ 
Quadro n1ral. ...... . ...... 

POPULAQAO RESIDENTE 

Total Homens I Mulheres 

80 827 40 181 40 646 

30 156 18 737 zo 419 
41 671 21 444 20 227 

Verifica-se equilibrio entre populac;;ao mascu
lina e femlnina, nao chegando a diferenc;a de 465 
mulheres a expressar alterac;ao percentual de mon
ta (feminino: 50,3%; masculine: 49,7%). 

A densidade demografica chegava a 21,69 habi
tantes por quilometro quadrado. 

A cidade, com 36.020 habitantes, absorvia 44,6% 
da populac;ao municipal . 

Contaram-se 17.072 domicilios em todo o Mu
nicipio, dos quais 8.058 se achavam ocupados, nas 
areas urbanas, e 991 vagos ou fechados. 
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• 

• Registro Civil 
FoRAM registrados, em 1972, 2.937 nascimentos do 
ano e 1 . 917 de anos anteriores, 666 casamentos e 
412 6bitos, dos quais 63 de menores de 1 ano (2 
natimortos) . 

ASPECTOS ECONOMICOS 

SANTO ANGELO apresenta marcante desenvolvimento, 
face a expansao e mecanizac;ao da agricultura e 
fortalecimento das atividades industrials . 

A agricultura experimentou sensivel incremento, 
resultante da mecanizac;ao das lavouras de soja e 
trigo, ah~m de outros :produtos. Grac;:as a fertllidade 
do solo, pode-se obter duas colheitas anuais, uma 
de soja e outra de trigo . 

Em 1970 o governo federal iniciou campanha de 
produtividade, escolhendo a cidade de Santo Angelo 
para o seu lanc;amento no Rio Grande do Sul. 

Paralelamente ao incremento da lavoura ex
pandiu-se a industria de maquinas e implementos 
agricolas, de alta qualidade . 

• Produ~ao Extrativa Vegetal 
EM 1972 o Municipio produziu 1. 600 m3 de madeira, 
no valor de Cr$ 832,0 milhares; 28 . 000 rna de lenha, 
valendo Cr$ 560,0 milhares e 20 toneladas de carvao 
vegetal, estimadas em Cr$ 4,0 milhares . 

• Industria 
DISPONDO o Municipio de excelente materia-prima, 
fornecida pela agricultura, pela pecuaria e pelas 
atividades extrativas e podendo contar com boas 
fontes de energia, nada mals justo que a sua mar
cha para a industrializac;:ao . 

Vist a parcial do D istrito Industria! 



Companhta de Ctgarros Souza Cruz 

A produ<;ao industrial acusou, em 1970, o valor 
estimado de Cr$ 54,4 milhoes e, com base nos indi
ces verificados para os anos de 1971 e 1972, o val:>r 
da produ~ao e calculado em Cr$ 73,5 e Cr$ 99,2 
milhoes, respectivamente. 

Em 1973, cerca de 2 mil pessoas se ocupavam 
nos 159 estabelecimentos industriais do Municipio. 
Quanto ao nlimero de firmas destacavam-se as 
industrias de produtos alimentares, com 49 estabe
leclmentos; as de madeira, com 47 e, mais distante, 
as do genero de produtos de minerais nao meta.licos, 
com 16. 

Completam o. parque industrial de Santo An
gelo, as lndustrias de mobilhirios, metalurgica, edi
torial e graflca, bebidas, vestuario, cal<;ados e arte
fatos de tecidos, mecanica, couros e peles e pro
dutos similares, borracha, quimica, material de 
transporte, produtos de materia plastica, textil, en
tre outras. 

lndllstrta de lmplementos AgricoZas Bogowskt 



0 incremento da lavoura mecanizada motivo-:.~ 
a expansao das industrias de maquinas e imple
mentos agricolas, produtos estes que vao ao en
contro dos interesses dos usuarios, nao somente pelos 
requisitos de qualidade, como tambem pela adapta
~ao a area a que devem servir. 

Os principals estabelecimentos do genero sao: 
Mecanica Ritter S.A., Irmaos Rogowski, e Maquinas 
Agricolas campea S.A. Outras industrias que se 
destacam no Municir>io: Joao Basso & cia. Ltda., 
Frigorifico Santo Angelo s. A., Refrigerantes Von
tobel Ltda., Companhia de Cigarros Souza Cruz. 

Industna de Implementos Agr!colas M ec/1nfca Ritter S/A 

• Gado Abatido 
Os trLTIMos dados disponiveis sobre abate acusavam, 
para 1969, 6.216 bovinos, 65.747 suinos e 3.130 ovi
nos, com uma orodu~ao total de 5 . 334 toneladas, 
no valor de Cr 10,8 milh6es. Dessa produ .. ao, o 
maior valor se deveu a banha refinada, com 31,1 %, 
para urn peso total de 1.583 t ; seguiu-se a carne 
verde de bovino, com 23,0%, e, lo~o abaixo, a carne 
frigorificada de suino, com 22,0% . Os 23,0% res
tantes referiam-se a 13 outros produtos . 

