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COLE9AO DE MONOGRAFIAS N .' 565 

CASCAVEL 
I ' \ I :. \ ~- \ --

ASPECTOS FiSICOS - Area: 2.901 km'; altitude da 
sede: 754 m ; t emperaturas 
1nedias e1n oc: das md.ximas1 

33,5; das minimas: 15 ,8; 
precipitaqao phwiometri ca 
anual: 1.757,1 mm ( 1972). 

POPUL A(:li.O RES/DENTE- 89 .417 habitantes (Cen so D e
mografico de 1970); d ensi
dade demogrdjica: 30,82 ha
bitantes por qui!OmetTO qua
drado . 

ASPECTOS ECONOMICOS- 126 estabelecimentos indus
triais, 702 comerciais (17 ata
cadistas, 675 varejistas, 10 
mistos); 6. 385 im6veis ru
rais (Censo Agropecudrio de 
1970) ; 10 agencias bancar ias 
e 2 de Caixa Economica ( fe
deral e estadual) . 

ASPECTOS CULTURAIS - 151 unidades escolares de en
sino primdrio geral, 10 de 
ensino medio, 1 de ensino 
superior; 1 bi blioteca, 5 ti
pografias, 8 l ivrarias,. ·2 jor· 
nais, 1 esta~;ao radiodifusora,' 
2 cin eptas, 11 associa~;oes 
esportivo- recreatfva·s·. · · 

ASPECTOS URBANOS - 358 ·r uas; '4 avenidas,' · 3 pra 
~;as, 1 j ardim; 8. 000 predios, 
6.348 ligaqoes eltlt ricas domi
ciliares, 1.200 aparelhos te le
fonicos ; 36 h ot eis, 10 dormi- .. . 
t6rios, 35 restaurantes, 73 ba
r es e botequins e 2 boates. 

ASSISTENCIA MEDICA- 8 hospitais com 197 leitos, .1 
posto d e saude; 35 medicos;· . 
19 dentistas, 12 tarmaceuti - 
cos, 47 enjermeiros; 10 j ar
nuicias e drogarias. 

VEfCULOS - R egistrados na Pre jei tura 
M unicipal em 1972 - 2.754 
autom6veis e jipes, 24 onicus, 
1 .033 caminhiies, 719 camio
netas, 594 rurais e 0 kOm bis,, 
124 veiculos nao especifica
dos. 

FINAN(:AS - Or~;amento municipal para 
1973 (milh6es de cruzeims) 
- receita previ sta: 17,6; ren 
da tributdria: 8,5; despesa fi 
xada: 17,6 . 

REP RESENT A(:li.O 
PO LiT ICA- 9 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 
fNnros caingangues foram os primitives senhores 
dessas terras, que pesquisas da FAO classificaram 
como as mais ferteis do mundo. 

Na confluencia de duas estradas - uma que 
ia a Lopei, outra que levava a Foz do I guagu -, 
achavam agradavel acampar os tropeiros que de
m andavam as duas localidades, particularmente OS 
que transportavam mantimentos destinados a popu
la<;ao e a guarnigao de Foz do Ig-uaGU. Encantado 
com a exuberancia da mata, J ose Silverio de Oli
veira ali se fixou , empenhando-se em atrair pa
rentes e amigos. 

Assim, em 1930, chegaram as familias de Otavio 
Silverio Siqueira, Antonio Vitor Araujo e Manuel 
Silverio Araujo e, no ano seguinte, as de Anibal 
Lopes da Silva, Alipio de Souza, Ramiro Siqueira, 
J ose Germano e Antonio Eduardo. 

Ignora-se a data em que o lugarejo, a princi
pia chamado Encruzilhada, tomou a denominagao 
de Aparecida dos P ortos. Ma is tarde, tornou-se 
conhecido como Guiacara. 

Entre o vai-e-vem das tropas, abriram-se as 
primeiras pens6es e casas de pasta, a tivaram-se as 
transag6es comerciais, construiu-se a capela em lou
vor a Nossa Senhora dos Navegantes (hoje Igreja 
de Santo Antonio) e, a seguir, a primeira escola 
isolada (atual Grupo Escolar :Ebano Pereira). 

A segunda escola isolada data de 1936. Dais 
anos depois, era instalada a Delegacia de Policia. 

Em 1943, erigida em Territ6rio Federal do 
Iguagu a faixa de fronteira que abrangia a regiao, 
a localidade passou a pertencer a nova circunscri
<;ao. Tres anos m ais tarde, contudo, tornada sem 
efeito, pela Constituigao Federal de 1946, a criagao 
dos t errit6rios de Ponta Fora e Iguagu, voltava cas
cave! a integrar-se no Estado do Parana. 

Em 1947, a localidade contava com uma forte 
casa comercial e uma bomba de gasolina e se tor
nava conhecida pela criagao de suinos em grande 
escala. 

