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COLE{:AO DE MONOG.RAFIAS N.• 598 

I 
ASPECTOS FISICOS - Area: 612 km•; altitude da sede: 480 m; 

temperaturas em •c: maxima, 41; m!ntma, -1; prectpttac4o 
pluvtometrtca anual: 2.050 mm. 

POPULA{:AO .RESIDENTE - 17.957 habttantes (Censo Demo
grli/tco de 1970); denstdade demogrli/ica: 29,34 habttantes 
por qull6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 68 estabelecimentos tndustrtais, 2 
do comercio atacadista, 168 do varettsta, 3 do misto e 82 
de prestacao de servicos; 1.920 im6veis rurais (INC.RA); 
3 agencias bancarias e 1 da Caixa Econ6mtca Federal. 

ASPECTOS CULTU.RAIS - 72 untdades escolares do enstno 
de 1.• grau, 3 do 2.• grau; 1 biblioteca, 3 Ztvrartas, 2 
tipogratias, 1 jornal, 1 estacao radtodi/usora; 1 cinema; 
11 associacoes desportivo-recreattvas. 

ASPECTOS U.RBANOS - 35 ruas, 2 avenidas, 2 pracas, 2 jar
dins, 1.199 predios, 957 ligac6es ezetrtcas domtctliares 
561 tocos de ilumtnacao publica, 60 aparelhos telef6ntcos; 
7 hoteis, 8 restaurantes, 1 boate, 65 bares e botequtns. 

ASSIST~NCIA MEDICA - 1 hospital com 43 lettos, 1 posto de 
saude; 6 medicos, 5 dentistas, 2 tarmaceuticos, 1 enter
metro; 3 tarmacias e drogartas. 

VEICULOS .REGISTRADOS - (na Pre/eitura Muntcipal em 
1973) - 510 autom6veis e jipes, 10 6nibus, 201 caminhoes, 
201 camionetas, 5 turgoes e 34 vetculos nao espectttcados. 

O.Rr;:AMENTO MUNICIPAL PARA 1975 (milhoes de cruzeiros) 
- receita prevista e despesa fixada: 4,7 . 

.REP.RESENTA{:AO POLITICA - 9 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6R/COS 

NO INiCIO, era territ6rio de Rio Pardo. Em conse
qiiencia de sucessivos desmembramentos, passou a 
!igurar nas areas municipais de Cachoeira do Sui 
0819), Cruz Alta (1834) e Passo Fundo (1857) . 

Na segunda metade do seculo XIX, estabelecem
se em terras de Sarandi diversos criadores de gado, 
sendo a agricultura relegada a segundo plano. Nao 
surgiu em seu solo qualquer nucleo populaciOnal de 
importancia consideravel e o unico de que se guarda 
o nome e o de Nonoai, para onde, em 1894, por 
ocasHio da Revolu~ao Federalista, a Divisao Norte 
marchou com o fim de impedir o retorno do Coronel 
Gumercindo Saraiva ao Rio Grande do Sui. 

Em 1918 constituiu-se a companhia colonizadora 
particular Gomes & Schering, alterada para Gomes 
Schering & Sturm e, ainda no mesmo ano, para 
Arminio da Silva & Cia. Nessa epoca era a firma 
composta por Arminie da Silva, Jacinto Gomes, Ivo 
Ferreira, voao Tesser, Paulo Dal'Oglio, Inacio Gior
dani, Miguel Ortolan e o Padre Eugenio Miticheski. 
Foi essa companhia que assumiu a responsabilidade 
de povoar a Colonia Sarandi, sendo que a 3 de mar~o 
de 1919 chegaram os primeiros moradores da atual 
Cidade: Francisco Censi, agricultor; Joao Censl, 
sapateiro; Alessio Castelli, hoteleiro ; Joao Piccini, 
que se estabeleceu com casa de comercio e, poste
riormente, engenho de madeira (serraria) e moinho 
colonial ; Emilio Priori e Bartolo De Marco, que jun
tamente com Silva e outros, instalaram urn moinho 
de trigo a cilindro e iluminaram Sarandi, montando 
uma usin.a hidreletrica que se destacava como uma 
das melhores da Serra. Pouco depois chegaram Ra
mao Soares, Eugenio Manica, os irmaos Amos, Edolo 
Filipi e Antonio Peruzzo. Os quatro ultimos estabe
leceram-se com casa comercial. E a popula~ao do 
povoado aumentava. Ainda em 1919, radicaram-se 
Alberto Castelli, Pedro Poles, Batista Gabriel, Hen
rique Zibetti, Luiz Corso e Carlos Sabaraini. 

