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ITAJUBA 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS F!SI COS - ATea: 631 km' 
(1950); altitude: 844 m; temperatura me
dia em °C das mciximas: 29; das mini
mas· 13; compensada: 21; precipitac;iio 
anual: 2 141 mm. 

~ POPULA()AO - 43 251 hxbi~antes (estima
t iva r;ara 1955 ); densidade demogrcitica: 
69 hab:atntes por quilometro quadr ado. 

* ATIVID ADES PRI NCIPA l S - Agropecu<i
ria; indiistrias de produtos alimentares e 
de fiac;iio e tece lagem d <: algodao; co
mercia. 

* ESTAB EL ECI MENTOS B ANCARIOS - 1 
matriz e 5 agencias. 

* VE!CULOS REGISTRAD OS (na Prejeitura 
Municipal) - 210 autom6veis, 218 cami
nh6es e 94 camionetas para carga. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 4 879 liga
c;6es eletricas, 360 aparelhos teletonicos, 
9 hoteis, 4 pens6es e 3 cinemas . 

* ASSISTtNCIA MEDICA (sede ) - 2 hospi
tais gerais com 250 leitos; 22 medicos no 
exercicio da projissiio. 

* ASPECT OS CULTURAIS - 64 unidades 
escolares de ensino primcirio fundamen
tal comum, 4 de ensino secundcirio, 1 de 
agricola, 2 de industrial , 2 de comercial, 
1 de artistico, 1 de p €dag6gico e 1 de 
ensino superior; 5 tipografias, 4 livra
rias, 4 bibliotecas, 1 radioemissora, 1 jor
nal (semanal ) e uma revista mensal 
("Electrotecnica" ) . 

<> ORCAMENTO MUNI CIPAL PARA 1956 (mi
lhares de cruzeiros ) - receita prevista 
total: 9 500; recf.ita tributciria: 6 498; des
pes a fixada: 9 500. 

* REPRESENTAQAO POL!TICA - 15 verea
dores em exercicio. 

Texto de Marcos Vinicius da Rocha, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do 
C.N .E. Desenho da capa, de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RTCOS 

A NCHIETA, Couto de Magalhaes e Moreira 
Pinto explicam que o vocabulo "Itajuba" 

significa "pedra amarela", isto e, ouro, ou 
entao, tajuba, madeira da localidade, de cor 
amarelo vivo; entretanto, J. A. Bernardo Gui
maraes entende que a palavra quer dizer: 
"cachoeira", "cascata", "rio das pedras". 

Itajuba e 0 terceiro toponimo da regiao. 
De inicio, denominou-se Boa Vista; depois, 
com a construc;ao do primeiro templo, cha
mou-se Capela Nova e, finalmente, Itajuba. 

Em fins do seculo XVII. o Padre Joao de 
Faria, seu cunhado Antonio Gonc;alves Viana 
e outros bandeirantes, sob o comando de 
Borba Gato, encontraram ricas zonas de ga
rimpagem nas imediac;6es da regiao que 
viria a constituir o Municipio de Itajuba 
Velho, atual Municipio de Delfim Moreira. 

Em 1740, novas descobridores transp6em 
o vale do Sapucai, ai erguendo suas casas e, 
em 1752. uma igreja, cuja construc;ao foi re
querida pelo capitao Manuel Correa da Fon
seca, natural de Portugal. Em torno da igreja 
formou-se o arraial, logo transformado em 
vila - a de Soledade de Itajuba. 

0 povoado, ao t empo em que era vigario 
colada o padre Lourenc;o da Costa Moreira, ja 
nao se apresentav!l aos olhos dos garimpei
ros como zona rica. Entao, abandonando a 
localidade - que passou a ser conhecida 
como Itajuba Velho -, os garimpeiros des
ceram o Sapucai e instalaram-se cinco leguas 
abaixo. 

Em 1819 ergueram uma capela coberta 
de sape, sob a invocac;ao de Sao Jose. 

A nova povoa<;ao - Capela Nova da Boa 
Vista - continuou a atrair os habitantes do 

Santa Coso do Misericordia 



"Descoberto", como era chamada a antiga 
localidade, inclusive o proprio Padre Lou
ren<;o. 

Boa Vista prosperou rapidamente; cedo 
contava apreciavel populagao; residencias e 
mesmo fabricas foram-se instalando e o co
mercia era intenso. 