0 primeiro clube esportivo e social - o Tuiuti 
Esporte Clube - data de 1949, ano em que foi tam
bern instalado o primeiro hospital - o de Nossa Se
nhora Aparecida (atual Hospital Wilson Joffre). 

A. 3 de outubro de 1952, tomou posse o pri
meiro Prefeito Municipal e, em 9 de julho de 1954, 
instalou-se a Comarca. 

0 Governo do Estado doou a unidade recem 
criada, para constituir o patrimonio municipal , uma 
area de t erras devidamente loteada, com reservas 
destinadas a construgao de parques, jardins e pre
dios para reparti<;6es publicas, num total aproxi
mado de 2. 500 lotes. 

Gauchos e catarinenses, ao descobrirem os pi
nheirais da regiao, afluiram ao Municipio e contri
buiram para o seu vertiginoso crescimento. 
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A Escola Normal Regional Carola Moreira (hoje 
extinta) e o Colegio Nossa Senhora Auxiliadora da
tam de 1957. 

Em marc;o de 1960, instalou-se a primeira radio
emissora, a atual Radio Colmeia de Cascavel, e em 
1963, a Escola Normal Professora Irene Rickli. 

Formaqoo Administrativa 
No QUADRO anexo ao Decreta-lei estadual n .0 6. 6G7, 
de 31 de marc;o de 1938, Cascavel figurava ainda 
como zona do distrito-sede do Municipio de Foz 
do I guac;u. 

Pelo Decreta-lei estadual n .0 7.573, de 20 de ou
tubro de 1938, passou a distrito daquele Municipio. 

Por forc;a do Decreta-lei federal n.0 5 . 812, de 
13 de setembro de 1943, que criou o Territ6rio Fe
deral do I guac;u, foi incorpor ado ao Municipio de 
Foz do Iguac;u. 

Extinto o Territ6rio, por Ato das Disposic;6es 
Constitucionais Transit6rias, de 18 de setembro de 
1946, o Decreta-lei estadual n .o 533, de 21 de no
vembro de 1946, restabeleceu o Municipio de Foz do 
I guac;u, no Estado do Paran a, t endo Cascavel como 
distrito. 

Por Lei estadual n .0 790, de 14 de novembro de 
1951, o Distrito foi elevado a Municipio, formado 
apenas pelo distrito-sede. 

Em divisao territorial datada de julho de 1961, 
figurava com os distritos de cascavel e Corbelia; 
na de 1965, com os de Cascavel e Nova Aurora; e 
na de 1968, com os de Cascavel, Santa Teresa e 
Sao Joao d'Oeste, situac;ao que ainda permanece. 

Formaqoo Judiciaria 
A CoMARCA de Cascavel, criada em 14 de novembro 
de 1953, por Decreto-estadual n .0 1.542, instalou-se 
a 9 de junho do ano seguinte e sua jurisdic;ao abran
ge o.s municipios de Cascavel, Corbelia e Catandu
vas . Comporta 2 varas, 3 juizes e 3 promotores. Mi
litam em seu foro 32 advogados . 

Preteitura Municipal - Pa<;o 14 de Novembro 



Vist a parcial da cidade 

ASPECTOS FiSICOS 
CoM area de 2. 901 km2, Cascavel e urn dos dezenove 
municipios que integram a Microrregiao do Extre
m a-Oeste Paranaense. Limita-se, ao norte, com o 
Municipio de Nova Aurora, a noroeste, com o de 
Corbelia, a leste, com o de Guara niagu, a sudeste, 
com o de Catanduvas, ao sul, com o de Capitao 
Leonidas Marques, a sudoeste, com o de Ceu Azul, 
a oeste, com o de Toledo e a noroeste, com o de 
Assis Chateaubriand. 

A sede municipal, a 754 m de altitude, tern sua 
situagao geogratica determinada pelas coordenadas 
de 24°57 '13" de latitude Sul e 53028'05" de lon
gitude W .Gr. 

0 SOlO e bastante irrigado, destacando-se OS 
rios Cascavel, da Paz, Gonc;alves Dias, Boi Preto, 
Sao J ose, Saltinho, Arq uimedes, Tormen ta, Cen ten a 
rio, Bigua, Andrada, Salvador, Tesouro, Melissa, 
Azul, Gritador, Pigua , Central, das Antas e os a rroios 
Boi Morto e Silvestre. 

Clima excelente - tropical de altitude. Em 
l972, ocorreram temperaturas na faixa de 33,5°C e 
15,8. Chove normalmente de outubro a janeiro. A 
precipitagao pluviometrica total elevou-se a 1.757,1 
mm, no citado ano. 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 
APESAR dos desm.embramentos SOfridOS no ultimo 
decenio intercensitario, que ocasion aram perda su
perior a 50% do territ6rio municipal, o Recensea
mento de 1970 en controu 90 .855 habitantes, repre
sentando incremento de 1291,4 % em relac;ao aos re
sultados do Censo de 1960. Colocou-se, portanto, 
Cascavel, entre os municipios que acusaram maior 
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incremento populacional na Microrregiao do Extre
ma-Oeste - a que mais cresceu em todo o Estado 
(457,8 %). 

