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COLEQif.O DE MONOGRAFIAS N .• 607 

SANTO 
ANASTACIO~--SAO PAULO 

ASPECTOS FISICOS - Area : 639 km•; altitude da sede: 430 m; 
temperaturas em •c : maxima, 39; minima, 15; precipitat;iio 
pluviometrica anual, 1.419,2 mm . 

POPULAQAO RES/DENTE - 25.332 habitantes (Censo de 1970); 
densidade demogrdjica: 39,64 habitantes par quililmetro 
quadrado . 

ASPECTOS ECON6MICOS - 36 estabelecimentos industriais , 
181 do comercio vareiista, 120 mistos e 74 de prestat;iio de 
servit;os; 1.258 agropecuarios (Censo) ; 4 agencias bancarias 
e 1 d e Caixa Econilmica Estadual. 

ASPECTOS CULTURAIS - 69 unidades escolares de ensino de 
1.• e 2 .• graus, 11 de ensino supletivo, 5 bibliotecas, 2 li
vrarias, 1 tipogratia, 1 iornal, 1 estat;iio radiodijusora, 1 
cinema e 1 teatro; 4 associat;6es esportivo-recreativ as. 

ASPECTOS URBANOS - 41 ruas, 3 avenidas, 4 prat;as, 4 jar
d i ns, 1 parque, 3.274 pn!dios, 2.960 ligat;6es eletricas domi
ciliares, 1 .689 jocos de iluminat;iio publica, 505 aparelhos 
telej6nicos; 3 hoteis, 3 p ensoes, 2 restaurantes, 32 bares e 
botequins. 

ASSIST£NCIA MEDICA - 2 hospitais com 94 leitos ; 3 pastas 
de saude, 1 pronto-socorro, 1 centro de puericultura, 6 me
dicos, 6 dentistas, 6 jarmaceuticos, 1 entermeiro, 6 tarma
cias e drogarias, 1 laborat6rio de analises clinicas. 

VEICULOS REGISTRADOS - (na Prejeitura Municipal em 
1974) - 1.057 autom6veis e jipes, 3 6nibus, 64 autolotat;6es, 
412 caminhoes, 189 camionetas, 141 " pick-ups" au turgoes 
e 11 ·veiculos niio especificados . 

ORr;JAMENTO MUNICIPAL PARA 1976 (milh6es de cruzeiros) 
- receita prev ista e despesa fixada : 7,1 . 

REPRESENTAr;JAO POLITICA- 11 v ereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

REFER~NCIAS anteriores a 1915 afirmam que "ha
via perto do rio espessa mata, provavelmente habi
tada por selvagens" . 

Em 1916, o Doutor Artur Ramos e Silva Junior, 
urn dos arrojados desbravadores do sertao da Soroca
bana, instalou-se em lugar pouco distante da atual 
Cidade, no que foi seguido por alguns companheiros. 
Sem estradas, os pioneiros abriam picadas, empre
endendo longas caminhadas, nas suas ligac;6es com 
o Municipio de Indiana . 

Foram os Engenheiros Luiz Ramos e Silvano 
Wendel que realizaram o Ievantamento da regiao 
on de hoj e se ergue o Municipio. 

Da Companhia dos Fazendeiros Paulistas, Fran
cisco Bravo del Val adquiriu urn Iote de 50 alquei
res, no qual iniciou a colonizac;ao, plantando as 
primeiras roc;as e edificando as primeiras habitac;6es, 
no que foi coadjuvado por sua mulher Rosa.lia Mo
ralles Bravo, por seu filho Mateus e por urn em
pregado de nome Ricardo Serra, isso em 1917. A 
exemplo de del Val, Angelo Tapias tambem se tornou 
proprietario de terras que antes constituiam patri
monio da citada Companhia. Naquele mesmo ano, o 
trem de passageiros chegava a Indiana, cerca de 
100 quilometros distante de Santo Anastacio. 

Sucederam-se os meses e outros desbravadores 
foram chegando. Pelo trabalho que realizaram, Ma
rio Balzani, Santos Fernandes, Manoel Falcao, Fran
cisco Franco Moya, Antonio Cardoso, Joao e Jose 
Ortega, Nicola Arnone, Jovelino de Camargo, Ma
noel Ramires Reina e muitos outros, quase todos 
procedentes da zona Araraquarense, sao, ao !ado de 
del Val e de Tapias, considerados os colonizadores 
da regiao . 