A 14 de julho de 1832, urn decreto impe
rial criou a freguesia de Boa Vista de Ita
jub:i.. 

Concluido o te:nplo, entendeu o povo de 
buscar no "Descoberto" a tradicional imagem 
de Nossa Senhora da Soledade. A procissao 
que partiu de Boa Vista foi recebida hostil
mente em Itajuba Velho. 0 lugar da refrega 
e hoje conhecido pelo nome de "Encontro". 

Os habitantes de Boa Vista obtiveram 
imagem semelhante; destronaram Sao Jose, 
cedendo o orago a Nossa Senhora da Sole
dade. A regiao passou a chamar-se, entao, 
Boa Vista de Itajuba. 

A Lei estadual n.0 355, de 27 de setembro 
de 1848, eleVOU a localidade a categoria de Vi
la, instalada solenemente a 27 de junho de 
1849. 

A 4 de outubro de 1862, pela Lei provin
cial n.0 1149, Itajuba foi elevada a cidade, 
tendo a Camara recebido a comunicagao, ofi
cialmente, em 1863. 

Segundo o quadro administrativo do 
Pais, vigente a 31 de dezembro de 1956, Ita
juba e constituido de 4 distritos: Itajuba, 
Bicas do Meio, Lourengo Velho e Pirangugu. 

V ultos ilustres 

S i(o filhos ilustres de Itajuba: Frutuoso 
Vianna, Theodomiro Carneiro Santiago 

e Antonio de Souza Vianna. 0 primeiro, com
positor, e autor de "Sete Miniaturas", "Corta 
J aca", "Danga dos Negros", "Seresta", etc.; 
o segundo, parlamentar e estadista, tern seu 
nome ligado a ciencia e a cultura nacional 
(fundou o Instituto EletrotE!cnico de Itajuba) , 
e o terceiro, pin~or laureado pela Escola Nacio
nal de Belas Artes (premio de viagem a Eu
ropa em 1896), e autor do quadro "Cabega de 
Mulher", que se encontra na pinacoteca dessa 
Escola. 
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/nstituto Padre Nicolau 

LOCALIZA(JAO 

DO MUNICiPIO 

P ERTENCE Itajuba ao conjunto dos munici
pios que integram a chamada Zona Fi

siografica do Sul. 
Limita-se com os municipios mineiros de 

Bras6polis, Maria da Fe, s. Jose do Alegre e 
Delfim Moreira, e com o municipio paulista 
cie Campos do Jordao. 

A sede municipal, que dista 317 quilome
tros (em linha reta) de Belo Horizonte, pos
sui as seguintes coordenadas geograficas : 
22° 26' de latitude s . e 45° 27' de longitude 
W. Gr. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 MUNICiPio de Itajuba contava, na data 
do Recenseamento Geral de 1950, 40 465 

habitantes, dos quais 19 812 homens e 20 653 
mulheres. Era entao o Municipio de maior 
popula<;ao da Zona Sul do Estado (apenas 
28 dos municipios mineiros o ultrapassavam 
em popula<;ao) . 

0 Departamento Estadual de Estatistica 
estimou, para 1955, uma popula<;ao de 43 251 
habitantes. 

Na discrimina<;ao da popula<;ao segundo 
a religiao verifica-se que o Municipio reflek 
aproximadamente, a composi<;ao do conjunta 
estadual (95 % de cat6licos em Itajuba con
tra 96% em todo o Estado). Em rela<;ao a cor, 
a composi<;ao municipal afasta-se bastante 
do quadro estadual, com cerca de 80 % de 
habitantes de cor branca e 20 % de cor preta 
ou parda, contrapondo-se a quota estadual de 
58% e 41 %, respectivamente. Quanto a nacio-
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nalidade, Itajuba apresenta uma quota de 
estrangeiros e naturalizados de 0 8% ou 
seja, o dobro da correspondente percent~gem 
para o Estado. 

A cidade de Itajuba (quadros urbano e 
suburbano do distrito-sede) congrega cerca 
de 51% dos habitantes do Municipio e as vilas 
de Bicas do Meio, Louren<;o Velho e Piran
gu<;u, em conjunto, apenas 4%. 