Figura, no que diz respeito a populagao resi
dente, entre os 10 mais populosos do Estado, com 
os seguintes efetivos, segundo os distritos, a situagao 
do domicilio e o sexo: 

MUN ICIPIO E 
DISTRITOS 

MUN ICiP IO .. 
Homens . .. 
Mulheres . 

Distrito-stde. 
Homens . . 
Mulheres . 

Sao J oao d' Oeste 
Homens . . 
MulhPJ·es .. 

Santa Teresa . . . . . . . . . . . . . . 
I-T omens . ...... . ..... . . 
Mulheres .. 

POPULAQAO RESIDENTE 

Total Urbana Rural 

89 41 7 34 918 54 499 
46 254 17 522 28 732 
43 163 17 396 25 767 

14 986 33 809 41 177 
3 f\04 16 957 21 647 
36 3S2 Hi 852 19 530 

7 722 479 7 243 
4 OB9 255 3 834 
3 633 221 3 409 

6 709 630 G 079 
3 561 310 3 251 
3 148 320 2 828 

No que se refere a localizagao, 60,9 % dos habi
tantes residiam em areas rurais, embora se verifi
que exodo para as zonas urbanas, de vez que o 
Censo de 1960 encontrara para a zona rural uma 
preferencia de 86,7% da populagao. 



0 maior nucleo demografico, 0 distrito -sede, 
por ocasiao do Cen.so de 1970, abrigava 83,9 % da 
populagao municipal, equilibrando-se os efetivos de 
Sao Joao e Santa Teresa, com 8,6% e 7,5% , res
pectivamente. 

A densidade demografica acusava 30,82 h ab/ km2 
na data do ultimo Censo. 

Movimento da Populaqiio 
EM 1972, for am civilmente registrados 5 . 224 nasci
mentos (5.177 nascidos vivos) , 577 6bitos 070 de 
m en ores de 1 a no) e 929 casamentos . 

ASPECTOS ECON6MICOS 

A. srTuAgA.o econ6mica do Municipio bern reflete a 
imensa riqueza representada pela abundancia do 
pinheiro, pela excel€mcia da terra, e pela operosi
dade do seu povo. 

Nao depende exclusivamente da agricultura, n ao 
e s6 p ecuaria, nem apenas industria: e tudo isso. 
Ao !ado de pujante produgao fabril , uma explora
gao agricola das mais desenvolvidas e uma cria
gao de gado em que sao aplicadas as mais modernas 
tecnicas. 

Em 1970, urn cascavelense, o lavrador Olivio 
Meurer , tornou-se campeao nacional da produtivi 
dade de milho, apresentando safra onze vezes su
perior a media do Pais. No mesmo ano, os concor
rentes ao projeto soja, mesmo sem o emprego de 
adubagao de cobertura, obtiveram resultados inferio
res em apenas trinta quilos aos do primeiro colo
cado, em todo o Brasil. 

I ndustria Sanbra 



Industria 
0 PARQUE industrial, em expansao, contava com 126 
estabelecimentos, em 1971, e a produgao se elevava a 
Cr$ 51,4 milh6es . A seguir , tabela discriminativa: 

NUM:EtlO VALOR DA 
CLASSE E DE PESSOAL PRODUQAO 

GENEROS DE ESTA- OCUPADO 
INDUSTR.IA BELECI- EM 

lVIE NTOS 31-12-1971 Absolu to Relativo 
EM 1971 (Cr$ 1 000) (%) 

lndustrias de transfor-
ma~ao .. ... 126 2 016 51 407 100,0 
Produtos de minerais 

nao mett.licos . . ... 7 70 485 1,0 
Met.al urgica ....... . 5 71 1 818 3,5 
Mecilnica ... . . .. . . 3 14 11 3 0,2 
Material elctrico e de 

comunicagoe.>. 3 4 67 0,1 
Material de traUBporte 5 38 730 1,4 
Madrira .... . 48 I 471 34 042 66,2 
Mobiliario ...... 21 102 1 600 3,1 
Vestuario, cal~ndos e 

art~fatos de tecidos 4 11 134 0,3 
Produtos alimentares 15 ll7 10 969 21,3 
Bcbirlas . . ..... .... . . 5 60 754 1,5 
Editoria l e grafica .. . 5 26 336 0,7 
Outras industrias (1) 5 32 350 0,7 

(1) Em "outras industrias" incluiam-se: 2 estabelecimevtos de 
bon·acha, 1 de Mxtil, 1 de qufmica e 1 de montagam de j6ias. 