Construiu-se uma capela, onde o Padre Eugenio 
rezou a primeira missa, no principia de 1920. 

Tres anos depois, em 4 de fevereiro, o Municipio 
foi teatro dos combates travados entre as for~as 
revolucion.arias do General Mena Barreto e as lega
listas de Honoria Pedro Linhares, que foi marta. A 
23 de fevereiro entra em Nonoai o Coronel legalista 
Claudina Nunes Pereira. 

Em 29 de dezembro de 1927, a capela foi elevada 
a categoria de par6quia, ficando como seu respon
savel o Padre Henrique Preti. 

A primeira igreja foi construida em 1936. Pro
jetou-a Dante Mosconi, cuja esposa integrou a pri
meira equipe alfabetizadora do Municipio, junta
mente com Ariete de Tartler, Angelina Zanonatto e, 
mais tarde, Maria Fortunata da Silva Armini. 
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Prejei t ura Municip aL 

Tao nipido foi o crescimento local que se imp6s 
a criagao do novo Municipio, sendo Tomaz Tompson 
Flores seu primeiro prefeito, em 1940. 

Esta incluido no grupo de municipios que se 
beneficiaram com a chegada de pessoas procedentes 
das chamadas "Ool6nias Velhas", ou seja, dos pri
mitivos nucleos da colonizagao alema e italiana no 
Rio Grande do Sul. Tal migragao foi conseqiiencia 
do excessivo parcelamento das propriedades agra
rias, que obrigaram os descendentes dos primitivos 
colonos a procurar regi6es igualmente ferteis e me
nos povoadas. 

Sarandi continua em crescimento, o que se deve , 
sobretudo, a forma inteligente com que seus filhos 
combinam a atividade agropecuaria com a industrial 
e a comercial. 

Format;iio Administrativa 
0 DISTRITO foi criado pelo Ato municipal n.o 69, 
de 14 de dezembro de 1903. Como tal, entretanto, 
s6 veio a figurar no Quadro da Divisao Administra
tiva de 1933 e depois nas Divis6es Territoriais de 
1936 e 1937, bern como no anexo ao Decreto estadual 
n .o 7.199/ 38. 

0 Municipio, desmembrado do de Passo Fundo, 
criou-o o Decreto estadual n.o 7.840, de 27 de junho 
de 1939, sendo instalado a 1.0 de janeiro do ano se
guinte. A Divisao Territorial, que vigorou no qtiin
qtienio 1939-1943, registrou-o com 4 distritos: Sa
randi (sede) , Benjamin Constant, Nonoai e Rondi
nha, constituigao essa mantida na de 1944-1948, 
modificando-se apenas para Constantina o toponimo 
de Benjamin Constant. 
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Em 1950, eram 6 os distritos: o da sede, Baitaca, 
Constantina, Nonoai, Ronda Alta e Rondinha, acres
cidos em 1955 do distrito de Trindade. 0 rapido 
desenvolvimento determinou desmembramentos. As
sim, o Recenseamento Geral de 1960 encontrou Sa
randi com apenas 3 distritos: o da sede, Ronda Alta 
e Rondinha. Na Divisao Territorial de 1965 nao fi
gurou ode Ronda Alta, elevado a Municipio em 1,963, 
mas apareceram, alem dos dois outros acima citados, 
os de Atia~;u, Barra Funda, Barreirinha e Boa Vista. 
Em 1964, por !or~;a da Lei n.0 4.832, Rondinha se 
constltuiu em Municipio. Dessa forma, Sarandi ficou 
apenas com os 5 distritos restantes, situa~;ao que 
permanece. 

Forma~iio Judiciaria 
NA DIVISAO Territorial definitiva para o qi.iinqi.H\
nio 1939-1943, Sarandi apareceu como termo judlci
arlo da Comarca de Carazinho. Na de 1955, ja era 
termo unico da Comarca de Sarandi, atualmente de 
2.a entrancia, e com jurisdi~;ao sobre 5 municipios : 
Sarandl (sede da Comarca), Constantina, Liberato 
Salzano, Ronda Alta e Rondinha. 

0 Poder Judiciario e representado por urn Juiz 
de Direito, um Promotor Publico e um Procurador. 
Quatro advogados militam no foro local. 

