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COLE(}AO DE MONOGRAFIAS N.• 609 

RIO G H Q Fl 0 8 DO 8 II L 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 2.267 km2 ; altitude da sede: 
805 m; temperaturas em •c: maxima 32,5; minima : 2,8; 
precipitar;do pluviometrica anual: 2.076 mm. 

POPULA(}AO RESIDENTE - 28.791 habitantes (Censo Demo
grajico de 1970); densidade demogrtijica : 12,70 habitantes 
por quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 64 estabelecimentos industriais, 3 
do comercio atacadista, 219 d.o varejista, 5 do misto ; 3.658 
im6veis rurais ( INCRA) ; 3 agencias banctirias e 2 de 
Caixas Eccn !Jmicas (federal e estadual). 

ASPECTOS CULTURAIS - 137 unidades escolares de ensino 
de 1.• e 2.• graus; 3 bibliotecas, 2 livrarias, 1 tipograjia, 1 
jornal, 1 estar;iio radiodijusora, 1 cinema, 8 associar;oes 
esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 172 ruas, 6 avenidas, 8 prar;as; 2.325 
pnldios, 2.231 li!ICL?6es eletricas domiciliares, 2.365 jocos de 
iluminar;iio p-Ublica, 353 aparelhos telet6nicos; 13 hoteis, 1 
pensiio, 12 restaurantes, 96 bares e botequins, 3 boates. 

ASSISTI:NCIA MEDICA - 1 hospital com 58 leitos, 1 posto de 
saude; 8 medicos, 5 dentistas, 4 jarmaceuticos, 3 enter
meiros; 4 tarmacias e 3 laborat6rios de analises cltnicas. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Municipal em 1974) 
- 1.255 autom6veis e jipes, 8 6nibus, 312 caminhoes, 719 
camionetas e 35 lambretas . 

OR(}AMENTO MUNICIPAL PARA 1975 (milh6es de cruzeiros) 
- receita prevista e despesa tixada: 5,6. 

REPRESENTA(}AO POLiTICA- 9 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

JESUiTAS espanh6is, em missao de catequese, foram 
os primeiros civilizados a penetrar em terras habita
das pelos "coroados" e dos quais ate hoje existem 
descendentes, agrupados nos toldos de Cacique Do
ble, Ligeiro, Nonoai, Inhacora, Carreteiro e Agua 
Santa. 

Por volta de 1740, fixaram-se os primeiros povoa
dores, mas s6 quatorze anos depois, come<;aram a 
receber os titulos de posse das terras. Combates 
indigenas, entretanto, fizeram-nos emigrar para 
Santa Catarina. 

Entre 1840 e 1847, Jose Ferreira Bueno, oficial 
da Guarda Nacional e proprietario de uma fazenda 
localizada em terras da atual Cidade de Lagoa Ver
melha, ai passou a residir com sua familia, tornou
se o fundador do povoado, no qual construiu humilde 
capela dedicada ao Ap6stolo Sao Paulo e inaugurada 
em 25 de janeiro de 1845. Ao rector dela, formou-se 
urn nucleo populacional que progrediu rapidamente, 
com numerosas familias procedentes de Sao Paulo, 
Colonia Caseiros, Vila da Lapa e de Castro e de ou
tras localidades. 

Lagoa Vermelha foi teatro de lutas sangrentas 
por ocasiao da Revolu<;ao Federalista de 1893, movi
mento politico que deu lugar a violenta guerra civil. 

Foi a pecuaria extensiva o primeiro esteio eco
n6mico do Municipio. Nos campos abertos o gada, 
desconhecendo fronteiras, pastava livremente, en
quanta os colonizadores, fixando moradias, marca
vam as reses que criavam ou aprisionavam. S6 mais 
tarde, no come<;o do seculo XX, com o incremento 
das propriedades rurais, teve inicio a delimita<;ao, 
mediante valos, taipas de pedras e, por fim, cercas 
de alambrado. 

Mas o Municipio nao era apenas campanha. Ter
ras fertilissimas, madeira de lei e pinheiro atrairam 
os imigrantes e, das velhas colinas italianas, muitos 
deles vieram cultivar as terras ou iniciar a industria 
da madeira que, dentro em pouco, fez de Lagoa 
Vermelha a Capital do Pinho. 

Dentre os italianos, o primeiro a chegar foi 
Francisco Gentil. Mais tarde, ingleses, arabes, ale
maes, poloneses, franceses, espanh6is e outros, vie
ram contribuir para o desenvolvimento do Municipio. 

0 movimento revolucionario de 1923 trouxe 
intensa movimenta<;ao de tropas. 

Quanta ao top6nimo, data dos tempos da coloni
za<;ao do Estado e foi dado pelos tropeiros que cruza
vam a pequena lagoa de aguas avermelhadas, ainda 
hoje existente as margens da rodovia federal BR-285. 
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Forma~ao Administrativa 
AO TEMPO de sua funda<;ao, Sao Paulo da Lagoa 
Vermelha pertencia ao Municipio de Santo Antonio 
da Patrulha, do qual foi desmembrado, em 22 de 
outubro de 1850, para a forma<;ao do entao recem
criado Municipio de Vacaria. 

A Lei provincial n .o 358, de 17 de fevereiro de 
1857, criou o distrito de Lagoa Vermelha que, em 
26 de outubro do mesmo ano, voltou a integrar o 
Municipio de Santo Antonio da Patrulha, conseqiii'm
cia da cxtingao do de vacaria. 

Com area superior a 15.000 km2, abrangendo todo 
o territ6rio do nordeste da Provincia (inclusive va
caria, Born Jesus e Antonio Prado), foi criado o 
Municipio de Lagoa Vermelha, em cumprimento a 
Lei provincial n.0 1.018, de 12 de abril de 1876. Sua 
instala<;ao, na presen<;a de 7 edis, ocorreu a 18 de 
janeiro do ano seguinte. Entretanto, Camara e In
tendencia nao chegaram a iniciar seus trabalhos, 
devido a acirrada oposigao movida pelos politicos de 
Vacaria, que nao admitiam submeter-se a Lagoa 
Vermelha. No dia 1.0 de abril de 1878, foi restaurado 
o Municipio de Vacaria e extinto o de Lagoa Verme
lha, que voltou a pertencer aquele. 

