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Dlreçáo-g
eral 

do Departamento co~elh~unsino a ~spectos da estrutura agrana 
de Estatishca recebeu de. I ' m ... ji1 d S t C t . 

Barbosa, a propósito d, quest;oná' ""emplar de m d' Os ~ - e an a a arlna levan; ,rto 'Iue será u!'l' o elo do C resultado 
do ensino primário '!m arnento d I Izado n a enso Agricolll

S 
dPrelimtnares do 

O seguinte ofl'cl'o.' prim: do a estutística do . IJ • oI Estado de se 1960, referentes geral ensina 'e a anta C 
d ano dz 1962 correspondente " In apreciável atnrina, re· 

agra eccr o seu exp~- ao 4 umero de creScimento do 
53.DT /08-10

4
96/ 62, de 8 d~ Verincam~s r.olas e da estabelecimentos agrí-

962 
novo !.nstrume' Iltocom prazer, qUe u luêdta das SUa área total. A área 

de 1 , que remeteu a é"t o. duça' explorações [ ., atuali7"do' está em t ~ o em nf so reu re· . .. s, Isto é de ~ cr110i ?.nterior. G~n ronto com o Censo 
1("1 d.' Diret . ' acordo COm' I rou-se na ma-~c..l aumento regls-

Pe
de Lajes 

amplo sucesso n XIII 
pecuária de Lajes, rea

Parque "Conta Dinheiro" 
a partiCipação de pecuaris: 

{lÍlO só da região de Lajes, 
também de outras áreas do 

ainda de criadores do 
do Sul, que apresen· 

os seuS melhores animais, 
mostra vem alcançando. a 
ano, maior repercussão, alar

a interêsse dos criadores 
e o apoio e aplauso dos 

d.os poderes oficiais. 
!DIllgt1rarldo a exposição, o titu· 

de Agricultura, que re
o Governador Celso 

em nome 
Catarina 

de Lajes, 
organiza· 

_ rlZe.. c B 0.1 l ""e-ob çao National. ases da Edu~a_ raordinária ra, sendo ex-
CO'\) trabalhos agr~rt mecanização dos 

Of nossos a 1 ültimo decênio °A
s 

do ~stado, no 
tôlmel'to Estad I p ausos ao Depll passou de 100·" 750crlaçao bovina 
a ua de Estar r ~ '950 .... cabeças 

_ su," inteligente c IS Ica, sob ~ O' ~ara 1.195.526 em 1960 ~m 
c,.ao, \'tl1hemos o ~. exemplar dirl:- nl mero de est b I ' 

I 
ensejo p . agropecuários i a e ecimenlos 

he a:-. no<;;sas ara reiterar_ dades co a ~nça 158.984 uni-

t
' .. expressões de . om r 'I -m apreciável incremento 

cs uni'! e elE'\'ad . cordl.1l e açao a 1950, quando foram 

A 
a consideração 

tCIH~iosamente . 
(as~.) Elpidio B~ b . r osa, presidente. 

Almanaque da 
Secretaria da 
Educação 

Sol, .. presidência do professor 
Abel· ·rao Souza, reuniu~se no Depar· 
tarnerlfo de Educação o grupo dI! 
traball.o desigtlado pelo Sccrett.rio 
ele Eõ Llc:1.ção c -Cultura para el(lbo~ 

fal' o Almanaque da Secretaria, que 
tem por finalidade fazer um levan· 
t arncIJ~(l mais profundo de todo o 
pro[e~'~urado a ela subordinado, 
como : Jmbém de seu pessoal buro

('ráth.'. ~. 

Naturalização 
Por decreto do sr. Presidente da 

República, de 24 de outubro ulti
mo, foi concedida naturalização 
!l Elisabeth Rehe1', natural da Ale; 
n,cnhll, nascida a 14 de ag6sto de 
.!\12, filha de Vitor Rcher e de 
Ana Scha.!e1', residente no Estado 
ele Santa Catarina - <Processo 
52.386·62) . 

NOTA 

Avisamos aos IntereSsados. 
que o DIÁRIO OFICIAL cn· 
tontra.sc à ,'emIa na banca 
de jornais "Beck", à Inça 
XV ,te No\'Crnbro, nesta ca· 
pital. 

recenseados 10-1,429 eslnbelec:imen· 
tos. A área total atinge 5.986.HI3 
hectares, com uma expansão de 
G<i8 mil hectares sObre a url'tl re· 
censeada em 1950. VenCicoll'se 
redução da área média dos cst:· 
beleclmenlos no períodO intercen· 
!';itárlo: de 50,9 para 37.7 hectaTC!!. 
Cabe assinalar Que a distribuição 
dos estabeleciméntos agricolas cn· 
tnrlnenscs, segundo a extensão 
das terras. revela acentuada pre· 
dommância no grupo de 5 n 50 
hectares, que compreende 701' do 
número total de explorações. 

O Censo encontrou, em 1960, 
019.989 pessoas trabalhando nas 
ativIdades agropecuárias em Sano 
ta Catarina, distribuidasem 158.9801 
estabelecimentos. Em 1950, 370.912 
pessoas dedicavam·se às tarefas 
agrárias no Estado, Em relação a 
mão-de-obra recenseada em 1950, 
porlanto, observou-se aumento de 
59.13-". correspondendo o pessoal 
ocupado nas lides agrárias cnta~ 
rinenses a 42,7~~ da populaçio 
lUral do Estado, proporção que, 
no Censo anterior, atingia a 31" ,. 
Aumentou o número médio de 
oessoas ocupadas por estabeleci' 
mentos de 3.6 em 1950, para 3,9 no 
último Censo, 

A área cultivada e."{perlmentou 
expansão, passando de 609.653 em 
1950, para 1.012.899 hectares em 
1960, com incremento de 51,.1" '. A 
crea cu1th'ada por pessoa ocupada 
que, em 1950, era de 1.81 hectare<:. 
uecresceu para 1.63 hectares em 
1960. Paralelamente. apurou-se ex· 
traordinário surto de mC''''' Jzação 
nos trabalhos agrános c- 1 Santa 
Catarina. De H tratores em 1950, 
os estnbelecilm!Otos possuiam 1.0;'1 
em 1960. O número de arados tam· 
bem aumentou passando de 41.029 
lmidades para 81.259 em 1960, 

aquêle órgão, com subven· 
Estado, Ministério da 

e Prefeitura de ~es. 

financeiras e 
A econoffilcas de Santa Catarina 

de Santa Catarina. Como scmpre, os 'lados dilcm resPt!ito às arrecadaçol 
municipais no período de 1955 <I 1961. ZO>la (}este f"'2ta.:inense, que compreend~ dezoito impor~antes ~~; 

e representa a quinta legião geo.pom1ca do Estado, figura. n. s 
dentro da série que localiza 6S aspectos financeiros e econoffilCOS ------~--------------------I 
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