C . A . Comercia l - Vila Coqueiro 

Como se pode verificar pelo quadro, as ativi
dades ligadas a industrializagii.o da madeira enca
begavam o movimento global , r epresentando 66,2 % 
do valor total. S6 a serragem e beneficiamento de 
madeira, com 38 estabelecimentos, ocupavam 1. 033 
pessoas e concorriam com 44,2% daquele total, tendo 
como empresas principais as Madeiras Bresolin Ltda ., 
Industrial Madeireira do Parana S/ A (2 estabeleci
mentos) , Industria Agricola Cachoeira S/ A, Madei
reira Salvatti S/ A, Salvadori S / A, Industria e Co
mercia de Madeira e Berneck & Cia. Ltda. A produ
gao de laminados, em 8 estabelecimentos, com 425 
pessoas, r epresentava 32,8% do valor das atividades 
madeireiras, ou 21,7% do total geral. Carlos Sba
raini S/ A-Ind. e Com., com 2 estabelecimentos, Se
lectas S/ A, Industria e Comercio de Madeiras, e 
Irmaos Mylla Ltda ., figuravam como os mais im
portantes produtores. 

Entre as industrias de produtos alimentares, 
sobressaiam, quanta ao valor da produgao, a torre
fagao e moagem de cafe, moagem de trigo e pre
para de ragoes , atraves das firmas Dal Pizzol S/ A
Industria e Comercio, Moinho Corbelia Ltda ., e 
J . B. Pozzo & Cia. Ltda. 

Gado Abatido 
EM 1972, foram abatidos 5.580 bovinos, 6.920 suinos, 
590 ovinos e 980 caprinos. 

0 produto do corte totalizou 1.644,0 toneladas, 
no valor de Cr$ 5,2 milhoes (cresceu 22,6% em re
lagao ao ano anterior). 

Segue-se tabela discriminativa: 

PRODUTOS 

Carne verde de bovino . . 
Toucinho fresco ... 
Carne verde de suino .. 
Couro salgado de bovino . 
Outros produtos . ... .. . . 

TOTAL.. .. . . . 

8 

QUA TTIDADE 
(t) 

1 082 
182 
200 
121 

59 

1 644 

VALOR 

Absoluto 
(Cr$ 1 000) 

4 328 
364 
400 
4R 
57 

5 197 

Relativo 
(o/o) 

83,3 
7,0 
7,7 
0,9 
1,1 

100,0 



Conserto Me~. Indr. ( Comil) 

I ndustrias B r agagnolo 



Agricultura 
A AREA cultivada atingiu, em 1969, 8 . St84 hectares, 
tendo a produgao se elevado a Cr$ 3,4 milh6es 
(75,0% a mais do que no ano anterior ) . 

AREA 
PRODUTOS AGRfCOLAS CULTIVADA 

01a) 

Arroz ... . . . . . . . . ·· · · · 1 500 
Milho . . ·· ·· · ··· ··· · 3 700 
Feiji!o . . .. .. .... .. . . . 2 000 
Trigo . .. 700 
Mandioca 260 
Soja .... . .. 500 
Furno .. . . 70 
Batata-inglesa .. 100 
Amendoim . . 80 
Outros ..... 74 

TOTAL 8 984 

VALOR DA 
PRODUQAO 

Absoluto R~l ativo 
(Cr$ I 000) (%) 

1 275 27,2 
888 25,9 
456 13,3 
252 7,4 
137 4,0 
135 3,9 
67 2,0 
60 1,8 
45 1,3 

109 3,2 

3 424 100,0 

No Municipio existe 1 posto agropecuano e o 
Servigo de Extensao Rural, ACARP'A, mantem 1 
escrit6rio de orienta gao tecnica. Ha 4 agr6nomos 
em atividade. 
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Cadastrados pelo Censo de 1970, havia 6.385 
propriedades rurais, com 22. 012 pessoas ocupadas 
e 187 tratores. 

Par decreta federal , Cascavel se inclui n a r e
lac;ao dos municipios considerados prioritarios para 
fins de reforma agraria. 

A Cooperativa Agropecuaria Cascavel Ltda. 
(COPAVEL), fundada em dezembro de 1970, con
tava em 1972, com 368 associados, dispunha de 1 ar
mazem com capacidade para 150 mil sacas, (estando 
em construgao m ais urn para 500 mil ) , 1 secador dos 
ma is m odernos para cerea is , e 1 balanc;a com capa
cidade de 50 toneladas. 

A Cooperativa Agricola Consolata (COPACOL) , 
possui 330 associados e conta com 1 armazem com 
capacidade para 300 mil sacas. 

Pecuaria 
SEGUNDO o Censo Agropecuario de 1970, o rebanho 
bovina som ava 38.148 cabegas e o suino, 78.534 . 
Quanta a avicultura, os efetivos r ecenseados se ele
vavam a 312.890 galinaceos. 

As demais espec ies compreendiam, em 1969, 
1.150 equinos, 4 asininos, 325 muares, 490 ovinos e 
630 caprinos. 

No mesmo ana, a produc;ao de Ieite foi calcula
da em 4.700.000 li tros, no valor de Cr$ 2,1 milh6es. 
A de laticinios incluia 9 toneladas de queijo, no 
valor de Cr$ 14,4 milhares, e 25 t de manteiga, val
lendo Cr$ 62,5 milhares. Quanta a Ia de carneiro, 
colheram-se 750 quilos, avaliados em Cr$ 1,5 milhar . 
A prod u<;ao de avos, estimada em 100 . 000 duzias, 
representou valor de Cr$ 120,0 milhares. 