Enquanto em to· 
do o. Estado de Mi· 
nas Gerais se en· 
contram, aproxima
damente, 70% de 
seus habitantes no 
quadro rural. Itaju
ba assinala, nesse 
mesmo quadro, ape
nas 45% de sua po
pula<;ao ( 44% dos 
itajubenSeS lOCaJi- OUAORO URBANO - II % 

zam-Se nO quadrO OUAORO SUBURBANO E:'ZJ 44 "1. 

SUbUrbanO. QUAORO RURAL ~ 45% 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECON6MICAS 

A s PRINCIPAlS atividades econ6micas dos ha
bitantes de Itajuba - agropecuaria e 

muustrias de transforma<;ao - sao identifica
das pelas elevadas quotas de pessoas que 
exercem a ocupa<;ao principal nos ramos 
"agricultura, pecuaria e silvicultura" e "in
dustrias de transforma<;ao". 

Considerando-se, dentre os habitantes do 
Municipio, o total aas pessoas de 10 anos e 
mais e, dentre estas, o contingente das que 
exercem atividades economicas, pode-se esti
mar a quota dos que estao em atividade nos 
ramos "agricultura, oecuaria e silvilcultura" 
e "industrias de transforma<;ao" em 43% e 
16%, respectivamente (percentagens calcula
das s6bre o referido total, exclusive os habi
tantes inativos, os que exercem atividades 
domesticas nao remuneradas e atividades dis
centes e os que nao puderam ser incluidos 
em alguns dos outros ramos) . 

Agricultura e pecuaria 

A AGRICULTURA no Municipio apresenta-se 
com grandes possibilidades de desenvol

vimento, gra<;as a fertilidade do solo e da 
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assistencia que vern recebendo dos 6rgaos de
pendentes do Ministerio da Agricultura e 
Secretaria de Agricultura do Estado (a la
voura moderniza-se com o uso de maquinas, 
adubo.s e produtos quimicos). 

A.parecem com satisfat6ria produ~ao as 
lavouras de cafe, arroz, milho, feijao, batata. 
tomate e fumo. Em 1955, segundo o Servic;o 
de Estatistica da Produc;ao, o valor da safra 
municipal atingiu 59 milh6es de cruzeiros, 
2.s.sim discriminados: 

VALOR DA PRODUCAO 

PROOUTOS AGRfCOLAS 
NUmeros % sObre 
absolutos o total 

(CrS 1 000) 

care .. 20 160 34,4 
M ilho . . .. ... . . 13 464 23,0 
Arroz com <'asca s 487 14,5 
Feiji\o. .... . ..... . . ... . 3 M6 6,7 
Fumo em fOlhn 2 068 3,5 
Batnta·in~ISsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 968 3,4 
Tomnte . ... . .. : ~ .... ...... ......... I 690 2,0 
Cana-dc-acUcar . ... .. ..... .. ... 1 164 2,5 
Laranja I 120 1,9 
Outros .. .................. .. . 4 193 7,2 

TOTAL ... 58 560 100,0 

Figuram em "outros" os produtos cujo 
valor da produc;ao, no referido ano, foi infe
rior a 1 milhao de cruzeiros: abacate, abacaxi, 
alho, amendoim. banana, batata-doce, caqui, 
cebola, fava, figo, limao, mac;a, mandioca, 
manga, marmelo, pera, pessego, tangerina e 
uva. 

Sao Paulo e Rio de Janeiro sao OS prin
cipais centros compradores dos produtos agri
colas do Municipio (principalmente o cafe). 

Em 1950, a area ocupada com cafezais era 
de 1 418 hectares, com produc;ao de 26 500 
arr6bas ; de 1950 em diante, esta area foi 
sendo ampliada atingindo, em 1955, 2 050 
hectares - com 1 281 000 pes frutificando os 
quais produziram 44 800 arrobas. 

Quanta ao milho, cujas plantac;6es se 
estendiam, em 1950, por 4 660 hectares (pro
dU<;ao de 120 500 sacos de 60 quilogramas) , 
houve. em 1955, diminuic;ao de area plantada: 
3 505 hectares (a produc;ao diminuiu, tambem, 
p9.ra 112 200 sacos) . 

Conquanto nao possua o Municipio gran
des efetivos de gada, a pecuaria tern bas
tante expressao na economia local. Contando 
com faz endas apropriadas para a criac;ao, a 
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selectii.o do gado vern dando resultados pro
missores. Todavia, nao ha exportactii.o de gado. 