A 10 de maio de 1881, por for<;a da Lei provincial 
n.o 1.309, Lagoa Vermelha emancipou-se definitiva
m ente, desmembrando-se de Vacaria, e levando ter
rit6rio de cerca de oito mil quil6metros quadrados, 
cujos limites principais eram os rios das Antas, Pelo
tas, Santa Rita, Bernardo Jose, Carreiro e Ligeiro. 
Em 26 de janeiro de 1883, teve lugar festiva insta
la<;ao, sendo o primeiro governo exercido por uma 
Camara de vereadores. 

Na Divisao Administrativa de 1,911, Lagoa Ver
melha figurou com 4 distritos : sede, Barracao 
(criado por Lei provincial n.0 1.646, de 4-1-1888 e 
Ato municipal n.0 19, de 16-11-1898), Fazenda do 
Prata (17, de 16-11-1898) e Sananduva (42, de 
9-11-1.907). 

No Quadro do Recenseamento Geral de 1920, 
apareceram os distritos acima citados (exceto o de 
Fazenda do Prata) acrescidos dos de Andre da Ro
cha (criado pelo Ato municipal n .o 16, de 8-11-1904) 
Cacique Doble (310, de 10-1-1916), Protasio Alves 
(478, de 18-5-1917), Colonia Caseros (718, de 
31-10-1919), Clemente Argolo (31, de 29-4-1914) e 
Colonia Forquilha, do qual nao consta o ato de 
cria<;ao e que, alias, s6 f!gurou nesse Quadro. 

Na Divisao Administrativa de 1933, 11 distritos: 
os relacionados no Quadro supra (exceto Barracao, 
Protasio Alves e Colonia Forquilha) e os de Heleo
doro Branco (criado pela Lei provincial n .0 1.646, 
de 4-1-1888 e Ato municipal n .o 19, de 16-11-1898) 
Paim Filho (544, de 6-2-1918), Machadinho (154, de 
24-8-1926), Maximiliano de Almeida (226, de 
1-4-1927) e Sao Jose do Carreiro (227, de 9-11-1927) . 
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Doze eram os distritos nas Divis6es Territoriais 
datadas de 1936 e 1937 todos const antes n a Divi
sao de 1933, apenas com duas modificag6es toponi
micas (Machadinho, que aparece como Pinhal Ma 
chadinho e Sao Jose do Carreiro, simplesmente Sao 
Jose) mais o de Valzumiro Dutra, sem que conste 
ato de sua criagao. Anexo ao Decreta-lei n .0 7.199, 
de 31-3-1938, Colonia Caseros aparece como Caseros 
e Pinhal Machadinho volta ao t op6n imo anterior, 
Machadinho. 

A situagao se conservou n a Divisao Territorial 
Judiciaria-Administrativa (fixada pelo Decreta-lei 
estadual n.0 7.643 ) para vigorar no quinqu€mio 1939-
1943. 0 Decreta-lei estadual n .o 7.842, de 30-6-39, que 
retificou a citada Divisao, apen as modificou a grafia 
de Caseros para caseiros. Quanta ao Decreta-lei 
estadual n.o 720, de 29-12-1944 (que estabeleceu a 
Divisao Territorial para vigorar no periodo 1945-
1948) , modificou o top6nimo de Sao Jose para Ibi
raiaras e registrou 11 distritos, de vez que Maximi
liano de Almeida passou a figurar no Municipio de 
Marcelino Ramos. 

Na Divisao Territorial datada de 1.0 -7-1.950, h a 
13 distritos : os 11 citados (apenas Valzumiro Dutra 
passou a denominar-se Sao Jose do Ouro acrescido 
dos de Ibiaga (criado pela Lei municipal n .0 59, de 
5-5-1948, com t errit6rio desmembrado do distrito de 
Sananduva) e Sao Jose da Urtiga (Lei municipal 
n.o 79, de 5-11-1.948, com territ6rio desmembrado do 
de Paim Filho). 

A Lei n .o 2.521, de 15-12-1954 (que criou o Muni
cipio de Sananduva) , desmembrou os distritos de 
Sananduva , Ibiaca e Sao Jose da Urtiga, que passa 
ram a integrar o recem-criado Municipio. Dessa 
forma, n a Divisao Territorial datada de 1.0 -7-1955, 
registraram-se 10 distritos : Lagoa Vermelha, Bar
ragao, Andre da Rocha , Cacique Doble, caseiros, 
Clemente Argolo, Paim Filho, Machadinho, Ibirairas 
(antigo Hibiraiaras ) , e Sao Jose do ouro. 

Em 16-8-1955, de acordo com · a Lei municipal 
n .0 522, foi criado o distrito de Gustavo Berthier, 
com territ6rio desmembrado do de Clemente Argolo. 

Para a criagao do Municipio de Machadinho, 
foram desanexados os distritos de Machadinho, Ca 
cique Doble e Paim Filho, em cumprimento a Lei 
3.716, de 16-2-1959. Por sua vez, a Lei n.0 3.822, de 
10-9-1959 elevou Sao Jose do Ouro a categoria de 
Municipio, desmembrando tambem o distrito de Gus
tavo Berthier e incorporando-o ao novo Municipio. 
Seis, portanto, foram os distritos que figuraram n a 
Divisao Territorial datada de 1960: Lagoa Vermelha, 
Barracao, Andre da Rocha, Caseiros, Clemente Ar
golo e Ibiraiaras. Desses distritos, dais foram ele
vados a municipios : Barracao, pela Lei n.0 4.732, de 
30-5-1964 e Ibiraiaras, pela de n .0 4.976, de 9-7-1,965 . 