Ha os segulntes cart6rios: do Registro Civil, 
do Registro de Titulos e Documentos, do Registro 
Geral de Im6veis e um Tabelionato. 

ASPECTOS FfSICOS 

COM superficle de 612 quilometros quadrados, Sa
randi e o 4.0 maior Municipio entre os 24 que inte
gram a Microrregiao Colonial de Irai. Limitam-no: 
Rondinha, Ronda Alta, Passo Fundo, Carazinho, 
Chapada e Palmeira das Miss6es. 

A 480 metros de altitude, a sede municipal tern 
posi~;ao geogratica determinada pelas coordena.das 
de 27°56'27" de latitude Sul e 52°55'24" de longitude 
W.Gr. e dista, em linha reta, rumo NNO, 289 km da 
Capital Estadual. 

0 clima e temperado. Em 1974, as temperaturas 
oscilaram, em oc, entre a maxima de 41 e minima 
de 1 abaixo de zero. Os meses mais chuvosos sao os 
de outubro, novembro, janeiro e mar~;o. 

A precipita~ao pluviometrica, no mesmo ano, foi 
de 2.050 mm. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

EM 1.0 de setembro de 1970 residiam em Sarandi 
17.957 pessoas (8.973 do sexo masculino). 

A popula~ao urbana era constituida de 6.410 
pessoas, concentrando-se 29,96 % na sede municipal. 

A densidade demograflca do Municipio era de 
29,34 habitantes por quilometro quadrado. 

Movimento da Populafiio 
EM 1974 o Registro Civil das Pessoas Naturais acu
sou 684 nascimentos (3 natimortos) e 291 de ::mos 
anteriores. Ocorreram 108 6bitos (24 de menores de 
1 ano) e realizaram-se 190 casamentos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

DAS 6.110 pessoas (4.714 homens) economicamente 
ativas em Sarandi, em 1970, 64,1% dedicavam-se a 
agricultura, pecuaria, silvicultura, extra~ao vegetal, 
ca~a e pesca. As atividades industrials, com 9,9 %, 
colocaram-se em 2.0 lugar. A seguir: presta~iio de 
servi~os; comercio de mercadorias; atividades so
ciais; transportes, comunica~6es e armazenagem; 
administra~ao publica e outras atividades. Apenas 
em 2 setores houve predominancia feminina: ativi
dades sociais (82,0%) e presta~ao de servi~s .. .. . 
(63 ,0%). 

Industria 
ANTERIOR a cria~ao do Municipio foi a instala~iio 
de estabelecimentos industriais: serraria, moinho, 
usina eletrica, fabrica de produtos de suinos etc. 

Atualmente ha diversas empresas de vulto: 
Frigorifico Sarandi S/ A, com expressiva produ~ao 
de carne de suino; Curtume Sarandi Ltda., couros 
curtidos; e Aguas Alcalinas Sarandi Soc. Ltda., re
frigerantes, que cobriam em conjunto 10,5% do total 
da produ~ao industrial registrada em 1973, que foi 
de Cr$ 45,8 milh6es. Contavam-se 460 pessoas ocupa
das nos 68 estabelecimentos existentes. 

Abate de Reses 
EM 1974 foram abatidos 42.745 suinos, 1.800 bovinos 
e 126 ovinos, cujo produto totalizou 2,8 toneladas, 
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no valor de Cr$ 21 ,7 milh6es, como a seguir, se dis
crimina: 

V.\LOR 

ESPECll'fCAQ.:\.0 
QUANTI-

DADE .-\bsoluto R r la ti ,·o 
(t) 

(C'r$ 1 000) I ,., 
'" 

Carne de sui no frigori fi cadn ... 822 8 395 38,7 

Banha refinada . . . 905 6 805 31 ,4 

Carne verde de bovino .. 360 2 880 13,3 

Carne verde de sui no. 116 675 3,1 

Garne salgada de sufno .... 120 965 4,4 

Miudos salgados rle sufno. 134 800 3,7 

Outros (1) ... 3S1 1 1 i6 5,4 

TOTAL. 2 838 21 696 100,0 

(1) Em "out.ros " in cluem-sc: courof', fa rinltu de carn P. c osso, sal
sic lwria, t ou cinho (su Jgado), m iUdos congelados , ossos (a grancl) e di ,·ersc.f' . 