Em fins de 1918, o lugarejo, com meia duzia de 
casas, ja contava com a maquina de beneficiar arroz 
e cafe, de propriedade de Manoel Falcao. Coube ao 
Engenheiro Joao Carlos Fairbanks realizar os tra
balhos de avanc;o da Estrada de Ferro Sorocabana, 
ate a sede do novo povoado e, continuando, alcanc;ar 
as barrancas do rio Parana (Porto Epitacio) . 

Em 1921, Santo Anastacio ja era servido sema
nalmente por dois trens de passageiros que o ligavam 
a Capital do Estado. 

Format;oo Administrativa 
0 DISTRITO de Santo Anastacio foi criado pela 
Lei estadual n.U 1. 798, de 23 de novcmbr~ de 1921. 

0 Municipio, criou-o a Lei estadual no :>. . 076, de 
19 de novembro de 1925, com territ6rin desmem
brado do de Presidente Prudente. A inshlac;iio ecor
reu em 2'7 c!e marc;o do ano seguinte. 

A elevac;ao da sede municipal a categoria de 
Cidade teve lugar no mesmo dia em que foi criado 
o Municipio e por efeito da mesma Lei. 
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Prefeitura Municipal 

Na Divisao Administrativa de 1933, Santo Anas
tacio figura com 2 distritos: o da sede e o de Pi
querobi (criado pela Lei estadual n.0 2.294, de 8 
de novembro de 1928) . 

Segundo as Divis6es Territorials datadas de 1936 
e 1937 e o Quadro Anexo ao Decreta-lei estadual 
n.O 9.073, de 31 de margo de 1938, o Municipio se 
comp6e de 3 distritos: os acima citados e o de Ri
beirao dos indios (criado pela Lei n.0 2. 793, de 26 
de dezembro de 1936) . Essa situac;ao foi mantida no 
Quadro fixado pelo Decreta · estadual n.0 9. 775, de 
30 de novembro de 1938, para vigorar no quinqu€mio 
1939-1943. 

Pelo Decreto-Iei estadual n.0 14 .334, de 30 de 
novembro de 1944, que fixou o Quadro da Divisao 
Territorial Administrativo-Judiciaria do Estado de 
Sao Paulo, em vigor no periodo 1945-1948, o Muni
cipio de Santo Anastacio perdeu parte do territ6rio 
do distrito-sede para o novo distrito de Dumontina 
(Municipio de Presidente Bernardes) e parte do ter
rit6rio do distrito de Ribeirao dos indios, para o 
novo de Gracian6polis (Municipio de Lucelia) , em
bora continuasse composto dos tres distritos ante
riormente discriminados. 

No Quadro fixado pela Lei-estadual n .0 233, de 
24 de dezembro de 1948, para vigorar no quinquenio 
1949-1953, Santo Anastacio e integrado par 3 dis
tritos: o da sede, o de Ribeirao dos indios e o de 
Costa Machado (criado pela mesma Lei, com terras 
desmembradas do distrito-sede). Quanto ao distrito 
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de Piquerobi, que vinha figurando desde 1933, foi 
elevado a categoria de Municipio por for~ta da citada 
Lei n.o 233. 

A Lei estadual n.0 2 . 456, de 30 de dezembro de 
1953, fixou o Quadro para 1954-1958, no qual Santo 
Anastacio aparece apenas com 2 distritos: o da 
sede e o de Ribeirao dos indios, de vez que o dis
trito de Costa Machado foi transferido para o Mu
nicipio de Mirante do Paranapanema (citada Lei 
2.456). 

Com dais distritos : Santo Anastacio e Ribeiriio 
dos indios aparece nas Divis6es Territoriais de 1960 
e 1965 e no Quadro de Apura~tiio do Recenseamento 
Geral de 1970, situa~tiio que ainda se conserva. 

Forma~ao Judiciaria 
A COMARCA de Santo Anastacio foi criada pela Lei 
n.0 2 . 222, de 13 de dezembro de 1927. 

Segundo as Divis6es Territoriais datadas de 1936 
e 1937 e o Quadro Anexo ao Decreta-lei estadual 
n .0 9. 073, de 31 de mar!;Q de 1938, o Municipio de 
Santo Anastacio pertence ao Termo Judiciario da 
Comarca de igual nome, Termo este constituido pe
los Municipios de Santo Anastacio e Presidente Ven
ceslau. 

Nos Quadros fixados pelos Decretos estadt<ais 
n.os 9.775/ 938 e 14.334/ 944 para vigorarem nos pe
riodos 1939-1943 e 1945-1948 o Municipio permanece 
subordinado a Comarca de Santo Anastacio, da qual 
e termo (mica . 