Em compensagao criaram-se novas distritos : 
Chimarrao (Lei municipal n .o 1.746, de 12-8-1965), 
Tupinamba (n .0 1.747, de 12-8-1965) e Santa Luzia 
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(n.o 1.923, de 13-3-1967), resultando 7 distritos para 
a composic;ao atual: Lagoa Vermelha (sede), Andre 
da Rocha, Caseiros, Clemente Argolo, Chimarrao, 
Tupinamba e Santa Luzia. 

Forma~iio Judici6ria 
A COMARCA foi criada pelo Ato n.0 249, de 12 de 
junho de 1890. 

Atualmente, e de 2.a entrancia e sua jurisdic;ao 
abrange os Municipios de Lagoa Vermelha e Ibirai
aras. 

Nas 2 varas locais, em exercicio, 2 Juizes e 2 
Promotores Publicos. 

Ha 18 advogados militantes. 

ASPECTOS FISICO$ 

COM area de 2.267 km2, Lagoa vermelha fica situado 
na Microrregiao de Campos de Vacaria, limitando
se com os Municipios de Nova Prata, Ibiraiaras, 
Ciriaco, Ibiac;a, Sananduva, Sao Jose do Ouro, Bar
racao, Esmeralda e vacaria. 

A sede municipal, aos 805 metros de altitude, 
tern sua posic;ao geogratica determinada pelo para
lela de 20°12'29" de latitude Sul e pelo meridiana de 
51°31'37" de longitude W.Gr. Dista 206 quilometros, 
em linha reta, da Capital do Estado, rumo NNO. 

0 relevo do solo e caracterizado por campos 
ondulados, por coxilhas, salpicados de cap6es e res
tingas de mato, distinguindo-se o pinheiro. As prin
cipais elevac;6es sao: Alto Grande (ponto culmi
nante); Coxilha Grande; Cerro do Mato Portugues; 
Cerro da Forquilha; Cerro do Posto, Capao Bonito, 
Tres Cerros e outros. 

Os principais rios e riachos sao o Inhandava 
(comumente chamado de Forquilha), Bernardo Jo
se, Piracupia, Prata, Tangapema, Humata e Lajeado 
dos Ivos. 

Ha quatro quedas d'agua: uma no rio Inhanda
va, a que movimentou a primeira usina no Munici
pio, hoje demolida; duas no Passinho Fundo e uma 
no Lajeado dos Ivos. 

A flora e a fauna sao das mais ricas. Existem 
mais de 10 mil variedades de plantas. Alem do 
pinheiro (araucaria), salientam-se numerosas ma
deiras de lei, como angico, cedro, cabriuva, sapope
ma, taruma, cambara, pessegueiro, canela, guajuvira, 
arac;a, cerejeira, etc. Ha abundancia de capivaras, 
lontras, pacas, macacos, iraras, coatis, jacus, inham
bus, perdizes, perdig6es, papagaios, pombas de bando, 
marrecos, entre outros. Grande, tambem, e a varie
dade de bnrboletas e abelhas. 
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A terra e vermelha e argilosa, oferecendo exce
Ientes condiQ6es de cultura. Ha rochas geralmente 
encobertas de granito e basalto. Existem veios de 
pedras semipreciosas. 

Clima - Apesar de sua elevada altitude o Muni
cipio possui urn clima ameno e saudavel. 0 frio, que 
par vezes chega a varios graus abaixo de zero, e seco, 
o que impede a formaQao de neblina e cerraQao. 
Assim, avi6es que, par falta de visibilidade, nao 
conseguem aterrar em outras pistas, descem no 
grande Aeroporto de Lagoa Vermelha. 

No verao, o clima e dos mais amenos, verifi
cando-se em geral a temperatura minima do Estado. 
Em 1974, a temperatura maxima registrada foi de 
32,5°C e a minima de 2,8oc abaixo de zero. 

0 mes mais chuvoso foi janeiro, com 172 mm, 
e o de menor ocorrencia setembro, com 43,4 mm. 

Em 1974 a precipitaQiio pluviometrica somou 
2.076 mm, segundo o ServiQo de Meteorologia. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 VIII Recenseamento Geral do Brasil 0970) 
registrou 28.791 habitantes em Lagoa Vermelha, dos 
quais 13.428 residindo nas areas urbanas (41,94 % 
na sede municipal) . Grupados par faixas de idade 
e segundo o sexo, a distribuiQiiO era a seguinte: 

GRUPOS DE 

TOTAL. .. 

De 0 a 9 anos. 
De 10 a 19 anos .. 
De 20 a 29 anos . .. 
De 30 a 39 anos . . 
Da 40 a 49 anos . . 
De 50 a 59 anos . . 
De 60 a 69 anos .. 
De 70 anos e mais . . 
I dade ignorada .. 

I D.\ DE 
POPI:LAQAO RESIDENTE 

28 791 

8 343 
6 993 
4 580 
3 329 
2 463 
1 655 

9·10 
465 

23 

14 271 

4 150 
3 447 
2 234 
1 654 
1 240 

829 
487 
224 

6 

14 520 

4 193 
3 546 
2 346 
1 675 
1 223 

826 
453 
241 

17 

Ligeira predominancia do sexo feminino (50,4 % ) . 
0 distrito de Lagoa Vermelha, com 20.021 ( 12.075 na 
area urbana), cresceu 27,77% no decenio 1960/70, 
contra 25,64 % no decenio anterior. 

Quanta a densidade demografica, era de 12,70 
habitantes por quil6metro quadrado. 
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Registro Civil 
FORAM registrados, durante o ano de 1974, 1.255 
nascimentos, 200 6bitos e realizaram-se 193 casa
mentos. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

ENTRE as 20.448 pessoas que contavam 10 anos e 
mais, por ocasHio do Recenseamento Geral de 1970, 
8.628 eram economicamente ativas (7.200 homens), 
53,54% destas pessoas dependiam do setor primario 
de atividades (agricultura, pecuaria, silvicultura, ex
tra<;ao vegetal, ca<;a e pesca); 33,07 %, do terciario 
(comercio de mercadorias, presta<;ao de servi<;os, 
transporte, comunica<;6es, armazenagem, atividades 
sociais, administra<;ao publica e outras atividades), 
~ 13,39% do secundario (atividades industriais) . 