Produ~iio Extrativa Vegetal 
FORAM extraidos, em 1974, 1.800 ms de madeira, 
22.500 m3 de lenha e 7,5 t de erva-mate (cancheada). 
nos valores (em milhares de cruzeiros) de 480,0, 
337,5 e 15,5, respectivamente. 

Pecuaria 
A PECUARIA e atividade de grande importancia n o 
Municipio, ressaltando a criac;ao de suinos. 

Em 1973 o valor das cabec;as existentes era da 
ordem de Cr$ 18,4 milh6es, para o qual os suinos 
contribuiram com 52,9 % e os bovinos com 46,3%. 
Os restantes 0,8 % foram cobertos por eqiiinos, mua
res, ovinos e caprinos. 

As aves foram avaliadas em Cr$ 770,4 milhares, 
cabendo aos galimiceos 66,2 % desse valor. 

Produziram-se 714.000 duzias de avos de galinha, 
no valor de Cr$ 1,4 milhao ; 1.258.028 litros de leite, 
Cr$ 880,6 milhares; 36,8 t de queijo, Cr$ 165,6 mi
lhares; 12,6 t de manteiga, Cr$ 52,9 milhares e 1,8 
t de la, Cr$ 5,2 milh6es. 

Os criadores tem preferencia pelas ragas mes
tic;as de zebu e charol<es, destinando-se o gada ao 
corte, produc;ao de Ieite e trac;ao. 

Em 1974 exportaram-se 650 cabec;as e importa
ram-se 520. Ha importac;6es de matrizes e de repro
dutores dos grandes centros pecuarios, inclusive da 
Holanda. 

A Inspetoria Veterinaria disp6e de um tecnico 
que presta assistencia aos pecuaristas. 
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Agricultura 
A PRODUQAO agricola, em 1974, foi avaliada, se
gundo dados prelimina.res, em Cr$ 56,7 milh6es. 
Soja foi o produto mais importante, cobrindo 53,0% 
do total. Seguiram-no: milho (31,0%), trigo (11,0%), 
feijao (0,13%), mandioca (0,53%), batata-inglesa 
(0,41%), uva (2,48%) e arroz (0,67%). Os restantes 
0,78% referiam-se a batata-doce, alfafa, algodao, 
cebola, laranja, amendoim, cevada, tangerina, me
lancia, pessego, pera, cana-de-a<;ucar, figo, marmelo, 
melao, caqui e limao. 

Ha grande interesse na cultura do soja, incre
mentada pela Cooperativa Triticola Sarandi Ltda., 
e pela ASCAR. 

Contam os agricultores com uma. cooperativa 
de produ<;ao e duas mistas e a assistencia de 3 agro
nomos. 0 INCRA cadastrou, em 1974, 1.920 im6veis 
rurais. 

AGRICULTURA 
Valor da produc;ao - 1974 

Jill Sojo 

-Trigo 

1!!!111 Ovtros 

Comercio 
DOS 173 estabelecimentos comerciais em funciona
mento, em 1974, 168 eram varejistas, 2 atacadistas e 
3 mistos. 

0 comercio exterior registrou, no mesmo ano, 
exportagao de soja e couros curtidos, no valor de 
Cr$ 46,0 milh6es; o por vias internas, a exporta<;ao 
para Sao Paulo e Rio de Janeiro foi de 1.500 tone
ladas de produtos de suinos, no valor de Cr$ 12,5 
milh6es. 
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Plantado....,. 

1- ll'lddltrfa Mel•••• .......-
2-Hotat....,.. 

3 - Molntto OUrb Brimeo 

4 - Kaspar & Cia. Ltda. 

5 - Polto de $IHide 

6 - Grupo Escolar Jos6 Coutln11o 

7 - Hotel Mlnuano 

8 - EStaolo RodoVI6rla 

9 - Molnho Cerlotti 

10- Forum 

11 - Cine Guarani 

12 - Clube Harmonia 

13 - l'tolpital Santo AntOnio 

14 - Aatncia Volkswa1en 

15 - Aflncla dO Banco Sui Brasileiro 

16 - Cllnlca M6dlca 

17- Agincia do Banco do Estado do Rio 
Grande dO Sui 

18 - Grupo Escolar Centro 

19 - lnspetoria Veterin6ria 

20 - Hotel e Churrascarla Ga.:icha 

21 - Clube Co~MrCial 

22 -:- Cart6rlo dO Rectstro de lm6vels 

23- Aaincla Ford 

24 - Emlssora Sarandiense Ltda. 