Atualmente, Comarca de 2a. entrancia sua ju
risdi~tiio abrange nao s6 o Municipio de Santo Anas
tacio como o de Piquerobi . 

ASPECTOS FISICO$ 

COM area de 639 km2, que integra a Microrregiao da 
Alta Sorocabana de Presidente Prudente, Santo 
Anastacio acha-se limitado pelos Municipios de Dra
cena, Maraba Paulista, Mirante do Paranapanema, 
Piquerobi, Presidente Bernardes e Junqueir6polis. 

Aos 430 metros de altitude, a sede municipal 
dista 553 quil6metros da Capital Estadual, rumo 
ONO. Sua posi~tiio geografica e determinada pelo 
paralelo de 21°58'17" de latitude Sul e pelo meri
diana de 51°39'17" de longitude W.Gr. 

Entre os principais acidentes geograficos, desta
cam-se os rios do Peixe e Santo Anastacio e os 
c6rregos Guai~tara e Vai-e-Vem . 

Chove normalmente em agosto e setembro e de 
janeiro a marc;o. Em 1974, a precipitac;ao pluviome
trica foi de 1. 419,2 mm. 

Clima tropical, com invernos secos e tempera
turas que oscilam, em graus centigrados, entre 15 
e 39. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 VIII RECENSEAMENTO Geral 0970) registrou 
popula<;ao de 25.332 habitantes, dos quais 14.793 
residentes nas areas urbanas (58,40%). Em confron
to com a apura<;ao do Censo anterior (1960) verifica
ram-se os seguintes incrementos: Municipio, 17,4%; 
areas urbanas, 27,1%; areas rurais, 6,0%. 

Tendo em vista a localiza<;ao por distritos, 
85,75% residiam no distrito-sede e 14,25%, no de 
Ribeirao dos indios. 

Entre as 17 .943 pessoas que contavam 10 anos 
e mais de idade, 8 .183 (6. 771 homens) eram econo
micamente ativas . 

0 setor primario (agricultura, pecuaria, silvi
cultura, extra<;ao vegetal, ca<;a e pesca) era o mais 
importante, cobrindo 53,9% do total; em seguida, 
o terciario (comercio de mercadorias, presta<;ao de 
servi<;os, transportes, comunica<;6es, armazenagens, 
atividades socials, administra<;ao publica e outras 
atividades), 37,4% ; e, finalmente, o secundario (ati
vidades industrials), 8,7%. 

A densidade demografica era de 39,64 habitan
tes por quil6metro quadrado . 

Movimento da Popula~ao 
SEGUNDO o Registro Civil das Pessoas Naturals, em 
1974 ocorreram 563 nascimentos (29 natimortos) e 
149 6bitos. 

Realizaram-se 164 casamentos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Censo Agropecuario 
0 CENSO Agropecuario de 1970 cadastrou 1 . 258 es
tabelecimentos (65. 001 ha), ocupando 4. 641 pessoas. 
Em 558 propriedades (54.209 ha), os produtores 
eram os proprietarios; em 550 (8 .195 ha), os arren
datarios: em 4 (901 ha) , os parceiros; e em 76 
(1 . 696 ha), ocupantes nao especificados. Contaram
se 178 tratores. 

Havia lavouras permanentes em 27 estabeleci
mentos (43 ha) e temporarias, em 1.121 04.741 ha). 

Os bovinos achavam-se distribuidos em 437 esta
belecimentos e os suinos, em 687 . 

Produ~ao Extrativa Vegetal 
0 EXTRATIVISMO vegetal foi representado, em 1974, 
pel a produ<;ao de 15 . 000 ma de lenha, no valor de 
Cr$ 195,0 milhares. 
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Agricultura 
ONZE produtos agricolas for am colhidos em 22 . 397 
hectares, atingindo valor de Cr$ 26,2 milhoes em 1973. 
Para esse total, o algodao contribuiu com 38,4%; 
o amendoim, com 29,2% ; a mamona, com 15,6% ; o 

AGRICULTURA 

Valor da produc;ao 1973 

·-·-~:::::: 
::::::: AlgodOo . Amend otm Momon a 

[}J Mtl ho ~ Bo tato- lng ie;o [·:'.(:'j Mon d10co 

r : : : 1 0 u t r:J 5 

milho, com 5,1% ; a batata-inglesa , com 3,7%; e a 
mandioca, com 3,2%. Feijao, melao, melancia, ba
nana e arroz perfizeram o restante . 

Tres agronomos prestam assistencia tecnica aos 
la vradores . 