Para 1972, registrou-se o abate de 81 .774 suinos 
e 7. 168 bovlnos. 

• Agricultura 
A AGRICULTURA, bastante representativa e base ec<mo
mica do Municipio, conta com a coopera .. ao recn!ca 
das seguintes entidades : Associa~iio Rur al, que con-
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grega os agropecuaristas do Municipio, e conta 
atualmente com mais de 1.200 associados; suas prin
cipais atividades compreendem o fomento agricola 
e pastoril, forneclmento de instru~toes e informa
~toes sobre obriga~toes rurais, abastecimento de in
seticidas, adubos, sal e outros insumos necessaries 
a agropecuaria; ASCAR - Associa~tiio Sulina de 
Credito e Assistencia Rural, que presta assistencia 
as popula~toes rurais para aumento da produtivi
dade e eleva~tao do nivel de vida do homem do cam
po: entidade de carater privado, oficialmente reco
nhecida e apoiada pelos governos federal, estadual 
e municipal e entidades publicas e partlculares, mi
nistra ensinamentos praticos de agronomia e eco
nomia domestica e incentiva a juventude atraves 
dos clubes 4-S; IBDF - Instituto BrasUeiro de De
senvolvimento Florestal, 6rgao da politica florestal, 
orienta, coordena, executa ou faz executar as me
didas necessarias a utiliza~tao racional e prote~tao 
dos recursos naturais; a 10 km da Cidade, man
tern viveiro de mudas de pinheiros da variedade "Pi
nus Elliotti", para venda a pre~to reduzido, aos pro
prietaries de terras: essa agencia regional do IBDF 
abrange a area das Missoes e Alto Uruguai. 

Ainda como 6rglios de orienta~tlic, da agricul
tura e da pecuaria, tanto governamentais como par
ticulares exlstem: a Associa~tlio Conservacionista do 
Solo, 4.a Regilio Conservacionista do Solo, 5.a De
legacia Regional Agricola, subordinadas a Secreta
ria de Agricultura do Rio Grande do Sul; Conselho 
Agropecuario Municipal, dependente da Prefeitura 
Municipal; e Posto Agropecuario do Ministerio da 
Agricultura; todos destinados a assistencia e orien
ta~tlio da produ~tlio agropastoril. 

Como prova do crescente florescimento da agri
cultura, a 4 de agosto de 1971, foi instalada, no sa
lao da Camara Municipal, com a presen~ta de au
toridades municipals e estaduais, a 3.a Semana Ru
ralista . 

A produ~tao agricola, em 1969, atingiu o valor 
de Cr$ 28,9 milhoes conforme tabela discriminativa: 

VALOR 
PRODUTOS 

Abso!uto J Relativo 
(Cr$ 1 000) l (%) 

Trigo .. ......................... .. 14 784 51,1 

Soja ... ......................... . . 8 750 30,2 

Milho ............... . ........... . 2 540 8,8 

Outros ... ..... .. ...... ... ... . ... . 2 874 9,9 . 
TOTAL ................... .. . 28 948 100,0 
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A orincioal cultura, o trigo, teve uma produ
<;ao de -14.000- toneladas, :para uma area cultivada de 
28.000 hectares; a de soja, 37.500 toneladas e 25.000 
ha. Area total de cultivo: 75.530 ha. 

A cultura de soja, que vern crescendo vertigino-
t samente, acusou na safra 1971/72, 65.000 ha de 

area cultivada, 78.000 t de :produ<;ao e valor de 
Cr$ 39,0 milhoes; a de trigo, 90.000 ha, 33.300 t e 
Cr$ 18,6 milhoes . 

a A 25 de fevereiro de 1971 realizou-se a Confe-
rencia Nacional de Soja, a :primeira dessa categoria 
no Pais e a 9.a de carater estadual. Contando com 
a presen<;a de numerosos representantes de sindi
catos e cooperativas do Estado e do Pais, os traba
lhos se :prolongaram ate o dia 28 . A principal tese 
ventilada e vitoriosa, foi a de urn movimento da 
classe em favor de urn mono:p6Uo estatal da soja. 

A orienta<;ao tecnica em todo o Municipio conta 
com 18 agriinomos. Pelo INCRA, foram cadastrados, 
em 1973, 7.650 im(lveis rurais. 

• Pecuaria 
A PECUARIA constitui, tambem, urn dos esteios da 
economia de Santo Angelo, principalmente na re
giao da campanha, nos campos da antiga estancia 
de Sao Miguel . 

A popula<;ao pecuaria, em 1969, totalizava 274.559 
cabe<;as, no valor de Cr$ 30,0 milhoes. os bovinos 
representavam 75,8% do valov total e os suinos 
18,3%; ovinos, 3,3%; eqiiinos, 2,5%; e muares 0,1 %. 

A produ<;ao do Ieite, no mesmo ano, calculada 
em 7.345.000 litros, foi avaliada em Cr$ 2,8 milh6es. 
Houve ainda produ<;iio de 5 t de manteiga e 19 de 
queijo, valendo, respectivamente Cr$ 12,5 e Cr$ 49,9 
milhares . 