Promovidos pela ACARPA, em colaboragao com a 
COPAVEL e COPACOL, foram realizados , em 1972, 2 
cur.sos de soja com 31 e 85 part icipantes, sendo que 
o ultimo incluiu urn curso de mecanizagao agricola. 
Foram efetuados, tambem , 2 cursos de trigo, urn 
com 21 e outro com 31 participantes, alem de 1 cur
so de tratorista. 

Qua tro veterin arios se encontram em atividade 
no Municipio. 

Comercio 
EM 1972 , funcionavam 702 estabelecimentos comer
ciais : 675 varejistas, 17 atacadistas e 10 mistos; a lem 
de 2 cooperativas de consumo. 

Ha movimento de exportagao e importagao de 
gada e mercadorias. No ana em pauta, foram expor
tadas 3.900 cabegas de gada e importadas 2.600 dos 
produtos agricolas a exportagao foi , de milho e soja. 

Prestaqiio de Serviqos 
ENTRE os estabelecimentos de prestagao de servigos, 
em 1972, contavam-se 35 r estaurantes, 73 bares e 
botequins, 36 sal6es de barbeiros, 19 de cabeleireiros 
para senhoras , 36 hoteis e 10 dormitor ios. 
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Hot el Regente 

A rede hoteleira possuia 326 apartamentos e 
599 quartos, destacando-se os hoteis: Rodotur Pa
lace, com 67 apartamentos ; Cascavel Lord, 48; Prin
cipe, 30; Premier, 28 e Regente, 26. 

Entre os restaurantes, o Gralha Azul, Copaca
bana Turismo, Keberama, Country Club, Pavan, Pos
to Brasil, Sayonara do Bepe, Trevo e Fim da Picada 
e entre as lanchonetes, o Rio, "J e reviens", Itama
rati, Coliseu, Lord e Rodoviaria. 

Funcionam com bastante freqtiencia as boates 
0 Porao e Labirinto. 

Ban cos 
MANTINHAM agencias em Cascavel, ate julho de 1972, 
os bancos do Brasil, do Estado do Parana, Comer
cia! do Parana, Mercantil e Industrial do Parana 
(BAMERINDUS), Brasileiro de Descontos, de Minas 
Gerais, da Bahia, Itau America, Sotto Maior e Uniao 
de Bancos Brasileiros. 

Ha uma agencia da Caixa Econ6mica Federal e 
outra da Estadual. 

A Camara de Compensagao de Cheques regis
trou o seguinte movimento em 1972: cheques com
pensados - 764.326 ; valor total - Cr$ 826,3 mi
lh6es ; valor medio por cheque - Cr$ 1.081,09. 

Transportes 
0 MUNICiPIO desfruta de privilegiada situagao quan
ta as vias de comunicagao, servido que e, pela ro-
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dovia federal BR-277, que o atravessa de leste a 
oeste, estabelecendo ligac;ao entre o porto de Para
nagua e Foz do Iguac;u, na fronteira com Para
guai e Argentina. 

A passagem dessa moderna rodovia por Casca
vel, faz com que a cidade receba o afluxo constante 
de correntes migrat6rias, em demanda a destacados 
pontos turisticos nacionais e internacionais. 

Registra-se, ainda, a rodovia estadual PR-14 e 
diversas municipais. 

0 Campo de Pouso Coronel Adalberto M. Silva, 
com pista de terra natural, me din do 1. 620 x 220 
metros, e utilizado por taxis aereos. 

Em 1972 estabeleciam ligac;ao rodoviaria regular 
com outros municipios as empresas Uniao Cascavel, 
Expresso Maringa, Rainha, Cattani, Nordeste , Sui
Americana, Princesa dos Campos e Viac;ao Umua
rama; apenas a primeira tinha sede no Municipio. 

A durac;ao media das viagens entre Cascavel 
e cidades vizinhas e as capitais do Pais e do Estado 
pode ser assim considerada, com referencia as res
pectivas distfmcias: 

Toledo, 1,15 hora; 
Ass-is Chateaubriand, 2,00 horas; 
Nova Aurora, 2,00 horas; 
Corbelia, 45 minutos; 
Guaraniagu, 1,10 hora; 
Catanduvas, 1,15 hora; 
Capit{io Leonidas Marques, 2,30 horas; 
Ceu Azul, 1,00 hora ; 
Curitiba, 8,00 horas; 
Brasilia (DF), 23 ,00 horas. 
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Era o seguinte o numero de veiculos a mo tor , 
registrados na Prefeitura Municipal em 1972 : an
tom6veis e jipes, 2.754; 6nibus, 24 ; caminh6es, 1.033 ; 
rurais e "kombis" 594; camionetas, 719 ; nao espe
cificados, 124. 