Pecuaria 
OS PRINCIPAlS rebanhos existentes totalizaram 
73 .608 cabec;as, em 1974, e foram avaliados em 
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Cr$ 106,4 milh6es. Predominancia absoluta dos bo
vinos, com populac;ao de 60.000 cabec;as e cobertura 
de 90,2 % do valor; 3 .000 muares, 4,0 % ; 2 .800 eqi.ii
nos, 2,6 %. Suinos, bufalos, ovinos, caprinos e asi
ninos complementavam o plantel. 

0 gado se destina ao corte e a produc;ao de 
leite, havendo preferencia dos criadores pelas ragas 
nelore, gir e zebu. 

Em 1974, for am importados 18.080 cabec;as e 
exportadas 33. 903. 

73 % da area municipal sao ocupados por pas
tagens, o que propicia o desenvolvimento da pecua
ria. 

As aves existentes, em numero de 64.050 (63.250 
galinaceos), foram avaliadas em Cr$ 785,0 milha
res (98,7 % relativos aos galinaceos) . 

Produziram-se 5. 300.000 litros de leite, no va
lor de Cr$ 5,3 milh6es; 449,4 t de queijo, Cr$ 8,1 
milh6es e 110 .000 duzias de ovos de galinha, Cr$ 330,0 
milhares . 

No exercicio da profissao, 1 veterinario. 

Censo Industrial 
0 CENSO Industrial cadastrou 43 estabelecimentos, 
com 363 pessoas ocupadas (279 ligadas a produc;ao) , 
as quais foram pagos salarios no valor de Cr$ 1,2 
milhao (Cr$ 780,0 milhares ao pessoal ligado a pro
duc;ao) . 0 valor desta foi de Cr$ 40,6 milh6es e o 
das despesas com operac;6es industriais, de Cr$ 31,8 
milh6es . 

lndustrias de Transforma~ao 
OS 36 estabelecimentos de industrias de transforma
c;ao, que se achavam em funcionamento em 1973, 
ocuparam 160 pessoas, tendo a produc;ao alcanc;ado 
valor de Cr$ 44,5 milh6es. 0 genera mais impor
tante foi o t ext i l que, com 3 fabricas , cobriu 71,9 % 
do total. Os 15 estabelecimentos de produtos ali
m entares contribuiram com 27,5 % . 0 restante cou
be ao genera mobilicirio e a outras indus trias . 

Destacam-se as empresas: SANBRA-Sociedade 
Algodoeira do Nordeste Brasileiro, Anderson Clayton 
S .A. Industria e Comercio, Polenghi S.A. Industria 
e Comercio de Produtos Alimentares e Irmaos Ma
ciel Sanches Ltda. as duas primeiras, beneficiando 
algodao e, as duas ultimas, produzindo alimentos. 

Abate de Animais 
0 PRODUTO de 2 . 115 bovinos, 400 suinos e de 
160.000 aves abatidas, em 1974, totalizou 652,0 
toneladas, no valor de Cr$ 6,1 milh6es (74,6% rela
tivos a carne verde de bovina; 19,6%, aos frangos 
abatidos ; e 5,8%, a carne verde de suino) . 
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INDOSTRIA 
Valor da produ<;ao 

... ::::: % 
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Construc;iio Civil 
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AS OITO licengas para con.struir, concedidas em 
1974, eram relativas a edificag6es que mediam 
3 . 040 m~ ( 1. 800 mz para industria, 640 para resi
dencias e 600 para comercio) e foram avaliadas em 
Cr$ 4,6 milh6es. 

As quatro licengas para "habite-se", liberaram 
construc;6es que mediam 640 m~, no valor de 
Cr$ 960,0 milhares . 

Houve ainda 15 licengas referentes a 1. 930 m" 
destinadas a ampliac;6es, 300 m~ dos quais em resi
dencias . 

Comercio 
DOS 301 estabelecimentos que se achavam em fun
cionamento em 1974, 181 eram do comercio varejista 
e 120 do misto. 
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As principais mercadorias exportadas por vias 
internas pesavam 34 .085 toneladas no valor de ... 
Cr$ 52,7 milh6es : 

VALOR 
QUANTI-

MERCADORIAS DESTINO DADE 
Ahsoluto I Ttelati,·o (t) CrS 1 000 % 

Algodao em pluma Sao Paulo 
e Campinas 2 746 21 608 41,0 

Milho ... Sao Paulo 10 400 6 240 11,8 
Caro<;o de algodao .. Sao Paulo 5 467 5 412 10,3 
Farelo de soja .... Sao Paulo 4 489 3 990 7,6 
Osso mo!do .. Sao Paulo 2 655 3 717 7,0 
Queijo .. .. . Sao Paulo 529 3 425 6,5 
Oleo de soja bruto . Sao Paulo 512 2854 5,4 
Amendoim em casca . . Sao Paulo-