Quanto a productii.o de leite, que em 1954 
atingiu 5 700 000 litros, parte e consumida 
pela populactii.O local e parte e industriali
zada nas fabricas de laticinios (queijo, man
teiga, lactose e caseina) . 

Segundo informact6es do Servic<o de Es
tatistica da Productii.o, em 1955, existiam 
21 800 bovinos, 17 500 suinos (alem de 2 840 
eqtiinos, asininos e muares e 1 880 ovinos e 
caprinos) . 0 gado bovino valia, aproximada
mente, 37 milhoes de cruzeiros, e o suino, 18 
milhoes. 

0 gado de corte, cujo numero e reduzido, 
e todo consumido no Municipio. 

Em 1950, o Censo Agricola constatou no 
Municipio 821 estabelecimentos agropecua
rios, dos quais mais de metade explorando a 
agricultura; cerca de 1/3 exercendo ativida
des mistas e apenas pequena parcela com 
atividades unicamente pecuaristas. 

:E elevada a area ocupada com lavoura: 
31 % da area total desses estabelecimentos; a 
area ocupada com pastagens e de 48%. 

lnditstrias de transfonnw;ii.o 

E M 1955, segundo resultados preliminares 
do Registro Industrial, apresentava o 

Municipio 57 estabelecimentos industriais (o 
referido Registro investigou apenas os esta
belecimentos com 5 ou mais pessoas) . Ope
rarios em atividade, 1 321, e o valor da pro
ductii.o ascendeu a 221 milh6es de cruzeiros. 

A maioria dos operarios trabalha nas 
fabricas texteis, cujo valor de productii.o re
presenta elevada parcela daquele total (60%). 
A principal indlistria textil e a de fiactii.o e 
tecelagem de algodao - 964 operarios e 128 
milhoes de cruzeiros de valor da productii.o. 

As industrias de produtos alimentares, 
tambem, apresentam valor de productii.o ele· 
vado : 25% do total. 
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Barragem '!fa Usina Bicas 

ME/OS DE TRANSPORTE 

I TAJUBA liga-se ao~ municipios vizinhos, a 
capital estadual e a capital federal pelos 

seguintes meios de ~ransporte: 

Bras6polis - 1) · Ferrovhl.rio (Rede Mi
neira de Viac;ao - RMVl : 34 km; 2) Rodo
viario, via Piranguinho: 26 km. 

Campos do Jordfio - Rodoviario - a) 
via, Piranguc;u, Vila Maria: 56 km; b) via 
Piranguinho, Bras6pol!s, Parais6polis, Sao 
Bento do Sapucai e Sapucai-Mirim: 119 km. 

B A H I A 

Delfim Moreira - 1) Ferroviario (RMV) : 
36 km; 2) Rodoviario - a) via Ponte de 
Santo Antonio: 32 km; b) via Bicas do Meio 
Ponte de Zinco e Campo do Chiqueiro: 46 km: 
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Maria da Fe - 1l Ferroviario: 28 km: 
2J Rodoviario: 22 km. 

Sao Jose do Alegre - Rodoviario - a) 
via Piranguinho: 23 km; b) via Encruzo : 
19 km. 

Capital Estadual- 1) Ferroviario (RMV) : 
766 km; 2) Rodoviario: . . . . 3) Misto - a) 
ferroviario (RMV) ate Santa Rita do Sapucai 
(52 km, e dai a Capital aereo (320 kmJ ; b) 
ferroviario (RMV) ate Sao Lourenc;o, via So
ledade de Minas (94 km) e dai a Capital, 
aereo (285 km) . 

Capital Federal - 1) Ferroviario (RMV), 
via Soledade de Minas, ate Cruzeiro: 174 km; 
dai pela Estrada de Ferro Central do Brasil 
252 km; 2) Rodoviario (via Piquete ), Lorena 
311 km; 3) Misto - a) ferroviario (RMV ), 
ate Sao Louren~o (94 km) e dai aereo (204 
km) ; b) ferroviario ate Santa Rita do Sa
pucai (52 km) e dai aereo (270 km) . 

COMERCIO LOCAL 

A LEM da Capital de Sao Paulo e do Dis
trito Federal, o Municipio mantem in

tenso intercambio comercial com as princi
pais cidades paulistas. 