Extra~ao Vegetal 
0 EXTRATIVISMO vegetal e uma das fontes da 
economia municipal. 0 aproveitamento das matas, 
soberbas em madeira de lei e em pinheiros, propiciou 
o rapido desenvolvimento do Municipio, que se tor
nou conhecido como a Capital do Pinho. 

Em 1974 a produ<;ao de madeira elcvou-se a 
57,900 ma, no valor de Cr$ 49,8 milh6es. 

Censo Industrial 
0 CENSO Industrial realizado em 1970 apurou a 
exist€mcia de 69 estabelecimentos fabris. 0 pessoal 
ocupado, cuja media anual foi de 652 pessoas, em 
31 de dezembro daquele ano, somava 666, das quais 
533 ligadas a produ<;ao. 0 valor desta atingiu 
Cr$ 13,3 milh6es e as despesas com opera<;6es indus
triais (materias-primas, energia, etc.) fi caram em 
Cr$ 8,1 milh6es. 

Industria 
EM fins do seculo XIX, instalavam-se as primeiras 
serrarias: Heleodoro de Moraes Branco, no. lugar 
chamado Vimes, e Jose Jacob Nacul, em Sao Ricardo, 
e depois no Passinho Fundo. Em 1910, Jose e Edu
ardo Pizzamiglio; nas decadas de 20 e de 30, Antonio 
Ascari. Outros e outros os seguiram. Em 1973, quando 
foi criado o Distrito Industrial, Lagoa Vermelha 
contava com 54 estabelecimentos, nos quais traba-
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lhavam 819 pessoas. No ano seguinte contavam-se 
64 estabelecimentos com 963 pessoas ocupadas. 0 
quadro a seguir permite verificar a participa~tao de 
cada genera. 

G~NEROS DE 
INDUSTRIA 

ESTA
BELECI
ME NT OS 

PESSOAL 
OCUPADO 

EM 
3!-12 

VALOR DA 
PRODUQAO 

Absoluto I Relativo 
(Cr$ I 000) [ (%) 

lnd!istrias de transfor · 

8 

ma~iio .... .. . . 64 963 143 500 100,0 

Metalurgica .. 5 22 1 347 0,9 
Madeira .. . . . 21 422 49 839 34,7 
Mobiliario .... 10 161 9 296 6,5 
Produtoa alimen tares . . 18 160 79 782 55,6 
Outras industriaa .. . 10 198 3 236 2,3 

INDUSTRIA 

Valor da produ~ao-1974 

~ Produtos al imenta re s 

!mmmi M obilicirio 

CZJ Outros 

E:•:•:·:3 Madeira 

~ Metalurgica 



Contribuindo com 55,6% para o valor total, o 
genero mais importante foi o de produtos alimen
tares, que manteve 160< pessoas ocupadas em seus 
18 estabelecimentos. Madeira, o segundo mais im
portante, quanto ao valor (34,7%) foi o que regis
trou maior numero de estabelecimentos e, tambem, 
de pessoas ocupadas. 

Merecem destaque: os Frigorificos Brasileiros 
S.A., que desde 1972 adquiriram o antigo Frigorifico 
Lagoense, fundado em 1960 (ha capacidade para o 
abate diario de cerca de mil cabec;as de gado, sendo 
a carne eqtiina totalmente exportada para o exte
rior) ; Hilton Garcez Agricultura Industria e Co
mercia (erva-mate "Machadinho") , Bonoto & Filhos 
& Cia. Ltda., Boleslau Zamecki, Madeireira Ubira
jara S.A., Eugenio Caetano Alegretti (madeiras) ; 
Geni & Cia. (papeHio), entre outros. 

Abate de Animais 
FORAM abatidos, em 1974, 1.017 bovinos, 674 suinos, 
301 ovinos, 21.169 eqtiinos e 38.400 aves. 

0 produto do corte rendeu 7.100 toneladas, no 
valor de Cr$ 37,8 milh6es. Destacou-se a carne verde 
de eqtiino, pesando 3.185 toneladas, no valor de 
Cr$ 12,9 milh6es, o que resultou na contribuic;ao de 
34,1 % para o total. 

Censo Agropecuario 
0 CENSO Agropecuario realizado em 1970 encontrou 
em Lagoa vermelha 3.357 estabelecimentos, distri
buidos em areas que totalizavam 223.992 ha. Tendo 
em vista a condic;ao do produtor, 2.715 eram propri.e
tarios; 293, arrendatarios; 249, parceiros e 100 
ocupantes nao discriminados. Os responsaveis pelo 
preenchimento de 343 questionarios declararam a 
existencia de lavouras permanentes nos respectivos 
estabelecimentos e os responsaveis por 2.630, de la
vouras temporarias. 

Cadastraram-se 7.759 pessoas ocupadas nas ati
vidades agropecuarias, dispondo de 171 tratores para 
a realizac;ao de suas tarefas. 

Os efetivos eram os seguintes: bovinos, 90.587 
cabec;as em 2.741 estabelecimentos; suinos, 18.941 
em 1.993. As 85.513 galinhas existentes achavam-se 
distribuidas por 2.154 propriedades. 

Agricultura 
A PARTIR de 1920, numerosas col6nias agricolas 
foram implantadas nas areas florestais. 0 surgi
mento da lavoura mecanizada transformou a agri
cultura numa das principais fontes de renda, com
petindo com a pecuaria e com a industria. 
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Em 1974, 26 produtos foram colhidos em 35.025 ha, 
tendo a safra atingido valor de Cr$ 32,5 milh6es. 

AREA 
COLHIDA 

(lm) 

\'ALOR 

l 'Hll'i'C JP.~ J S J'UODUTOS 

Trigo. 
SojJ . . 
Milho . . 
Feijao .. 
Batata-inglesa . 
Trigo mouri sco. 
Outros .. 

TOTAL .. 