-Pacaembu 1 600 2 400 4,5 
Tomate .. Presidente 

Prudente 4 750 1 900 3,6 
Arroz beneficiado .. Sao Paulo 937 1 201 2,3 

TOTAL. . . 34 085 52 747 100,0 

De Min as Gerais, Parana, Mato Grosso e Goias, 
import a ram-se 65 . 602 t de soja, algodao em caro<;o, 
milho, osso bruto e leite, no valor de Cr$ 810,9 
milh6es. 0 soja representou 58,6% do total e o al
godao em carogo, 26,3 % . 

Comercio Exterior 
PARA o exterior, os principais produtos exportados, 
em 1974, pesaram 33 .610 toneladas, sendo de Cr$ 43,2 
milh6es o seu valor : 

:\L\.RCADOIUAS DESTit\0 

TOTAL 

Fa~elo de soja .. . . J nglatena, 
Alemanha e 
Guatemala 

Oleo de amendoim hru-
to. Inglaterra 

e Aleman11a 

Amendoim rm caro~o .. Inglaterra 
e Espanha 

Farelo de amendoim .. Inglaterra 
Amendoim em casca . . Inglaterra, 

Espanha e 
Fran<;a 

VALOR 
QUANTI- ------

DADE 
(t) 

33 610 

28 937 

I 469 

873 
2 203 

128 

Absoluto I R clat i,·o 
Cr$ 1 000 % 

43 222 100,0 

26 364 61,0 

10 366 2<l,O 

4 105 9,.5 
I 898 4,4 

4R9 1.1 
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1 - Posto de Semente 
2 - Grupo Escolar Professor Raimun

do Pismel 
3 - Cemiterio Municipal 
4- Ferrovias Paulistas S .A. 

(FEPASA) 
5 - Gin~sio Estadual da Vila Adorinda 
6 - Praca Santo Andre 
7 - Caixa de Agua 
8 - Escola Superior de Educacao Fi· 

sica 
9 - Colegio Sao Jose 

10 - Camara Municipal 
11 - Agl!ncia de Coleta do IBGE 
12 - Colegio Estadual 

13- Forum 
14 - Coletoria Estadual 
15 - Prefeitura Municipal 
16 - Alistamento Militar 
17 - Delegacia de Polfcia 
18 - Delegacia de Ensino 
19 - Posto de Saude 
20 - lgreja Matriz 
21 - Grupo Escolar Enrico Bertoni 
22 - Hospital de Caridade Anita Costa 
23 - Posto Dermatol6gico 
24 - Estacao de Tratamento de Esgoto 
25 - Grupo Escolar Prof. Alice Maciel 

Sanches 
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Registro de lmoveis 
ENTRE as 450 escrituras de transmiss6es de imoveis, 
no valor de Cr$ 17,7 milh6es, 407 foram por compra 
e venda, Cr$ 15,9 milh6es, em 1974. 

No mesmo ano, inscreveram-se 22 hipotecas con
vencionais, no valor de Cr$ 3,1 milh6es. 

Ban cos 
AGENCIAS do Banco do Brasil, do Banco do Estado 
de Siio Paulo, do Banco !tau e do BRADESCO, jun
tamente com a da Caixa Econ6mica Estadual, in
cumbem-se das operac;6es de credito . 

Compensa~iio de Cheques 
A CAMARA de Compensa c;iio de Cheques registrou 
o movimento de 190.412 cheques, no valor de .. . 
Cr$ 146,7 milh6es, no periodo de janeiro a outubro 
de 1974 . 0 valor media por cheque foi de Cr$ 770,47 . 

A partir de novembro do citado ano, os ser
vi<;os acha m-se suspensos, por motivo de integrac;iio. 

Presta~ao de Servi~os 
EM 1974, havia 74 estabelecimentos de prestac; iio 
de servic;os: 32 bares e botequins, 14 sal6es de bar
beiros, 6 sal6es de cabeleireiros para senhoras, 3 
hoteis, 3 pens6es, 2 restaurantes e 14 niio especi
ficados . 

Meios de Hospedagem 
0 GRANDE Hotel Gil oferece 6 apartamentos e 25 
quartos ; o Hotel e Restaurante Quitandinha, 23 ; e 
o Hotel Alianc;a, 20. Pens6es: Siio Paulo, Central e 
Rodovhiria, com 11, 10 e 8 quartos, respectivamente. 