25 - CUrso Prlmtrlo de Aplloaclo da Escola 
Normal Realna Piela 

26 - Slndlollto dos Trabalhadores Rurais de 
Sarandl 

27 - AatncJa da Calxa EeonOmlea Federal 

28 - GlnHio Sarandi 

29 - Clube lplraQII 

30- Aa'ncla dO Banco dO BrUII 

31 - Prefeltura Municipal 

32 - Adncla dOS Corraloe e Telf&rafos 
33 - Cart6rio do Rqlstro de lttulol e bocu-

mentos e TabellonatO 

34 - Elcrit6rio da ASCAR 

35 - Clrculo Oper6rlo de Sllrandl 

36 - Escola Normal Santa Gema Galgani 



A importa~ao constou de 79.600 sacas de semen
tes, procedentes de Porto Alegre e Carazinho, no 
valor de Cr$ 210,5 milhoes; 223 t de maquinas e 
implementos agricolas, de Porto Alegre, Carazinho 
e Passo Fundo, Cr$ 7,5 milh6es; 8.600 t de generos 
alimenticios, de Porto Alegre e Rio Grande, Cr$ 5,7 
milhoes; 3,6 t de adubos, de Porto Alegre, Cr$ 5,8 
milh6es; 8,9 t de calcaria, de Porto Alegre, Cr$ 907,0 
milhares; e 3.200 unidades de artigos de vestuario, 
de Sao Paulo e Porto Alegre, Cr$ 28,8 milhares. 

Banco do Brasil 

Bancos e Caixas Economicas 
POR agencias do Banco do Brasil, do Banco Sui 
Brasileiro e do Banco do Estado do Rio Grande do 
Sui, alem de uma da Caixa Econ6mica Federal, sao 
realizadas as opera~5es de credito. 

A Camara de Compensa~ao registrou 63.567 
cheques, em 1974, elevando-se o seu valor a Cr$ 146,9 
milh6es. Foi de Cr$ 2,3 milhares o valor media por 
cheque. 

Prestafao de ServifoS 
ENTRE os estabelecimentos de presta~ao de servi~os 
incluem-se 8 restaurantes, 65 bares e botequins, 3 
sal6es de barbeiros, 5 sal6es de cabeleireiros para 
senhoras e 1 boate. 
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Meios de Hospedagem 
A HOSPEDAGEM acha-se a cargo dos hoteis: Mi
nuano, com 2 apartamentos e 15 quartos: Ipiranga, 
com 14 quartos ; Alvorada, 8; Bar e Churrascaria 
Turra, 18; Hotel e Churrascaria Gaucha, 12; e res
taurantes : Papagaio, com 2 apartamentos e 10 quar
tos e Dormit6rio Beira Campo, 16 quartos. 

Transporte 
SARANDI e servido por quatro rodovias estaduais: 
RS-13, RS-14, RS-40 e Estrada Sarandi-Natalino, a 
primeira asfaltada. 

Liga-se as capitais federal e estadual e a outras 
localidades nos seguintes tempos medias : Bra
silia-DF- 37 h; Porto Alegre - 6 h; Rondinha -
20 min; Ronda Alta - 50 min; Passo Fundo 
1 h 35 min ; Carazinho- 1 h; Chapada - 1 h 45 
min; Palmeira das Miss6es- 1 h . 

0 Campo de Pouso Municipal tern pista ensai
brada de 1.200 m x 25 m . 

- CONVEN<;OES • 

Conta o Municipio com as seguintes empresas 
de 6nibus: Aguia Branca, que estabelece liga~;6es 
com Carazinho, Passo Fundo, Porto Alegre, Soledade, 
Lajeado, Estrela, Montenegro, Novo Hamburgo, Es
teio, Canoas, Palmeira das Miss6es e Estado de 
Santa Catarina; Ouro e Prata, Irai, Frederico West
phalen, Seberi, Palmeira das Miss6es e Porto Alegre ; 
H elios, Carazinho, Passo Fundo, Palmeira das Mis
s6es, Estados do Parana e de Santa Catarina; Ser
taneja, Palmeira das Miss6es, Seberi e Frederico 
Westphalen ; e Zardo, Rondinha, Ronda Alta, Cam
pinas do Sul, Jacutinga, Barao de Cotegipe e Ere
chim. 