G 000 
4 000 
6 200 

430 
400 

17 100 
895 

35 025 

Absoluto I 
(CrS J 000) 

5 586 
3 400 
3 906 
1 060 
1 120 

lG 200 
1 307 

32 579 

AGRICULTURA 

Valor do produ~ao-1974 

0 
MllhOes de cruz eiros 

CJ Tr190 mou ri1co 

~ Tnoo 

~ M1lho 

m Sojo 

EmJ Bototo-•nQicso 

EJ Fe1J0o 

W Outros 

Reb.ti\·o 
(o/o) 

17,3 
10,4 
12,0 
3,3 
3,4 

49,7 
4,0 

100,0 

Lagoa Vermelha e urn dos maiores produtores 
de trigo mourisco do mundo. 

As tarefas agricolas foram realizadas com o 
auxilio de 200 tratores. 

0 INCRA cadastrou 3.658 im6veis rurais, em 
1973. 

Os produtores sao assistidos por 4 agr6nomos e 
dispoem de 1 posto agropecu:irio e de 1 escrit6rio do 
Servi<;o de Extensao Rural. Estao sediados no Muni-
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cipio alem do INCRA, a 6.a Inspetoria de Terras e a 
Agronomia Regional da Secretaria de Agricultura. 
Silo Aereo da CESA - A Companhia Estadual de 
Silos e Armazens (CESA) inaugurou em 1968 urn 
gigantesco armazem coletor, com capacidade para 
8.500 toneladas. Em 1974, armazenaram-se 3.946.000 
sacas de trigo e soja, sendo 946.000 de trigo branco, 
2.500.00C do mourisco e 500.000 de soja. 
Cooperativa Agricola Mista Lagoense - Fundada 
em '27 de setembro de 1957, iniciou suas atividades 
em 1959. Dispoe de armazem, com capacidade para 
estocar 700.000 sacos. Quanta ao armazem grane
leiro, inaugurado em 1974, tern capacidade para 
500.000 sacos. 

CEMAPA- A Central de Comandos Mecanizados de 
Apoio a Agricultura (CEMAPA) substituiu o antigo 
Instituto Gaucho de Reforma Agraria (IGRA). Em 
1972, instalou a Agencia Regional com jurisdi<;ao 
sobre Lagoa Vermelha, Nova Bassano, Serafina Cor
reia, Davi Canabarro e Ciriaco. 

ASCAR - Operando nos setores de trigo, soja e 
gado, mantem 3 clubes 4-S. 

FUNRURAL - 6rgao de assistencia aos agricultores 
e pecuaristas, foi criado em 1972. 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais - instalado em 
W71, tres anos depois congregava 2.600 associados. 
Conseguiu cerca de 1.000 aposentadorias rurais e 
58 balsas de estudos do ensino medio. Mantem curso 
de Educa<;ao Familiar alem de proporcionar assis
tencia medica e odontol6gica a seus associados . 

Pecuaria 
EM 1697, missionarios e indios de Sao Luis Gon
zaga trouxeram para os campos de Lagoa Vermelha, 
Vacaria e Born Jesus, 42 mil reses. Dais anos depois, 
mais 20 mil. Posteriormente, 18 mil. Orientados pelos 
jesuitas, os indios zelavam pela cria<;ao. 

Em 1729, Francisco de Souza e Faria e, mais 
tarde, Crist6vao Pereira de Abreu deslumbraram-se 
face a excelencia dos campos da regiao, povoado de 
gordo rebanho. Diante da espantosa descoberta, 
mais sensacional que a das minas de ouro do centro 
do Pais, principiaram as incursoes dos ca((adores de 
gada, que matavam as reses para aproveitar apenas 
o couro, o sebo e a graxa, abandonando a carne. 

Posteriormente, os paulistas arrebanhavam tro
pas de mulas, para oferece-las as feiras de Sorocaba 
ou utiliza-las no servi<;o de mineragao, em Minas 
Gerais. 

Ate fins do seculo passado, a unica fonte de 
riqueza de Lagoa Vermelha era o gada, que, ao 
termino da Primeira Grande Guerra, aumentou 
extraordinariamente de valor. 
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Vista parcial da-Cidade 

0 rebanho bovina municipal se destina ao corte 
(35%), revenda (35%) e produ~iio de leite (30%). 

Em 1974 foram exportados 12.185 bovines para 
diversos municipios gauchos e catarinenses. 

A populac;iio pecuaria totalizava 128.526 cabec;as, 
no valor de Cr$ 141,5 milh6es: 92.321 bovines, 16.200 
suinos, 14.800 ovinos, 3.250 equines, 1.300 muares, 420 
caprinos e 235 asininos. 

·Entre os produtos de origem animal, 843.000 
litros de leite; 1,4 t de manteiga; 3,9 t de queijo; 
16,6 t de la em bruto; 1,7 t de mel e cera de abelha 
no valor total de Cr$ 1,9 milh6es. 
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Dois veterin&.rios, atraves da Inspetoria Veteri
naria ou particularmente, prestam assistencia aos 
pecuaristas. 

Exposi<;ao Agropecuaria - Sob auspicio do Sindicato 
dos Empregados Rurais (antiga Associac;ao Rural) 
realizam-se periodicamente Feiras de Gado e Expo
sic;6es Agropecuarias . A Mostra que teve lugar em 
outubro de 1973 contou com 90 expositores e recebeu 
30.000 visitantes. 

Destacaram-se bovinos das ragas Devon, Cha
roles, Holandesa, Santa Gertrudes e Jersey; suinos 
das Duroc e Landrace, e ovinos das Carriadale e 
Ideal. 
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Comercio 

A PRIMEIRA casa de comercio, ou uma das primei
ras, ainda em fins da decada de 1840, pertencia a 
Dona Ana de Almeida, que tambem possuia um 
moinho. Vinte anos depois, a segunda, a Fran
cisco Inacio Ferreira. 

Atualmente, contam-se 227 estabelecimentos co
merciais: 219 varej istas, 3 atacadistas e 5 mistos. 

E ativo o intercambio comercial com Porto Ale
gre, para onde permanentemente seguem madeiras: 
com Sao Paulo, m6veis, couros e farinha de carne : 
com o Rio de Janeiro, m6veis, alem de com outros 
municipios gauchos. 