T ransportes 
SANTO Anastacio e servido pela Rodovia Estadual 
Raposo Tavares (SP-270), asfaltada, por rodovias 
municipais e pelas Ferrovias Paulistas S .A . .. ... . 
(FEPASA) que mantem uma estac;iio e duas paradas 
no Municipio . 

Com pista gramada de 1 . 100 m x 100m, o Campo 
de Pouso Brigadeiro Ararigboia e utilizado por avi6es 
de pequeno porte. 

De 6nibus, vai-se a Brasilia (DF) em 13 horas; 
a Siio Paulo, em 8 horas e 30 minutos; a Dracena, 
em 2 horas ; a Junqueiropolis, em 1 hora e 40 minu
tos; a Maraba-Paulista, em 1 hora e 30 minutos ; a 
Mirante do Paranapanema, em 1 horae 30 minutos; 
a Piquerobi, em 20 minutos e a Presidente Bernar
des, tambem, em 20 minutos . 
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P/PRESIOENTE EPtTACtO 

0N\£NC6ES 

ODOVIA FEDERAL 

ODOV tA ESTADUAL 

~R.be•rcio dos in d<os 

'SANTO ANASTACIO 
e PRESIDENTE BERNARDES 

PIS PAULO 

ERROVIA -t-----f-

EROPORTO T 

P/SAURU 

0 movimento, em 1974, foi de 172 .500 passa
geiros. 

De trem, ga.stam-se 12 horas na viagem a Sao 
Paulo; e 18 minutes, tanto para ir a Presidente Ber
nardes, como para ir a Piquerobi. 

Transportaram-se de trem, 14 .600 pessoas, no 
ano acima. 

Sediadas em outros Municipios estabelecem li
gag6es com Santo Anastacio as seguintes empre~as: 
Transportes Andorinha S. A., Transportes Sao Se
bastiao e Viagao Motta Ltda. 

Ainda em 1974, achavam-se em tnifego 1.877 
veiculos a motor: 1.057 autom6veis e j ipes, 189 ca
mionetas, 412 caminh6es, 141 "pick-ups" ou furg6es, 
64 autolotag6es, 3 6nibus e 11 nao especificados . 

Comunica~oes 

A EMPRESA Brasileira de Correios' e Telegrafos 
mantem uma Agencia Postal no Distrito-sede, outra, 
no de Ribeirao dos indios . 

As comunicag6es telef6nicas sao feitas pela Te
lecomunicag6es de Sao Paulo S .A . - TELESP, vin
culada a EMBRATEL, que mantinha, em 1974, 505 
aparelhos instalados. 

A Radio Brasil S.A . , prefixo XYE-323, emite em 
ondas medias desde 1949. 

Nitidamente recebidos os programas transmiti
dos pela TV-Globo, TV Tupi, da Capital de Sao 
Paulo e TV Tibagi de Apucarana (PR) . 
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Representando a imprensa local, o Oeste Paulis
ta, fundado em 1931 circula semanalmente e sua 
tiragem e de 15.600 exemplares. 

Em funcionamento , 1 tipografia e 2 livrarias . 

ASPECTOS SOCIAlS 

Domicilios 

0 CENSO Demogratico de 1970 cadastrou 4 . 772 do
micilios permanentes, dos quais 2 . 355 ocupados por 
seus proprietarios; 825, por inquilinos e 1.592, por 
pessoas nao especificadas . 

A rede geral de agua servia a 2 . 049 habita<;6es 
e pogos ou nascentes, a 2. 014 . 

889 domicilios possuiam instalag6es sanitarias 
ligadas a rede geral e 3.196 fossas . 

Urbaniza~iio 

SANTO Anastacio e a linda Cidade planificada por 
Luiz Ramos e Silva Junior e Silvano Wendel, e 
conservada pelo carinho de seus habitantes. 

Ha 3 Avenidas: 9 de Julho, Jose Bonifacio e 
D. Pedro II; 41 ruas, entre as quais a Osvaldo Cruz, 
a Barao do Rio Branco, a Rui Barbosa, a Visconde 

Pra~a Ataliba Leonel 
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de Maua, a Dr. Costa Manso, a Jau e a Joaquim 
Nabuco; 4 pragas; 4 jardins e 1 parque. 

Vinte e dois logradouros publicos sao pavimen
tados e 15, arborizados. 