Em 1972, os principals rebanhos totalizavam 
271.331 cabe<;as, no valor de Cr$ 57,7 milh6es, as
sim distribuidos: 

ESP:I!;CIES N.o DE VALOR 
CABEQAS (Cr$ 1 000) 

Bovinos . . ................... . .... . 143 831 45 737 
Eqiiinos . . ................... . ... . 9 500 1425 
Su!nos........ . ................ . 76 500 9 200 
Ovinos . ...... . ... . ............ . .. . 41 500 1453 

A cria<;ao de gada destina-se predominantemen
te ao corte e reprodu<;ao. Os criadores voltam suas 
preferencias para os reprodutores "polled-angus", 
charoles e as especies zebuinas. 
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No ano em referencia, foram exportados 23.188 
bovinos, no valor de Cr$ 8.996,6 milhares, e impor
tados 9.001. No tocante a suinos, a importac;ao foi 
de 48.532 cabec;as. As aves domesticas somavam 
355.795 unidades, no valor de Cr$ 1,3 milhao. 

Ha 2 veterinaries em atividade, alem da Ins
petoria veterinaria, cujas atividades estao ligadas a 
defesa sanitaria, prestando tambem servic;os ao fo
mento da produc;ao animal : trabalha em coopera
c;ao com a ASCAR. 

• Comercio 
GRAQAS a sua privilegiada situac;ao geografica, o 
Municipio atua como centro abastecedor e via de 
escoamento da produc;iio de toda uma vasta e rica 
regiiio, eis que e ponto convergente de quatro im
portantes rodovias. Sua posic;ao intermediaria entre 
a zona colonial do nordeste e os centros de Ijui e 
Cruz Alta, permite o desenvolvimento de intenso in
tercambio comercial. Grandes quantidades de soja 
e trigo produzidas no Municipio sao exportadas 
para outros pontos. 

Em 1972, havia 618 estabelecimentos comerciais 
varejistas e 10 mistos. 

• C ooperativas 
0 MuNiciPIO dispoe de 4 cooperativas de consumo, 
1 de produc;iio e 1 de credito. A Cooperativa Triti
cola Regional de Santo Angelo Ltda. reune atual
mente mais de 2.000 associados diretos e cerca de 
38 cooperativas. Suas instalac;oes ocupam area co
berta de 5.100 m2, compreendendo armazem e fa
brica de oleos vegetais. Com capacidade de arma
zenamento de 350.000 sacos de cereais, distribui, 
anualmente, cerca de 40.000 sacos de sementes de 
trigo, alem de soja e linhac;a. Adquiriu e inaugurou 
a 25 de maio de 1970 moderno secador para cereais, 
com capacidade para secagem horaria de 25 to
neladas . 

• Bancos 
A REDE bancaria de Santo Angelo ja conta com as 
agencias do Banco do Brasil, do Estado do Rio 
Grande do Sul, Mercantil e Industrial do Rio Gran
de do Sul, Sul Brasileiro e Uniao de Bancos Brasi
leiros . 

Os saldos das principals contas em 31 de de
zembro de 1968 (milhares de cruzeiros), apresen
tavam os seguintes totals: 

Caixa ........... . ... .. ....... . .......... . 
Emprestimos ... ........ ... . .. ............ . 
Depositos a vista e a curto prazo . . .. . .. . . 
Depositos a medio prazo ... . ...... . .... . . 
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27 . 247 
15 . 172 
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Agencia do Banco do Brasil S/A 

A Camara de compensa~;ao movimentou, ate no
vembro de 1972, 232 .432 cheques, cujo valor se ele
vava a Cr$ 273,(} milh6es. 

Funcionam ainda, duas agencias de caixas eco
n6micas - Federal e Estadual -, alem da matriz 
da Caixa Rural Uniao Popular de Santo Angelo. 

Agencia 
da Cat= 
Econ6mtca 
Federal 



• Presta~iio de Servi~os 
ENTRE os estabelecimentos de presta~ao de servi!;os, 
destacam-se 44 restaurantes, 320 bares e botequins, 
3 boates, 57 saloes de barbeiros, 22 de cabeleireiros 
para senhoras, 8 hotels, 8 pensoes e 12 postos de 
gasolina. 

• T ransportes 

Rodovi:irio _: Santo Angelo constitui ponto conver
gente de v:irias rodovias, que liga ao norte os mu
nicipios de Girua, Santa Rosa e Tres de Maio; ao 
sul, os de Sao Luis Gonzaga, Santiago e Tupanci
reta; a Ieste, os de Ijui e cruz Alta; a oeste, os de 
Guarani das Missoes e Cerro Largo: o movimento e 
intenso. 