A exportac;ao por vias internas rendeu aos 
cofres de Lagoa Vermelha Cr$ 90,4 milh6es, em 1974. 

MERCADORIAS QUANTIDADE VALOR 
(Cr$ 10001 

Madeiras 57 900 m:l 49 839 
Bovines • • • • 0 • • • 12 185 cabec;as 17 575 
Move is ... .. . . . ... 6 731 unidades 9 269 
Trigo . . . . . . . . . . . . . 6 000 t 5 586 
Couros .. .. . . . . . .. 700 t 2 .935 
Farinha de carne 175 t 1297 
Milho . . ....... .. . 6 200 t 3 906 

Comercio Exterior 
NO MESMO ana, a exportac;ao par vias externas al
canc;ou Cr$ 33, 5 milh6es . 

Da pauta constava o trigo mourisco, enviado a 
Alemanha Ocidental, Franc;a, Rolanda, Japao e Po
l6nia; soja, a Suic;a; erva-mate, ao Uruguai; e carne 
de eqiiino, ao Japao e a Suic;a. 

Construqiio Civil 

CONCEDERAM-SE, em 1973, 196 licenc;as para cons
truir, em terrenos que mediam 72.000 m2, sendo de 
18.784,57 m2 a area das edificac;6es (11.906,57 m2 
para fins residenciais ; 460,00 m2, industriais e 
6.418,00 m2 comerciais) . Foi Cr$ 16,9 milh6es o valor 
das construc;6es. 

As 162 licenc;as concedidas, sob o titulo "habite
se", eram relativas a edificac;6es que totalizavam 
10.854 m 2, no valor de Cr$ 868,3 milhares. 
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Energia Eletrica 
DURANTE o ano de 1974 foram consumidos 5.228,9 
MWh de energia obedecendo a seguinte distribuigao: 
fins comerciais, 1.423,3; poderes publicos, 483,3; re
sidenciais, 1.382,5; industriais, 1.842,3 e iluminal(iio 
publica, 97,5. 

Prestaqoo de Serviqos 
ENTRE os estabelecimentos em funcionamento em 
1974, contavam-se 12 restaurantes, 96 bares e bote
quins, 17 sal6es de barbeiros, 11 sal6es de cabelei
reiros para senhoras, 3 boates, 13 hoteis e 1 pens:io 

Os hoteis ofereciam 188 quartos e 18 aparta
mentos, destacando-se o Novo Hotel, com 3 apar
tamentos e 44 quartos e o Hotel Ste<lile, 15 apar
tamentos e 7 quartos. 

Bancos 
A REDE bancaria, em 1975, e representada por 3 
agencias: do Banco do Brasil, do Estado do Rio 
Grande do Sul, do Sul Brasileiro. Ha, ainda, uma da 
Caixa Econ6mica Federal e outra da Caixa Econ6-
mica Estadual. 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Caixa Econ6mica 
E stadual 
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Banco do Brasil 

Compensa~ao de Cheques 
EM 1974 a Camara de Compensac;ao registrou movi
mento de 140.653 cheques, no valor de Cr$ 225,0 
milh6es, sendo de Cr$ 1.599,73 o valor media par 
cheque. 

Transportes 
DOS mais movimentados entroncamentos rodovia 
rios, federal e estadual, o Municipio e cruzado pela 
BR-285 que o atravessa de leste para oeste; pela 
BR-470, de norte a sul; pel a RS-,9 (Rodovia Sao 
Vendelino) e pelas estradas municipais, Capao 
Bonito, Chimarrao, Encruzilhada, Santa Luzia e 
Boqueirao que o ligam aos municipios vizinhos nos 
seguintes tempos: Ibiraiaras. 25 min; Sananduva, 
50 min; Ciriaco, Ibiac;d e Esmeralda, 1 h ; Vacaria e 
Sao Jose do ouro, 1 h 10 min e Nova Prata e Bar
racao, 1 h 20 min. 

A Capital. Estadual e atingida em 5 horas; Bra
silia, em 34 h; Rio de Janeiro, em 24 h e Sao Paulo, 
em 18 h . 

A Estac;ao Rodoviaria, que serve ao Municipio, 
foi inaugurada em 1.0 de setembro de 1940, achando
se desde 1954 no local onde se encontra. Disp6e de 
restaurante, hotel e linhas diretas para Santa Ma
ria, Uruguaiana, Curitiba e Sao Paulo. 

Ligando Lagoa Vermelha a outros municipios, 
ha 2 empresas ali sediadas e 9 com sede em outros 
locais. 

De 6nibus, o movimento foi de 349.997 passagei
ros em 1974. 
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Achavam-se registrados na Prefeitura 2.329 vei
culos a motor; 1.255 autom6veis e jipes, 8 6nibus, 
719 camionetas, 312 caminh6es e 35 lambretas (1974). 

0 Aeroporto Municipal, inaugurado em 27 de 
setembro de 1958, tern pista de terreno ensaibrado 
de 1.550 x 50 metros. 

Comunica~oes 

A EMPRESA Brasileira de Correios e Te!egrafos 
(ECT) mantem uma Ag€mcia Postal-Telegratica na 
sede municipal. 

As comunicac;6es telef6nicas estao a cargo do 
Centro Telefonico Municipal, inaugurado em 1905. 
Em 1957, iniciaram-se as comunicac;6es com todo o 
Pais, atraves da Companhia Riograndense de Tele
comunicac;6es. Em 1975 havia 353 aparelhos insta
lados. 

A Radio Cacique, prefixo ZYH-290, foi fundada 
em 16 de maio de 1948. 

Os programas transmitidos pela TV Piratini, 
Canal 5 e TV Difusora, Canal 10, ambas sediadas em 
Porto Alegre, sao recebidos com nitidez de imagem 
e de som. 