11 



Em 1973, achavam-se em trafego, regi.strados 
na Prefeitura, 510 automoveis e jipes, 201 camione
tas, 201 caminhoes, 10 6nibus, 5 furgoes, alem de 
34 veiculos a motor nao especificados. 

Comunica~5es 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos 
(ECT) mantem em Sarandi 2 agencias postais e 
uma postal-telegrafica . 

.A.s comunicagoes telef6nicas estao a cargo da 
Companhia Riograndense de Telecomunicagoes 
CRT. Em W74 havia 60 aparelhos instalados. 

A Emissora Sarandiense Ltda., prefixo ZYH-224, 
situada na rua Duque de caxias, 1.053, emite em 
ondas medias desde 1953. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Alfabetizaqao 
DAS 15.424 pessoas de 5 anos e mais de idade, 12.484 
eram alfabetizadas (80,9 %): 4.543 no quadro ur
bana e 7.941 no rural. 

Ensino de 1.0 e 2.0 Graus 
0 ENSINO de 1.0 e 2.0 graus era ministrado, em 
1974, em 72 unidades escolares do 1.0 grau com 238 
professores e 4.643 alunos matriculados, e em 3 
estabelecimentos do 2.o grau com 59 professores e 
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Ginasio Sarandt 

363 alunos. Do antigo ensino media, eram 2 as uni
dades escolares, 23 professores e 131 alunos. 

Entre os estabelecimentos de ensino destacam
se o Ginaslo Sarandi, a Escola Normal Regina Pacis, 
o Coleglo Comercial Mon.senhor Scalabrini e o Gi
naslo Santa Gema Galgani. 

MantE~m curso pre-primario: o Ginasio Santa 
Gema Galgani (2 professores e 52 alunos, em 1973) , 
a Escola Municipal Sao Jose 0 e 3), o Educandario 
Santos Anjos (1 e 18) e a Unidade de Protegao ao 
Pre-Escolar (2 e 34) . 



Biblioteca 
EM 1974 a Biblioteca Publica Municipal foi visitada 
por 1.530 pessoas, atendeu a 2.212 consultas e em
prestou 223 volumes. 

Freqiientada principalmente por professores e 
alunos vem satisfazendo as necessidades mais ime
diatas. Seu acervo gradativamente enriquecido cons
ta atualmente de 4.009 volumes, abrangendo os mais 
variados assuntos. 

lmprensa Periodica 
CIRCULA semanalmente o Jornal da Regido, funda
do em 27 de junho de 1973. 

Ha 2 tip.ografias e 3 livrarias. 

Associa~oes e Cinema 
SAO ONZE as associa<;6es desportivo-recreativas: o 
Esporte Clube Ipiranga, fundado em 1947 e contando 
atualmente 1.200 associados; o Clube Comercial, 1939 
e 310; o Esporte Clube Harmonia, 1939 e 300; o 
Clube Esportivo e Recreativo Jaboticaba., 1958 e 300; 
o Fluminense Futebol Clube, 1951 e 107; o Esporte 
Clube Juventude, 1958 e 103; o Esporte Clube 13 de 
Junho, 1963 e 83; o Esporte Clube Santa Catarina, 
fundado em 1967 e o Gremio Esportivo Barreirinha, 
fundado em 1957, ambos com 60 associados; o Es
porte Clube 15 de Novembro, 1952 e 47; e a Associa
<;ao Atletica Banco do Brasil, 1967 e 41. 

Funciona 1 cinema: o Guarani , com 700 lugares. 

Turismo 
0 GOVERNO do Estado, atraves da CEMAPA, doou 
area de 5.000 m:! a Prefeitura Municipal de Sarandi 
as margens do lago formado pela Barragem do Rio 
Passo Fundo, a 35 km da cidade. Se bern que essas 
terras - que sao planicie - nao estejam situadas 
no Municipio de Sarandi mas no de Ronda Alta, 
esse terreno incrementara o turismo na regiao, pois 
o enorme e sereno !ago tern, no verao e estag6es 
menos frias, suas margens cheias de autom6veis, 
barracas e acampamentos de toda a especie. A cons
trugao de casas residenciais para veraneio esta to
mando urn grande impulso. 

Constitui atra<;ao para os visitantes o excelente 
clima, bern como as cascatas do Encantado e Casca
tinha. 
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Outro ponto para onde OS turistas sao atraidos, 
pelo poder medicinal das aguas e beleza do local, 
e a Fonte Sarandi, com engarrafamento de agua 
mineral, na Vila Barra Funda. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza~ao 

A CIDADE, bern tra~;ada e de belo aspecto, possui 
2 avenidas (Sete de Setembro e Expedicionario) , 2 
pra<;as (Padre Luis Viana e Getulio Vargas) , 2 jar
dins e 35 ruas. 