A estrada federal Duque de Caxias (BR-285) -
obra de grande importancia para o desenvolvimen
to economico de vasta regiao -, parte de Vacaria, 
seu quilometro zero, passa por Santo Angelo e ser
ve a 117 municipios do Estado. Com as obras asf:il
ticas ja concluidas ate o Municipio, posslbllita sua 
liga!;ao com a Capital do Estado em pouco mals de 
6 horas. Conta, tambem, com as rodovias estaduais 
RS-15, asfaltada, RS-49 e RS-50, alem de 3.630 km 
de estradas municipals. 
Est a91fo Bo4ovldrfa 



Moderna Estacao Rodoviaria permite o movi
mento diario de 12 empresas de onlbus, com 15 
linhas urbanas e interdistritais e 10 empresas, com 
20 linhas intermunicipais. Com mais de 4.000 m2 
de area construida, em 2 pavimentos de arrojada 
concep~;iio arquitetonica, possui boxes para receber 
18 onibus slmultaneamente, sonoriza~;iio com 120 
fontes emissoras, 11 lojas, !JOsto de servi~;o, depen
d{mcias para o Conselho Municipal de Turismo 
(COMTUR), para o Departamento de Estradas de 
Rodagem, Departamento de Policia e Aduana. Dis
poe ainda de restaurante panoramico no 2.o pavi
mento, com ampla visiio da Cidade, e excelente 
cinema. 

0 Municipio liga-se as cidades vizinhas nos se
guintes tempos medias de viagem; Catuipe, 45 mi
nutos; Giruti, 50 minutos; Ijui, 1 hora; Guarani das 
Missoes, 1 hora; Augusto Pestana, 2 horas; Sao Luis 
Gonzaga, 2 horas; Catbate, 2 horas; Tupanciretii, 
3 horas; Santiago, 3 horas; Bossoroca, 3 horas. 

A Capital Estadual, como foi dito, pode ser al
can~;ada em 6 horas e 30 minutos; a Capital Fe
deral, em 40 horas; o Rio de Janeiro-GB, em 30 
horas. 

Estavam registrados na Prefeitura Municipal, 
em 1972, 5.198 veiculos motorizados: 2.646 autom6-
veis e jipes; 34 onibus; 740 caminhoes, 336 "pick
ups" ou furgoes, 1.344 camionetas e 98 outros vei
culos. 



Ferroviario - 0 Municipio e servido pela Rede Fer
roviaria Federal S.A., com as esta<;oes de Santo 
Angelo, Comandai, Maquinista Isaac e Borg~s 
Fortes. 

Gasta-se de trem, ate Catuipe, 1 hora; Giruci, 
1 h e 30 min; Ijui, 1 h e 40 min; Guarani das Mts-. 
s6es, 1 he 5G min; Siio Luis Gonzaga, 3 h e 30 min; 
Tupanciretii, 5 h; Santiago, 6 h e 30 min e Porto 
Alegre, 17 horas. 
Aereo - 0 Aeroporto Estadual de Santo Angelo 
esta sltuado a 8 km da cidade, possul pista de 
1.200 m, asfaltada, e mais 300 m ensalbrada. E ser
vido pela VARIG, atraves de avi6es turboelice Avro. 
Ha v6os dlarios para Cruz Alta e Porto Alegre. Esta 
ultima par via aerea, dista 1 hora e 5 minutos. 
Para Brasilia-DF, dura a viagem 4 horas e 40 mi
nutos. 

• Comunica~oes 
SANTO ANGELO e bern servido de melos de comuni
ca<;6es. Possui moderna agencia dos Correlos e Te
Iegrafos, na sede, e 3 a~encias postals em Entr3 
Ijuis, Sao Miguel das Miss6es e Buriti. Ha ainja 
2 esta~;6es radiotelegraficas da v ARIG, 1 do Quar
tel da Guarnl<;ao Federal, 1 da Policia Rural Mon
tada e 1 do Batalhao Ferroviario. 

Os servi<;os telefonicos estao a cargo da com
panhia Riograndense de Telecomunlca~;6es, interli
gada a Empresa Brasileira de Telecomunica<;6es 
(EMBRATEL). Contam-se 685 aparelhos instalados, 
200 aparelhos secundarios e 400 em fase de lnstala
~;ii.o. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

• Urbaniza~iio 

CIDADE de aspecto agradavel, ve seu Plano Diretor 
em elaborac;ao, abrangendo o centro urbana e as 
vilas. 

Comp6e-se, principalmente, de 123 ruas, 6 ave
nidas, 4 prac;as e 2 parques. Do total de logradou
ros, 65 sao pavimentados, 22 arborizados, 92 servidos 
pela rede de abastecimento dagua, 26 pela de es
gotos sanitarios; 112 disp6em de iluminac;ao do
miciliar. Existem 1.846 focos de ilumlna<;ao publica. 

Entre os principals logradouros, cabe destacar 
as prac;as Pinheiro Machado, Rio Branco, Bandeira 
e Osvaldo Aranha, arborizadas e ajard1nadas; as 
avenidas Brasil, Getulio Vargas e Venancio Aires. 