Os espetaculos cinematograficos estao a cargo 
do Cine Teatro Guairaca, que disp6e de 609 lugares. 
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1. Correios e Telegrafos 
2. Posta de Saude 
3. 15.• Delegacia Regional 
4. CEEE- Companhia Estadual de Energia Eletrica 
5. Posta da Receita Federal 
6. Banco do Brasil S/A. 
7. Caixa Economica Federal 
8. Escola Normal Rainha da Paz 
9 . Delegacia de Polfcia 

10. Clube Comercial 
11. Prefeitura Municipal 
12. Caixa Econ6mica Estadual 
13. Radio Cacique e Gazeta Popular 
14. lgreja Matriz de Sao Paulo Ap6stolo 
15. Cine-Teatro Guairaca 
16. Banco Sui Brasileiro S/ A. 
17. Centro Telefonico 
18. Agencia de Coleta do IBGE 
19. Novo Hotel 
20. Forum 
21. Banco do Estado do Rio Grande do Sui 
22. Sociedade Esportiva e Recreativa Lagoense 
23. Esta!;ao Rodoviaria 
24. Colegio Estadual Lagoa Vermelha 
25. Escola Duque de Caxias e 22.6 Delegacia de Ensino 
26. Hospital Sao Paulo 
27. INPS- lnstituto Nacional de Previdencia Social 
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lmprensa 
CERCA de duas dezenas de j ornais j a circularam na 
sede do Municipio: em 1910, foi fundado o iris; 
em 1917, o Colibri (que meses depois mudou seu no
me para A Fagulha ) , a Lanterna, a Ordem e, substi
tuindo-a, a Uniiio; em 1918, A Chica; em 1920, 0 
Pharol ; em 1921, 0 Alarme; em 1924, 0 Mensageiro 
Luterano; em !,925, o Rosicler; em 1926, o Flirt; em 
1927, o Lagoense; em 1928, 0 Alto-Falante; em !,931, 
0 Eco do Nordeste; em 1940, o Boletim da I nspetoria 
de Ensino; em 1952, 0 Eco Lagoense; em 1959, o 
Municipio; em 1961, o 20 de Setembro; em 1964, o 
Arauto Estudantil; em 1968, o Comunittirio. 

0 mais completo semanario de Lagoa Vermelha, 
Gazeta Popular, apareceu em 1972. Sua tiragem e de 
1.200 exemplares. 

Ha 1 tipografia e 2 livrarias. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Domicilios 
0 RECENSEAMENTO Geral de 1970 cadastrou 5.376 
domicilios, em Lagoa Vermelha: 3.922 h abitados por 
seus proprietaries, 469 por inquilinos e 974 por 
ocupantes de outras condig6es. Os 11 restantes eram 
improvisados. 

Contavam-se 514 domicilios ligados a rede geral 
de agua e 2.273 servidos por poc;os ou nascentes; 
1.876 tinham iluminac;ao eletrica; 4.126 eram ligados 
a rede sanitaria geral e os moradores de 68 utiliza
vam-se de outros tipos de escoadouros. 

Urbaniza~cio 

A PRIMEIRA prac;a, o atual Largo dos Carepas, 
ficava a oeste da Capela de Sao Paulo. 

Em 1881, Lagoa Vermelha tinha 3 ruas paralelas: 
a das Tropas (atual Avenida Benjamin Constant), a 
do Comercio (mais tarde do Maio e depois Julio 
de Castilhos) e a do Tanque (posteriormente 15 de 
Novembrol. 

Pequena, conhecida por Tijolinho, a primeira 
casa de alvenaria foi construida por volta de 1894. 

Atualmente, contam-se 172 ruas, 8 prac;as e as 
avenidas: Afonso Pena, Benjamin Constant, Pre
sidente Vargas, 15 de Novembro, Circular e Julio de 
Castilhos. 

Ha 19 logradouros publicos pavimentados e 2 
arborizados. Em numero de 2.365, os focos de ilumi
nac;ao publica. 
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Prat;a Marechal Deodoro 

Em 1974 contavam-se 2.325 predios, sendo 1.434 
beneficiados pela rede de abastecimento de agua, 
que se estende atraves de 32.008 metros de canos com 
diametro de 60 a 300 mm. A agua e proveniente 
do rio Passinho Fundo e seu tratamento esta a 
cargo da Companhia Riograndense de Saneamento 
(CORSAN). 

Quanta a rede de esgotos, ligada ao escoamento 
das aguas pluviais, serve a 276 prectios. 

A energia domiciliar e de 220 volts, com fre
qufmcia de 60 ciclos e contam-se 2.231 predios com 
ligag6es eletricas. 

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

rlospital Sao Paulo 

Assist€mcia Medico-Social 
0 HOSPITAL Sao Paulo, inaugurado em fevereiro de 
1943, disp6e de 58 leitos para clinica geral. 0 aten
dimento em ambulat6rio esta a cargo do posto de 
saude. Em funcionamento, 4 farmacias e 3 labora
t6rios de analises. 
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Os servic;os profissionais sao prestado& por 8 
medicos, 5 dentistas, 4 farmaceuticos e 3 enfermei
ros. 

A assistencia social acha-se a cargo da Legiao 
Brasileira de Assistencia e da Assistencia Social 
Lagoense. 

Religiao 
A FREGUESIA de Sao Paulo da Lagoa vermelha foi 
criada a 17 de fevereiro de 1875, devendo a sua po
voac;ao aos portugueses e italianos essencialmente 
catolicos; a populac;ao guardou sua tradic;ao, cresceu 
e permaneceu sob a protec;ao de Sao Paulo Ap6stolo. 

0 culto catolico e realizado em 4 matrizes: de 
Sao Paulo Ap6stolo, de Santo Antonio, de N. s. 
da Conceic;ao e de Sao Sebastiao; 2 igrejas: do 
Menino Jesus e de Sao Paulo e em 42 capelas. 

Para o culto protestante, ha o templo da Igreja 
Evangelica Assembleia de Deus e o da Cruzada Na
cional de Evangelizac;ao. 