C omunicac;oes 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) 
mantem em Cascavel uma agencia postal-t.ele
gratica . 

. A,s comunicag6es telef6nicas sao de responsa 
bilidade da TELEPAR que, em 1972, contava com 
1.200 aparelhos instalados, mantendo intercambio 
com a EMERA TEL. 0 Municipio esta incluido no 
plano da "Rota Oeste" de telecomunicagao da . . . .. 
TELEPAR, devendo, a inda em 1973, contar com o 
Servigo de DDD . 

A Radio Colmeia de Cascavel, prefixo ZYE-67, 
transmite em 1. 480kHz. Inaugurada em 1960, fun
ciona no Edificio Sachet. 

As transmiss6es da TV Tibagi, Canal 11, de 
Apucarana, sao recebidas em Cascavel com bas
tante nitidez. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizac;oo 
0 TRAQADO da cidade obedece a plano urbanistico do 
Doutor Gustavo Gama Monteiro. Compreende 358 
ruas, 4 avenidas, 3 pragas e 1 jardim. Supera todas 
as perspectivas de projegao, podendo ser definida 
como uma "cidade sem limites". 

Dentre OS logradouros, 20 sao pavimentados, 5 
arborizados, 40 servidos pela rede de abastecimento 
de agua e 20 pela de esgotos sanitarios. 

Pelo tlltimo Censo Demografico o numero de 
domicilios no Municipio totalizava 17 .657, achando
-se ocupados 6. 418, nos quadros mbanos e 9. 489 
na area rural. Entre vagos e fechados haviam 1 . 750 
unidades. 

Avenid a Brasil 



PraQa W iLson Joffre 

De per to de 8. 000 prectios ex is ten tes, 3. 000, 
aproximadamente, acham-se ligados a rede de abas
tecimento de agua. Esta provem de 5 pogos semi
artesianos e de 1 mina. Ha 3 reservat6rios , com 
1.280 m• de capacidade. A rede de esgotos, com 
cerca de 18.000 m , j a serve a per to de 1. 200 prectios. 

Ha 6.348 prectios beneficiados por ligag6es ele
tricas . A, cm·rente domiciliar e de 127 volts e fre
qliemcia de 60 C/ S. A energia e fornecida pela Usina 
Julio de Mesquita l<'ilho, com capacidade de 44.000 
kW. Em materia de energia eletrica, Cascavel nada 
tern a r ecear para o futuro, pais se encontra nas 
areas de influencia da Usina Chopim, de Salta Oso
rio (em construgao pelo Governo do Estado) e, prin
cipalmente pela Usina de Itaipu no rio Parana, esta 
em projeto . 

Encontram-se no exercicio da profissao, 20 en
genheiros e 14 construtores licenciados, cooperando 
para a expansao da cidade e a multiplicagao das 
obras publicas e privadas. 

Assist€mcia Medico-Social 
ENTRE as instituig6es de assistencia medica e hos
pitalar, de clinica geral, a Policlinica Cascavel dis
poe de 42 leitos; o Hospital Sao Lucas, de 40 ; o 
Hospital Rio Grande, de 16; o Hospital Santa Ca 
tarina, de 28 ; o Hospital Dr. Moacir Jorge, de 6; e o 
de Nossa Senhora Consolata, de 12. Especializado 
na clinica pediatrica, ha o Hospital Sao Luis, que 

Po!ic!in ica Casca,;e! 



dis poe de 35 leitos; de clin ica obstetrica, a Mater
nidade Sao Lucas, com 18 leitos. 

Ha 1 posto de saude e 10 farmacias e drogarias. 
Quan ta ao pessoal h abilitado pa ra atendimento 

no setor da saude, existiam 35 medicos, 19 den t istas, 
12 farmaceuticos e 47 enfermeiras, em 1972. 

Obra importante da com unidade, o Centro Social 
Nossa Senhora Aparecida, ja se acha constit uido em 
pessoa juridica e declarado de utilidade publica por 
Lei municipal. Comp6e-se de varias sec;6es: 

Departamen to dos Vicen t inos tassistencia 
espiritual e material as familias pobres) ; 
Clube das Maes (aj uda m aterial e moral aos 
pobres e cursos de trabalh os m anuais); 

- Departamento Familiar (curso para noivos e 
assistencia a casais jovens) ; 
Depar tamento da Juven tude (assistencia aos 
jovens, m an tendo cursos de lideres, clube da 
amizade, palestras, missa jovem, etc.). 

Religiiio 

EM 1972, existiam as paroquias de Nossa Senhora 
Aparec ida, de Santo An tonio , de Sao Cristovao e de 
Nossa Senhora Consola ta. Alem das ma trizes das 
paroquias citadas, o culto catolico dispunha das 
capelas de Sao Pa ulo, no Alto Alegre e de Santa 
Teresa. 