Existem na cidade 8 . 188 prectios, dos quais 5.434 
ligados a rede de agua. 0 abastecimento conta com 
manancial do rio Itaquarinchim, captando-se dia
riamente 4. 000 ms de agua, submetida a tratamen
to, em 2 reservat6rios com capacldade de 750 m3. 
A rede abastecedora mede 58.700 m de extensao. 

A rede de esgoto, com 13. 900 m, serve a 934 
predios . 

Quanta aos servic;os de eletricidade, fornecida 
pelo sistema Jacui e Ijuizinho, contam-se 6.179 pre
dios beneficiados, com corrente de 220 volts e fre
qiiencia de 60 c/s. Predomina a iluminac;ao publica 
a mercurio. 

Exercem a profissao em Santo Angelo 11 enge
nheiros e 5 construtores licenciados. 

Vtsta parctal da cidade 
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Pra9a Ptnhetro Machado 

• Saude 
PARA a assistencia hospitalar a populac;ao, conta o 
Municipio com 4 hospitals gerais, com urn total de 
249 leitos, assim distribuidos : Santo Angelo, 129 
leitos; Dr. Gatz, 45; Nossa Senhora de Lourdes, 40, 
e Santa Isabel, 35. Funcionam, tambem, 1 posto de 
saiide, 1 de pronto-socorro, alem do hospital da 
Guarnic;ao Militar; ha 14 farmacias e drogarias . 

Em atividade profissional, 26 medicos, 27 den
tistas, 15 farmaceuticos e 56 enfermeiros. 

• Assistencia Social 
MUITAS instituic;6es se empenham em resolver os 
problemas socials de Santo Angelo. Por suas ati
vidades, destacam-se: Lar da Menina, dirigido pelas 
Irmas Filhas do Sagrado corac;ao de Jesus; Associa
c;ao Santo Angelense Lar do Menino, mantida pelos 
poderes piiblicos; Lar da Velhice suzana Wesley, 
pertencente a Igreja Metodista; Legiao Brasileira de 
Assistencia, que atraves de sua Delegacia Munici
pal presta inestimaveis servic;os a comunidade; co
missao de Assistencia aos Necessitados, Associac;ao 
Cat6lica de Caridade, Departamento de Assistencia 
Social da Par6quia da Sagrada Familia, todas de 
amparo aos desvalidos; Associac;ao Hospitalar Santo 
Angelo, de assistencia medica a indigentes. 

• Religiao 
A PAR6QUIA de Santo Angelo, criada a 14 de janeiro 
de 1857, foi definitivamente instalada no dia 4 de 
marc;o de 1860, quando da celebrac;ao da 1.a missa, 
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Cated.raZ 

na casa de propriedade de Antonio Manoel, pelo Pe. 
Manoel da Silva Guimaraes Araxa. 

Hoje, os cat6Iicos dis,poem da majestosa Cate
dral de Santo Anjo da Guarda, reproduc;ao do his
t6rico templo de Sao Miguel e sede do Bispado, alE!m 
de 28 capelas pertencentes a respectiva par6quia; e 
da Matriz da Sagrada Familia, com 22 capelas. 

Os cultos protestantes possuem temples ou ca
sas dos seguintes ramos: Evangelica Assembh~ia de 
Deus, Batista Brasileira, Primeira Igreja Batista de 
Santo Angelo, Metodista, Adventista do 7.0 Dia, 
Evangelica da Confissao Luterana (2 templos), 
Evangelica Luterana Siao, Evangelica Luterana 
Concordia, Evangelica Luterana Sao Paulo, Pente
costal do Brasil para Cristo, Evangelica Quadran
gular, Testemunhas de Jeova, Adventista da Pro
messa. 

Para o culto mormon, a Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos ultimos Dias. 

Os espiritas contam com 9 saloes Kardecistas. 
Ha 3 saloes Umbandistas. 
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Igreia Evangelica de Contissflo Luterana do Brasil 

ASPECTOS CUL TURAIS 
SANTO ANGELO, ber~;o da cultura e da propria civi
liza~;ao sulriograndense, teve nas redu~;oes jesuiti
cas, atraves do trabalho pioneiro dos padres da 
companhia de Jesus, o inicio do ensino e aprendi
zado das primeiras letras, nao s6 na regiao missio
neira, como em todo o Estado. 

Atualmente, e grande centro estudantil da re
gHi.o, gra~;as ao aprimoramento e a expansao do 
ensino em todos os niveis. 

A Lei n.0 64, de 6 de outubro de 1972, criou o 
Conselho Municipal de Educa~;ao e Cultura, objeti
vando equacionar os problemas educacionais e cul
turais, bern assim estabelecer criterios para a am
pliac;ao da rede de escolas a serem mantidas pelo 
poder publico municipal, em consonancia com as 
diretrizes trac;adas pelo Plano Estadual de Educac;ao. 
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Vista aerea do "campm" da Funda91io Missioneira 
de Ensino Superior - FUNDAMES 

• Ensino Superior 
FUNCIONAM em Santo Angelo tres faculdades que 
acolheram, em 1972, 1.081 alunos e mantiveram urn 
corpo docente constituido de 106 professores. Por 
estabelecimento assim se distribuiram: Faculdade 
de Direito (Ciencias Juridicas e Sociais}, 546 alu
nos e 26 professores; Faculdade de Ciencias Conta
beis e Administra~ao, 167 alunos e 39 professores; 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras (Pe
dagogia, Ciencias, Estudos Sociais e Letras) , 368 
alunos e 41 professores. 