0 espiritismo disp6e do Templo da Sociedade 
Espirita Teresinha de Jesus. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Alfabetiza~ao 
SEGUNDO resultados do Censo de 1970, Lagoa Ver
melha apresentava um indice de alfabetizac;ao de 
72 % - 17.672 pessoas de 5 anos e mais. 

POPULA<;AO 

Pessoas de 5 anos e mais-1970 

I\1@\\J Alfabetizadas 1·:::::::1 Nao alfabetizadas 

21 



Ensino de 1.0 e 2.0 Graus 
0 ENSINO de 1.0 e de 2.0 graus e mantido em 137 
unidades escolares, sob a orienta~ao de 491 profes
sores. No inicio de 1975 achavam-se matriculados 
9.763 alunos. 

Entre os estabelecimentos, a Escola Normal 
Rainha da Paz, Escola Tecnica Duque de Caxias, 
Ginasio Estadual Lagoa Vermelha, Ginasio Agricola 
Desiderio Finamor, Ginasio Santo Alexandre Sauli, 
Escola Rural Santa Luzia. 

Muito proficua a atua~ao do MOBRAL. 
Acham-se sediados no Municipio a 22.a Delegacia 

de Educa~ao e a Inspetoria de Ensino Municipal. 

Bibliotecas 
LAGOA Vermelha tern 3 bibliotecas: a Rui Barbosa, 
com 9.747 volumes, 6rgao da Escola Normal Rainha 
da Paz; a Municipal, com 7.023 volumes, da Prefei
tura, e a do Colegio Estadual Lagoa Vermelha, com 
1.009. 

Foram registrados 2.159 visitantes, 8.756 consul
tas, 500 leitores inscritos e 350 emprestimos, durante 
o ano de 1974. 

Associa~oes 

EXERCENDO atividade desportiva e recreativa, 
encontra-se a Associa~ao Atletica Banco do Brasil ; 
apenas desportiva, a Associa~ao Salonista Cacique, 
o Clube Atletico os Ca~ulas, o Clube Atletico Vasco 
da Gama, o Esporte Clube Auri-Verde, o Gremio 
Estudantil Lagoense, a Juventude Unida Verme
lhense, e o Santos Futebol Clube, num total de 700 
associados . 

Turismo 

COM altitude de 805 m , na sede, e ultrapassando 
900 m, no local denominado Alto Grande (distrito 
de Clemente Argolo), o Municipio possui urn dos 
climas mais amenos e saudaveis da regiao. 

No estio, a temperatura se mantem em torno de 
20°C o que e ideal para o veraneio. Por issc, Lagoa 
Vermelha e chamada a cidade mais amena do Rio 
Grande do Sul, a "Cidade da Amizade". 

A neve, outro espetaculo digno de ser visto, 
parece urn len~ol branco cristalino, envolvendo a 
paisagem e levando ao deslumbramento visual. 
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Lagoa Verm elha 

Cultua-se o tradicionalismo. Existe o CTG, o 
galpao do gaucho, onde se fazem festas tipicas. Na 
parte da manha ha o torneio de la<;o; ao meio dia , 
0 churrasco ; a tarde continua 0 torneio, a noite, 0 
baile, animado por sanfoneiros em trajes gauchos, 
tocando musicas regionais . 

:E de poeta lagoense a quadrinha conhecida em 
todo o Brasil: 

"Fiz a cama na varanda, 
Me esqueci do cobertor, 
Deu urn vento na roseira 
Me cobriu todo <ie flor". 

Bons restaurantes fazem as delicias dos turistas; 
servem-se apetitosos churrascos e saborosos vinhos. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E 
POLITICOS 

ACHAM-SE sediadas em Lagoa Vermelha, entre 
outras reparti<;6es, a Delegacia de Servi<;o Militar, 
a Agencia de Coleta do IBGE, o Posto do INPS, 
FUNRURAL, CNAE, 15.a Delegacia de Policia, CIRE
TRAN, Corpo de Bombeiros, Destacamento da Bri
gada Militar, CEMAPA - Central de Comandos 
Mecanizados de Apoio a Agricultura. 

Finan~as 

EM 1974, a arrecada<;ao foi a seguinte (em milh6es 
de cruzeiros: Uniao, 1,0; Estado, 3,0; Prefeitura, 
5,4, realizando despesas de igual valor. 

0 Or<;amento Municipal para 1975 previu receita 
de Cr$ 5,6 milh6es e fixou igual despesa. 
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A Exatoria Federal, sediada em Lagoa Ver
melha, arrecada tambem nos municipio~ de Sao 
Jose do ouro, Cacique Doble, Barracao, Ibiraiaras, 
Machadinho, Paim Filho, Sananduva e Ibiac;a. 

Quanta a Coletoria Estadual estende sua arre
cadac;ao ao Municipio de Ibiraiaras. 

Representa~ao Politico 
A CAMARA Municipal comp6e-se de 9 vereadores . 
Achavam-se inscritos, ate 1974, 11.461 eleitores. 

FONTES 
AS INFORMM;:DES divulgadas neste trabalho joram, na sua 
maioria, jornecidas pelo Agente de Estatistica de Lagoa Verme
lha, Carlos Celso Garcez. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documentarao 
municipal do IBGE e de diversos 6rgaos do sistema estatistico 
nacional. Inestimtiveis as contribuit;6es de Lagos Vermelha e 
sua Hlst6ria e Torriio Amado, da autoria dos historiadores 
Fidelis Dalcin Barbosa e D emetrio Dias de Morais, respectiva
mente. 
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Cole9ao de Monografias 

7.• SERI E A 

600 - Cruz Alta, RS 
601 - Lagarto, SE 
602 - Luc81ia , SP 
603 - Pouso Al egre, MG 
604 - ltaba ia na, SE 
605 - Santa Cruz, RN 
606 - Franca, SP 
607 - San to Anast acio, SP 
608 - Bi ri g~ i. SP 
6G9 - Lagoa Ve rm elha, RS 

Acabou -se d e imprimir, aos ~eis dias do nu!s de acril 
d e mil novecentos e setenta e seis, no Centro cle Sen;igos 

Grcijicos d:> IBGE, R io de Janeiro, RJ . 
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