Ach ava-se tambem em construc;ao (fase final ) 
a nova Ma triz de Nossa Senhora Aparecida, uma 
das ma iores igrejas do interior do Brasil. Proj etada 
pelo arquiteto Professor Gustavo Monteiro, a planta 
estiliza a imagem de Nossa Senhora Apa recida, di
vidida em 2 partes distintas, porem interligadas -
a Coroa , pairando sabre a cabec;a da imagem e a 
Nave, represen tando o corpo e o m anto e tendo 
como cobertura uma laj e plissada com dezoito go
mos. Esta e ampla , pod en do com portar 3. 000 fieis. 



Matriz de Nossa Senhora ApaTecida 

Espera -se que o templo, uma vez concluido, ve
nha a constituir -se em ponto de interesse turistico, 
no caminho das catara tas do Iguagu. 

Os cultos protestantes disp6em de 9 templos : 
Igreja Evangelica de Confissao Luterana no Brasil, 
I grej a Presbi teriana, Igrej a Adventista do 7.0 Dia 
(2 templos) , Igreja Adventista da Promessa, Cru
zada Nacional de Evan gelizagao, Congregagao Cris
ta no Brasil, Igreja Batista de Cascavel e I greja 
Evangelica Assembleia de Deus. 

Os espiritas distribuem-se entre as sedes da 
Sociedade Espirita Irmandade de J esus, o Centro 
Espirita Paz, Amor e Luz e um salao do Centro 
Espirita de Ogum Yara. 

Festejos Populares 
REVESTEM-SE de pompa especial os festejos que ce
lebram, anualmente, a 12 de outubro, a padroeira 
do Municipio, Nossa Senhora Aparecida. Natal, Ano 
Novo, Santo Antonio, Sao Joao e Sao Pedro sao 
comemorados dentro da tradigao crista. 0 carnaval 
transcorre com animagao, sobretudo nos clubes. 

ASPECTOS CULTURAl$ 

Ensino Superior 
PoR forga do Decreta municipal n.0 8. 851, de 27 de 
outubro de 1971, foi criada a Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras de Cascavel. P elo Decreta federal 
n .0 70.521 , de 15 de maio de 1972, foi a Faculdade 
oficialmente reconhecida, entrando imediatamente 
em funcionamento, aprovando a primeira turma de 
vestibulandos. 
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A Faculdade conta, atualmente, com 21 profes
sores e 205 alunos matriculados. Em construc;ao um 
novo predio para seu funcionamento, possuindo uma 
ala ja pronta e em uso. 

Ensino Media 
EM 1972, funcionavam os seguintes estabelecimentos 
de ensino media: 

Colegio Estadual Wilson Joffre (cientifico, gina
sial), com 1.814 alunos matriculados, sob a orienta
gao de 144 professores; 

Associac;ao Brasileira de Educac;ao e Cultura -
Colegio Marista (ginasial e tecnico de contabili
dade), com 672 alunos matriculados e 34 professores; 

Ginasio IEstadual de Cascavel (ginasial), 751 
alunos e 31 professores; 

Seminario Diocesano Sao J ose (ginasial), 88 e 8; 
Colegio Santa Maria (ginasial) , 182 e 11 ; 
Colegio Nossa Senhora Auxiliadora (ginasial e 

normal) , 264 e 20; 
Ginasio Rio Branco (ginasial e cientifico), 219 

e 20; 
Escola Normal Colegial Irene Rickli (normal) , 

213 e 13; 
Ginasio Santa Teresa (ginasial), 124 e 14; 
Ginasio Santos Dumont (ginasial ), 315 e 24. 

Ensino Primario 
NAs 151 unidades escolares de ensino primario geral 
lecionavam 455 professores. As matriculas para o 
ano letivo de 1972 totalizaram 15.593 alunos. 

Bibliotecas 
A BrBLIOTECA Municipal Sandalio dos Santos possui 
um acervo de 3.338 volumes. Em 1972, recebeu 6.346 
visitantes; foram feitas 7.130 consultas e 2.271 em
prest imos de livros. 

Cinemas 
HA 2 cinemas em funcionamento: o Delfim, com 
capacidade para 1.200 espectadores e o Avenida, pa
ra 1.000. 

lmprensa Peri6dica 
CIRCULAM 2 jornais, ambos fundados em 1972, e de 
periodicidade semanal: Jornal de Cascavel, com ti
ragem de 800 exemplares e Jornal Fronteira do 
Iguar,;u, com tiragem de 3.500. 

Ha 5 tipografias e 8 livrarias. 
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Associativismo 

ENTRE as associagiies desportivo-recrea tivas em ati
vidade, em numero de onze, cabe destacar o Tuiuti 
Esporte Clube, fundado em 1949 e atualmente com 
1.155 ~6cios proprietarios e 300 contribuintes; quan
do surgiu, Cascavel nao passava de urn simples dis
trito; em sua sede, celebrou-se a criagao do Munici
pio e desde entao, t ern sido palco das mais destaca
das promogiies sociais do Oeste, regis trando, em 
seus anais, as datas mais importantes do Municipio. 
Hoje, possui moderna sede social e esta construindo 
seu parque recreativo, com piscina e campos de es
portes. 