Em 23 de agosto de 1968, a Lei municipal n.0 101 
criava a Funda~ao Missioneira de Ensino Superior 
(FUNDAMES} , que se consolidou em meados de 
1969. 

Em 1972, a 25 de novembro, firmou-se convenio 
entre a Universidade Federal de Santa Maria e a 
FUNDAMES, para o funcionamento da Faculdade 
de Educa~ao e Engenharia Operacional nesta ci
dade. Em decorrencia deste fato, criaram-se as con
di~6es indispensaveis para Santo Angelo tornar-se 
sede da UNIVERSIDADE DAS MISS6ES - a grande 
meta a ser alcan~ada - que abrangera, al~m de 
toda a area dos antigos sete Povos das Missoes, o 
Alto Uruguai, num sistema integrado de educa~ao. 

Fazem parte da FUNDAMES, como membros 
natos, 12 municipios, que formam a Associa~ao dos 
Municipios das Miss6es (AMM) . 
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Escola Normal Beata Tereza Verzeri 

• Ensino Medio 
SEGUNDO dados de 1972, funcionaram durante o ano 
9 estabeleclmentos de ensino medlo, mantendo 17 
cursos. 0 de malar freqiiencla, o Cotegio Estadual 
das Mlssoes < glnasial e cien tifico > , tinha 1.173 al u
nos e 105 professores. seguiam-se: o centro Educa
cional Sepe Tiaraju (ginasial, ginasial comercial, 
cientifico, tecnico de contabilldade e normal cole
gial). com 937 alunos e 104 professores; Colegio 
Beata Teresa verzeri (ginasial, normal colegial e 
cientiflco), com 602 alunos e 60 professores; Escola 
Industrial Presidente Vargas, com 503 alunos e 43 
professores; e ainda a EscO-l&--Apost6lica Sagrada 
Familia, coleglo Santo Angelo, Ginaslo Estadual de 
Entre Ijuis, Ginasio Estadual Vila Plppi e Ginaslo 
Eugenio de Castro. 

No inicio do ano letivo, o total de matriculas 
subiu a 4.039 e o numero de professores a 404. 

Colegfo Santo Angelo 



Centro Educacional Sepe Tiara;u e Faculdade de Direito 

• Ensino Primario Gerol 
A REDE de ensino primario era formada por 206 uni
dades escolares, com 13 .833 alunos matriculados no 
inicio de 1972 . A docencia cabia a urn corpo de 643 
professores. 

Alem dessas unidades funcionavam, no mesmo 
ano, 9 de ensino supletivo, com 887 alunos e 25 
professores. 0 MOBRAL manteve 49 postos, com 
1. 330 alunos. 



• Outros Cursos 
FUNCIONARAM, em 1972, alem daqueles, 31 curses di
versos, nos seguintes estabelecimentos: Institute de 
Artes Decorativas (pintura) ; Institute Riograndense 
de Musica e Instituto de Belas Artes Villa Lobos 
(musica); Escola !ria Frank Elwanger (b!"-llet); Es
cola de Datllografia de F. Kruger e Inst1tuto Edu
cacional de santo Angelo (datilografia); Centrinho 
de Ingles (ingles e alemao) ; cursos Roque Gonzales 
(supletivo, pre-vestibular, agropecuaria); LBA 
(marcenaria, solda eletrica, encaderna~;ao, panifica
~;ao, corte e costura, gar~;onete, empalhamento, ca
beleireiro e tape~;aria); SESe (corte e costura, de
cora~;ao, arte culimiria, enfermagem e bordado) ; 
Cursos da Sociedade Beneficente Uniao Operaria 
(marcenaria e datilografia) ; Associa~;ao Comercial 
e Industrial de Santo Angelo (administra~;ao de em
presas, tecnica de vendas e rela~;oes humanas) , Par
que de Orienta~;ao Profissional de Santo Angelo 
(solda eletrica) . 

• Bibliotecas 
SA.o 8 as bibliotecas ex!stentes: a Municipal, com 
acervo de 16 .098 volumes; do colegio Beata Teresa 
verzeri, com 11 . 871; do Colegio sant::> Angelo, com 
9.200; da Faculdade de Direito, com 5. 700; do Se
minario Sagrada Familia, da FUNDAMES, do co
legio Estadual das M1ssoes e do Ginasio Industrial. 

• Museu 
0 MUSEU das Missoes e predominantemente hist6-
rico, tombado pelo Patrimonio Hist6rico e Artis
tico Nacional. Junto as ~uinas de Sao Miguel, no 
distrito do mesmo nome, a 45 km da cidade, rece
beu a visita de 18.300 pessoas em 1972 . 