Dos 3 .274 prectios existentes em 1974, 2.338 
acham-se ligados a rede de abastecimento de agua; 
1.789, a de esgoto sanitaria; e 2.960, a de eletrici
dade. Contam-se 1.689 focos de iluminagao publica. 

A energia domiciliar e de 127/220 volts, com fre
qiiencia de 60 ciclos. 

Em 1974, o consumo de energia eletrica elevou-se 
a 3.563 MWh: 1.712 MWh utilizados em residencias; 
1.069, na industria; 534, no comercio; 180, pelos po
deres publicos; 58, na iluminagao publica; e 10, para 
fins nao especificados. 

No exercicio da profissao, 2 engenheiros e 4 
construtores licenciados . 

Assistencia Medico-Sanitaria 
A ASSIST:ENCIA Hospitalar acha-se a cargo do Hos
pital de Caridade Anita Costa e do Hospital e Ma
ternidade Sagrado Coragao de Jesus, o primeiro, com 
59, e o segundo, com 35 leitos . 

Complementam os servigos de saude 3 postos, 1 
pronto-socorro, 1 centro de puericultura e 1 labo
rat6rio de analises clinicas. Funcionam 6 farmacias 
e drogarias. 

Encontram-se no exercicio de suas profissoes 6 
medicos, 6 dentistas, 6 farmaceuticos e 1 enfermeiro. 

Assistencia Social 
SAO 6rgaos de amparo a populagao: Assistencia So
cial Municipal (assistencia em geral), Creche Ber
gario de Santo Anastacio e Lar de Menores Dr. Ar
tur Ramos e Silva Junior (assistencia ao menor), 
Irmandade do Hospital de Caridade Anita Costa 
(assistencia hospitalar), Congregagao das Filhas de 
Maria Missionarias <instrugao e religiao) , Sociedade 
das Damas de Caridade da Vila Vicentina (amparo 
a velhice), Sociedade de Sao Vicente de Paulo (dis
tribuigao de alimentos), Uniao Assistencial Espirita 
de Santo Anastacio (distribuigao de alimentos e ins
trugao). 

RELIGIA.O 

A PAR6QUIA de Santo Anastacio, com sua Igreja 
Matriz no Distrito-sede e a Igreja de Born Jesus no 
Distrito de Ribeirao dos indios assume a responsa
bilidade da assistencia espiritual aos cat61icos, que 
representam 93,0% da populagao. 
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Para os evangelicos, 5 Templos, todos no Dis
trito-sede : Congregar;iio Crista no Brasil, Congre
gar;iio das Testemunhas de Jeova, Igreja do Aviva
mento Biblico, Igreja Evangelica Batista e Igrej a 
Presbiteriana do Brasil . 

Ha 3 Templos espiritas: Centro Espirita Casa de 
Jesus, Centro Espirita Mestre Salvador e Sociedade 
Espiri ta de San to Anastacio . 

ASPECTOS CULTURAl$ 

Alfabetizac;ao 
DAS 21 .749 pessoas que contavam 5 anos e mais de 
idade, 15 . 112 eram alfabetizadas (9 . 990 no quadro 
urbana), segundo dados divulgados pelo Censo De
mografico de 1970 . 

POPULA<;AO 
Pessoas de 5 anos e mais - 1970 

Alfabetizadas 

f!f/jj/j N a o a If abet i z ad as 
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Ensino de 1.0 e de 2.0 Graus 
0 ENSINO de 1.0 e de 2.0 graus era ministrado em 
69 estabelecimentos, nos quais lecionavam 348 pro
fessores e matricularam-se 6 .130 alunos, em 1974 . 

Entre os estabelecimentos destacam-se : Co
legio e Escola Normal Estadual de Santo Anastacio, 
Escola Tecnica de Comercio de Santo Anastacio, 
Centro Educacional n.o 138-SESI, Ginasio Estadual 
de Santo Anastacio, Ginasio Estadual de Ribeirao 
dos indios, 2.0 Ginasio Estadual de Santo Anastacio 
III Unidade . 

Ensino Sup/etivo 
NAS 11 unidades escolares de ensino supletivo ma
tricularam-se, em 1974, 246 alunos, sob orienta<(ao 
de 12 professores . 

Outros Cursos 
OITENTA e cinco a lunos m atricularam-se em 1974 
no Centro de Intercambio Cultural "Robert 
Kennedy", onde dais professores lecionam ingles. 

Ha duas Escolas de Datilografia: a Remington e 
a Mercurio, nas quais a matricula foi de 210 e 350 
alunos, respectivamente. 