Convem realgar ainda a Associagao Atletica Co
mercial, fundada em 1964 e contando com 1.800 s6-
cios proprietarios. Possui sede social com 4.500 m•, 
uma piscina olimpica e outra infantil, e urn t obo
gam. 

Eis as outras organizagiies cong€meres: Socie
dade Esportiva e Recreativa Serpe, com 200 s6cios; 
Cascavel F utebol Clube, com 60 ; Juventude Esporte 
Clube, Esporte Clube Santa Fe, Bangu Atletico Clu
be e Melissa Futebol Clube, todos com 50; com 30 
s6cios a Sociedade Recreativa Uniao, a Sociedade 
Esportiva Vila Nova e o Cruzeiro Esporte Clube. 

Cascavel orgulha -se de ser uma das poucas ci
dades do Estado dotada de urn aut6dromo, onde 
sao disputadas corridas validas pelo campeonato Pa
ranaense de Automobilismo. Esse aut6dromo esta 
sendo totalmente pavimentado e constituira urn dos 
pontos t uristicos da cidade. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS f 
POLITICOS 
FuNCIONAM em Cascavel, entre outras, as seguintes 
repartigiies publicas: Prefeitura Municipal, Forum 
Municipal, Delegacia de Policia Militar , 6.o Batalhao 
da Policia Militar, D . E. 0 . E. , 8.o Distrito Sanitaria, 
8.o Distrito Rodoviario, Departamento Estadual de 
Estradas de Rodagem CDER) , Coletoria Estadual, 
s ecretaria de Agricultura, Departamento do Servir;o 
de Transito - 7.a Circunscrigao, Delegacia de Re
ceita Federal, Agencia dos Correios e Telegrafos, 
INCRA., INPS, ACARPA e Agencia de Estatistica, 
6rgao de Coleta do IBGE. 
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Finan~as 

A RECEITA arrecadada pela Uniao, em 1972, atingiu 
o montante de Cr$ 14,3 milh6es ; pelo Es tado, 
Cr$ 19,0 milh6es ; e pelo Municipio, Cr$ 9,0 mi
lh6es, sendo de Cr$ 11 ,1 milh6es o total da despesa 
rea lizada. 

0 orgamento municipal para 1973 previa receita 
de Cr$ 17,6 milh6es tcr$ 8,5 milh6es de renda tri
butaria) e fixava igual despesa. 

A Coletoria Estadual de Cascavel arrecada t am
bern nos municipios de Capitao Leonidas Marques, 
Ceu Azul, Corbelia, Catanduvas, Nova Aurora e Gua
raniagu. A, Delegacia da Receita Federal nos de 
Formosa, Foz do Iguagu, Guaira, Marechal Candido 
Rondon, Matelandia, Median eira, P alotina, Santa 
Helena, Sao Miguel do Iguagu e Terra Roxa. 

Representa~oo Politico 
0 LEGISLATrvo Municipal e composto de nove verea
dores . Em 1972 achavam-se inscritos 28.359 elei
tores. 
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FONTES 
AS INFORMA96 ES divulgadas neste trabalho joram em sua 
maioria, j ornecidas pelo Supervisor de Coleta d e Estattstica 
com sede em Cascavel, A lbely Joiio Lesman. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documenta(:iiO 
municipal do IBGE, de diversos 6rgiios do sistema estatistico 
nacional, e das seguintes publica(:oes: Cascavel - 0 Novo Mi
lagre do Pa rana; Turism o-Cascavel Centro Distribuidor; Cas
cave!: Uma Aven t ura Moderna no Oeste do Parana; 0 Estado 
do Parana (Sup!em ento Especial de 21 de novembro de 1972 
e Fronteira do Igua~o:u (edi9iio especial), de 14-11-72. 

ESTA publica(:iio taz parte da serie de monograjias muni
cipais organizada pelo D epartamento de Divulga(:iio Estatistica 
do IBGE. A n ota introdut6ria, sabre aspectos da evolu(:iio 
hist6rica do Municipio, corresponde a uma t entativa vi 
sando sintetizar, com adequada sistematiza(;iio, elementos es
parsos em di jerentes documentos . Ocorrem, em a lguns casas, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos dessa n atureza , 
niio sendo raros os equivocos e contradi(;6es veri/icados nas pr6-
prias jontes de pesquisa. Por isso, o IBGE acolheria com 
o maior interesse qualquer colabora(:iio, especialmente de his
toriadores e ge6grajos . 

Acabou- se de imprimi r aos dezessete d ias do m es de 
dezembro de mil novecentos e setenta e tres, nas 0/icinas 

do servi(:o Grti/ico da Funda(;iio IBGE - 7507 



MINISURIO DO PLANEJAMENTO E COOROENACliO GERAL 

IBGE - DIRETORIA TECNICA 
DEPARTAMENTO DE DIVULGACAO ESTATISTICA 
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