• Monumentos 
HA CINCO monumentos: ao Padre Antonio Sepp, 
nas Ruinas de Sao Joao Batista, local onde o pa
trono fundou a primeira fundi~;ao de ferro do Bra
sil ; a Sepe Tiaraju, na pra~;a osvaldo Aranha; g.o 
Gaucho, na pra~;a Coronel Braulio de Oliveira; ao 
Colona e ao Motorista, na A venida Brasil . 

• Brasiio 
A CAMARA Municipal de santo Angelo, atraves da 
Lei n.0 2, de 7 de abril de 1965, adatou o brasao de 
armas da Cidade e Municipio, cuja descri~;ao heral
dica e a seguin te: 

Escudo portugues: em campo, de verde, dois 
cotos de asa de prata, postos em chefe e uma vieira, 
de prata, posta em ponta; bordadura partida: 1 
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de vermelho, carregada de sete castelos de ouro, 
lavrados de negro; 2 de prata carregada de cinco 
escudetes de azul, tambem, carregados de cin
co besantes de prata. coroa mural de prata, de cin
co torres. Listel de verde carregado do nome do 
Municipio, de prata, entre as datas de 1707 e 1873, 
tambem de prata, segundo modele junto. 

Art. 2.0 - o campo verde representa as rique
zas naturals do Municiolo e o fato de ter sido Santo 
Angelo a unlca redugiio a fundamentar sua vida 
econ6mica na produgao da erva mate. As asas e a 
vieira de orata simbolizam os tres oovos missionei
ros que se-localizaram no territ6rio municipal ; San
to Angelo, Sao Miguel (as duas asas de anjo) e Sao 
Joao (a concha batlsmal). A area do municipio, si
tuada no encontro da expansao politica de Espanha 
e Portugal, esta marcada pela bordadura partida, 
tendo a destra os sete castelos e a sinistra as cinco 
"quinas", simbolos heraldicos dos dois reinos pe
ninsulares. No listel as datas de fundagao do povo 
missioneiro de Santo Angelo e a de sua emancipa
gao municipal. A coroa mural por suas caracteris
ticas indica a sua condigao de cldade sede do mu
nicipio . 

Art. 3.0 - Os papeis oficiais do municipio terao 
como timbre o brasao ad::~tado nesta Lei, impressa 
em seus esmaltes e metais pr6prios ou segundo a 
convengao representativa das cores heraldicas. 

Art. 4.0 - Esta Lei entrara em vigor na data 
de sua publicagao, revogadas as disposigoes em con
trario . 
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• Cinemas e Teatros 

A crDADE possui urn cine-teatro, o Municipal, com 
capacidade para 840 espectadores, alem de tres ci
nemas: Cisne, com 1.560 lugares, Avenida, com 528 
e Belvedere, com 500. 

• Divulga~iio 

A IMPRENSA peri6dica e representada pelo Jornal da 
M anhii, com tiragem de 3.500 exemplares, A Tribuna, 
com 3 . 300, e 0 Debate, com 1.400, todos semanais. 

Funciona, desde 1947, a Radio santo Angelo, 
prefixo ZYH-99, freqiiencia de 1.460 kcs/s, em ondas 
medias. Ha instalada uma esta!(ao repetidora de TV, 
do Canal 12, de Porto Alegre. 

Contam-se 5 tipografias e 8 livrarias . 

• Associa~oes 

EXISTEM 67 associa!(6es desportivo-recreativas, das 
quais 47 somente futebolisticas ; 5 futebolisticas e 
recreativas; 3 de esportes diversos e 12 recreativas. 

Figuram, ainda, o Rotary Club, o Lion's Club 
e o Grupo de Escoteiros . 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E POLiTICOS 

ENTRE as reparti!(6es publicas localizadas no Muni
cipio figuram : Delegacia Regional de Policia, Posto 
da Receita Federal, Inspetoria Regional do ICM, 
Agencia do INPS, Exatorla Estadual, coordenadoria 
Regional do Ensino, 14.a Delegacia Regional de En
sino, campanha Nacional de Alimenta!(ao Escolar, 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, 
Justi!(a Eleltoral, Justiga Comum, Justiga do Tra
balho, corpo de Bombeiros, Circunscrigao Regional 
de Transito, Delegacia Regional de Saude, Centro 
de Saude, Inspetoria veterinaria, Agronomia Regio
nal do DPV, Posto de Identificagao do MTPS, De
partamento Aeroviario do Estado, Capatazia do 
DAER, 14.a Residencia da Secretarla do Desenvol
vimento Regional e Obras Publicas e Agencia de 
Coleta do Instituto Brasileiro de Estatistica, abran
gendo, alem de Santo Angelo, Chiapeta, catuipe, 
Girua e Guarani das Miss6es. 
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• Centro Militar 
AcHAM-SE sediados em Santo Angelo o Quartel Ge
neral do 1.0 Grupamento de Fronteira, o Destaca
mento da Brigada Militar, o 61.0 Batalhiio de Infan
taria Motorizada, o 5.0 Regimento de Carras de 
Com bate (RCC), a Cia. Media de Manutent;iio e o 
Hospital Mllitar da Guarnit;iio de Santo Angelo. 