Grupo Escolar Enrico Bertoni 



Educando\rio Sao Jos~ 

Cada uma dessas escolas acha-se sob a respon
sabilidade de uma professora . 

Em funcionamento, tambem, a Escola de Corte 
e Costura Sao Paulo, com 3 professores e 110 alu
nos matriculados . 

Bibliotecas 
A MAIS importante e a Biblioteca Municipal Raul 
de Leoni, com acervo de 4 . 505 volumes, man tid a 
pela Prefeitura Municipal. Em seguida, a do Co
legio e Escola Normal Es tadual, com 2 . 190 volu
mes; a da Escola Tecnica de Comercio, 1.500; a do 
Sindicato Rural, 857 ; e a da Agencia de Coleta do 
IBGE, 410. 

Em 1974, registraram-se 11.385 visitas, 15 .407 
consultas e 378 emprestimos . 

Casas de Espetaculos 
0 CORAL Papa Joao XXIII e o Cine Guarani dis
poem de 100 e de 780 poltronas, respectivamente e 
sao os estabelecimentos responsaveis pelas repre
senta<;oes teatrais e cinematograficas . 
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Associac;oes 
0 MAIOR quadro social e o do Nosso Clube, fundado 
em 1950. Segue-a o Clube dos Bancarios, em funcio
namento desde 1953. Ambos tern finalidades recrea
tivas . 

Ha 2 associa~oes desportivas: o Gremio Espor
tivo Polenghi, fundado em 1974, e o indio Futebol 
Clube, em 1930 . 

0 numero total de associados era de 1 . 197. 

Turismo 
:E MOTIVO de orgulho dos municipes a Pra<;a Ata
liba LeoneZ, com uma linda Fonte Luminosa, ver
dadeira obra de arte. 

Os que visitam a Cidade, nao regateiam elogios, 
tambem, a Quadra do Clube dos Bancarios, com sua 
excelente piscina, localizada na periferia da Cidade. 

A Ponte de Concreto, sabre o rio Anastacio ; o 
Estadio Municipal Jose Spans da Silva ; o belo prectio 
em que funciona a Prefeitura Municipal ; o Forum 
Rodrigues Alves ; o Colegio e Escola Normal Estadual 
de Santo Anastacio; o Ginasio Estadual da Vila 
Adorinda; entre outros, sao pontos frequentados pe
los visitantes. 

Piscina do Clube dos Banctirios 
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Fonte luminosa da Prac;a Ataliba Leone! 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E 
POLITICOS 

ENTRE os 6rgaos federais sediados em Santo Anas
tacio, acham-se a Junta do Servic;o Militar, o Posto 
da Receita Federal e a Ag€mcia de Coleta do IBGE; 
entre os estaduais, o Forum Rodrigues Alves, a Co
letoria Estadual, o Posta Fiscal Estadual, a Casa 
da Agricultura, o Posto de Produc;ao Vegetal (Posto 
de Sementes) , a Delegacia de Policia e a Delegacia 
de Ensino; entre os municipals, a Prefeitura e o 
Cons6rcio Intermunicipal para a Promoc;ao Social . 

Financ;as Publicas 
EM 1974, a Uniao arrecadou Cr$ 4,3 milh6es ; o Es
tado, Cr$ 5,2 milh6es e o Municipio, Cr$ 5,7 milh6es, 
tendo realizado despesas no valor de Cr$ 4,8 mi
lh6es . 

0 Orc;amento Municipal para 1976 preve receita 
de Cr$ 7,1 milh6es (Cr$ 964,6 milhares de renda tri
butaria) e fixa igual despesa. 

A Coletoria Federal arrecada tambem nos Mu
nicipios de Paranapanema e Presidente Bernardes. 

Representac;iio Politico 
0 LEGISLATIVO Municipal comp6e-se de 11 verea
dores. Em 1974, havia 11.780 el~itores inscritos. 
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FONTES 

AS INFOMA96ES divulgadas neste trabalho joram , em sua 
maioria, jornecidas pelo Agente de Coleta do IBGE em Santo 
Anastcicio, Jose Frederico Junior. 

Utilizados, tambem, dados das publicat;6es Santo Anastacio, 
Salve Santo Anastacio e 0 Impa rcial; dos arquivos de d.o
cumentat;cio do IBGE e de diversos 6rgii.os do si stema estatis
tico nacional. 

Acabou-se de imprimir aos treze dias do nuis de novem
bro de m il novecentos e set enta e cinco nas oticinas do 
Servi<;o Grcijico do I BGE, Lucas, Rio de Janeiro, RJ 
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