Sao 4 os logradouros pavimentados, 2 os arbori
zados; 37 tern iluminagao domiciliar, contando-se 
561 focos de ilumina~;ao publica. 

Em 1974 havia 1.199 predios. 
0 servi~;o de aguas esta a cargo da CORSAN. 

A rede de abastecimento estende-se atraves de 15.729 
metros e serve a 1.056 domicilios na sede municipal. 
Ha 4 po~;os artesianos, que fornecem a medicinal 
agua alcalina, cujo teor foi analisado, com benefi
cios comprovados. 

A rede de eletricidade, fornecida com voltagem 
de 220 e frequenc'ia de 60 c/ s estao ligados 957 
predios. 

Prestam servigos na Cidade 1 engenheiro e 2 
construtores. 

T recho da A venida do Expediciondrio 



Assistencia Medico-Hospitalar e Social 

0 HOSPITAL Santo Antonio, de cirurgia, possui 43 
leitos. Para atendimentos de ambulat6rio, ha o Pas
to de Saude de Sarandi. 

No exercicio da profissao, encontravam-se 6 
medicos, 5 dent!stas, 2 farmaceuticos e 1 enfer
meiro. 

Funcionam 3 farmacias e drogarias. 
A Sociedade Beneficente Sao Vicente de Paulo 

distribui alimentos e agasalhos aos necessitados. 

Religiiio 

OS CAT6LICOS contam com 2 Igrejas Matrizes -
a de Nossa Senhora de Lourdes, no distrito-sede, e 
a de Nossa Senhora dos Navegantes, no distrito de 
Boa Vista. Disp6em, ainda, de 47 capelas: 30 no 
distrito-sede, 7 no de Barreirinha, 6 no de Boa Vista 
e 4 no de Barra Funda. 

A religiao protestante e cultuada na Igreja 
Evangelica do Brasil, situada no distrito de Atiagu. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS E 
POLITICOS 

ACHAM-SE sediados em Sarandi, alem da Prefeitura 
Municipal, a Exatoria Estadual , a Junta de Alista
mento Militar, a Delegacia de Policia, o Forum, o 
Escrit6rio da CEMAPA e a Agencia de Coleta do 
IBGE. 

Representa~iio Politico 
0 LEGISLATIVO Municipal comp6e-se de 9 edis. 
Em 1974, havia 6.893 eleitores inscritos. 

Finan~as Publicas 

A UNIAO arrecadou no Municipio Cr$ 3,9 milh6es e 
a Prefeitura Cr$ 2,5 milh6es em 1973. No ano ante
rior, a coleta efetuada pelo Estado elevou-se a 
Cr$ 7,9 milh6es . 

0 Orc;amento Municipal para 1975 previa receita 
de Cr$ 4,7 milh6es (Cr$ 460,0 milhares de renda tri
butaria) e fixava igual despesa. 

A Exatoria Federal, sediada em Sarandi, arre
cada tambem em Constantina, Liberato Salzano, 
Ronda Alta, Rondinha, Nonoai e parte de Chapada. 
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FONTES 

AS INFORMA96ES divulgadas n estc trabalho toram, em sua 
maioria, tornecidas pelo Agente d e Coleta de Sarandi, Reinaldo 
J oiio dos Santos Corona. 

Utilizados, tambem, dados d os arquivos da documenta.;:iio 
municipal do IBGE e de diversos 6rgiios do sistema estatistico 
nacional. 

ESTA publica.;:ao taz parte da serte de monografias municipais 
organizada pelo D epartamento de D ivulga{:ao Estatistica do 
I BGE. A nota introdut6ria, s6bre aspectos da evolucao h ist6rica 
do Municipio, corresponde a uma t entativa no sentido de sin
tetizar , com adequada sistematizacao, elementos esparsos em 
dijeTen tes documentos. Ocorrem, em alguns casos, d ivergencias 
de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, ndo sendo 
raros os equivocos e contrad i.;:oes verificados nas pr6prias tontes 
de pesquisa. Por i sso, o IBGE acolheria com o maior interesse 
qualquer colabora{:iio, especia lmente de historiadores e ge6-
gratos. 