• Finan~as 

A UNI.Ao arrecadou no Municipio, em 1972, Cr$ 8,7 
milhoes; o Estado Cr$ 22,0. A Prefeitura Municipal 
arrecadou, no mesmo ano, Cr$ 7,6 milhoes e rea
lizou despesas no montante de Cr$ 7,0. 

0 ort;amento municipal para o exercicio de 1973, 
previu receita de Cr$ 10,0 Inilhoes e fixou igual 
despesa. 

0 posto da Receita Federal tern sua area de 
arrecadat;iio acrescida dos Municipios de catuipe, 
Chiapeta, Guarani das Missoes e Girua. 
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• Representa~iio Politico 
A CAMARA Municipal se comp6e de 17 vereadores. Ate 
1972 estavam inscritos 30.185 eleitores em todo o 
Municipio . 
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FONTES 
AS INFORMAQOES d!vulgadas neste trabalho foram na. sua 
ma!orla. fomec!das pelo Chefe da. Agencla de Coleta., Darcy Pe
reira de Lima.. 

Utlllzados, tambem, dados dos arqu!vos de documentac!Lo 
municipal do IBE, de dlversos 6rg!Los do s!stema. estatistlco na.
c!ona.l e das publlca~;Oes : GRISOLIA, Amado. Resumo hist6rico 
das Reducoes Jesufsttcas. 11 ed. comemoratlva ao Centenarto 
do Municipio de Santo Angelo. Santo Angelo, 1973. 59p. !1.; 
Santo Angelo urn Mun!c,plo que cresceu multo em quatro 
anos. Santo Angelo, 1973, 46p. il. Publlcac!Lo especial. 

ESTA pubUcacAo fe.z parte da ser!e de monogra!las municipals 
orga.n!zada pelo Departamento de D!vulgaci!.o Estatistlca do 
Instltuto Bra.silelro de Estatistlca.. A nota. lntrodut6r!a, sobre 
aspectos da. evolu~;!Lo hlst6rica. do Municipio, corresponde a. 
uma. tentatlva no sent!do de s!ntetlzar, com a.dequada s!ate
matlza~;Ao, elementos esparsos em d!ferentes documentos. Ocor
rem, em alguns ce.sos, d1vergenclas de oplni!Lo, comuns em 
assuntos dessa. natureza, n!Lo sendo raros os equ!vocos e con
tra.d!~;Oes verlflcados nas pr6pr!as fontes de pesqUlSa. Por lsso, 
o IBE acolher!a. com o maior Interesse qualquer cola.boracao, 
especla.!mente de hlstorladores e ge6grafos. 
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Cole~ao de Monografias 

6." S£RIE A 

500 Cricifima, SC 
501 Ribeirao Preto, SP (4.• ed.) 
502 Corn~lio Proc6pio, PR 
503 Petrolina, PE 
504 ltumbiara, GO 
505 Sap~, PB 
506 Barra de Sao Francisco, ES 
507 Cachoeira do Sui, RS (2.• ed. 
508 Sao Manuel, SP 
509 ltaguar, RJ (2.• ed.) 
510 Sao Fid~li s, RJ (2.• ed.) 
511 Sao Caetano do Sui, SP 
512 Presidente EpiUcio, SP 
513 Santa Maria, RS (2.• ed.) 
514 GoiAnia, GO (2.• ed.) 
515 Sao Bernardo do Campo, SP 

(2.• ed.) 
516 Aguas de Sao Pedro, SP 
517 Garibaldi, RS 
518 Vitorino Freire, MA 
519 Rio Branco, AC 
520 Quixad~, CE 
521 Sao Pedro da Aldeia, RJ 
522 Farroupilha, RS 
523 Sao Joao da Barra, RJ 
524 Lambari, MG 
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525 Viseu, PA 
526 Acarafi, CE 
527 Vit6ria, ES 
528 Sao Vicente, SP 
529 CoroaU, MA 
530 Parafina, GO 
531 Batatais, SP 
532 Alenquer, PA 
533 Ubatuba, SP 
534 Torres, RS 
535 Santa Cruz do Sui, RS 
536 Uniao dos Palmares, AL 
537 Sao Raimundo Nonato, PI 
538 Rolandia, PR 
539 ltuiutaba, MG 
540 Aracaju. SE 
541 Paranagu~. PR 
542 Sao Joao de Meriti, RJ 
543 Alfenas, MG 
544 ltaboraf, RJ 
545 Rio Claro, SP 
546 Macafba, RN 
547 Santana do I pane rna, AL 
548 Balne~rio de Camboriu, SC 
549 Santo Angelo, RS (3.• ed.) 



Acabou-se de imprimir aos trinta dias do m t!s de marco 
de mil novecentos e setenta e trt!s, nas oticina, do Ser
~o Grd.fico da Fundacao IBGE, em Lucas, GB - 7671 
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