Entre os produtos importados figuram 
ac;ucar, farinha de trigo, sal e gorduras vege
tais; combustiveis, como o alcool, gasolina, 
oleos e gas; artigos de vestuario e, em vir
tude do proprio crescimento da cidade, ma
teriais de construc;ao (cimento, ferragens, 
madeira, etc.). 

Sao poucos ·OS estabelecimentos atacadis
tas (em 1956, 22), mas numerosos - 350 -
os varejistas, que realizam vendas anuais em 
valor muitas vezes superior as corresponden
tes ao comercio atacadista. 

Maternidade dr . Xavier Lisboa 



MOVIMENTO -8AJYCARIO 

N o QUADRo estadual o movimento bancario 
de Itajuba ocupa Iugar de relativo des

taque. 
Os dados correspondentes aos saldos de 

maior exoresslio no movimento bancario de 
Itajuba representam elevadas percentagens 
s6bre os correspondentes elementos referen
tes ao de Juiz de Fora, que e, depois da Ca
pital Estadual, o maior centro bancario de 
Minas Gerais. 

CONTAS 

SALDOS EM 
31-1-1956 

(Cr$ 1 000) 

Municipio Municipio 
de de 

ltajubli J~i;,:e 

% de 
ltajub!i 
sObre 

Juiz de 
fora 

-----------1---------
EmprCstimos em C/C . .... ... ...... . . 
Titulo~ descontados ....... . . . .... . . . 
DepOs itos a vista e a curta prazo ...... . 
DepOsitos a prazo .... ........... . 

103 660 
79 754 

125 376 
42 594 

454 190 
361 715 
628 096 
84 288 

22,8 
22,0 
20,0 
50,5 

No Municipio acham-se localizadas, alem 
da matriz do Banco de Itajuba S.A., agen
cias dos seguintes estabelecimentos: Banco 
do Brasil, Banco de Credito e Comercio de 
Minas Gerais S . A., Banco Hipotecario e 
Agricola do Estado de Minas Gerais S. A., 
Banco da Lavoura de Minas Gerais S .A. e 
Banco Nacional de Minas Gerais S.A . 

INSTRUf;AO PUBLICA 

C oM BASE nos dados censitarios de 1950, 
pode-se estim::tr que, atualmente, a per

centagem de pessoas alfabetizadas no Muni
cipio seja superior a 56 %, quota observada 
naquele ano (calculada s6bre o total das pes
soas presentes de 10 anos e mais). 

Essa quota, relativamente elevada no 
quadro nacional, coloca o Municipio em posi
<;lio de relevo no quadro estadual. 

Ensino 

E M 1956, havia vs seguintes estabelecimen
tos de ensino nlio primario : Instituto 

Eletrotecnico de Itajuba (cm·so de enge-
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nheiro eletricista) e Escola de Enfermagem 
"Wenceslau Braz" (curso de enfermagem) ; 
Ginasio e Escola Tecnica de Comercio de 
Itajuba - Instituto Sete de Setembro -
(eursos Tecnico de Contabilidade e Gina
sial) , Ginasio e Escola Tecnica de Comer
cio Padre Nicolau (ginasial, curso basico e 
tecnico de comercio) ; Escola Normal e Gi
nasio Sagrado GoraQao de Jesus (Ginasial e 
FormaQao de Professorasl , Colegio de Ita
juba (cientifico e ginasial) ; Escola de Apren
dizagem do SENAI (cursos de artefatos de 
metal) , Escola Industrial da Fabrica de Ita
juba (mecanica de precisao); Conservat6rio 
Brasileiro de Miisica (cursos elementares de 
piano e acordeon) . 

Escoto Normal e Ginasio Sagrado Cora~oo de Jesus 

Nos estabelecimentos que ministram o 
curso ginasial estavam matriculados, em 
1956, 858 alunos; estudavam o cientifico 211 
alunos; no Instituto Eletrotecnico estavam 
matriculados 169 alunos e na Escola de En
fermagem, 7. 

FINAN(:AS PUBLICAS 

N o PERiooo 1951/56, as finanQas do Muni
cipio atingiram as seguintes cifras (da

dos fornecidos pelo Gonselho Tecnico de Eco
nomia e FinanQas): 
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FI NANCAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Rece it a ar rec adada Saldo ou 
Despesa ''deficit'' 

Total Tribut3.ria 
real izada do balan~o 

------------
1951 43n 2 731 4 350 - 27 
1952 . 5 2.~4 2 973 5 635 - 351 
1953 (1) .. 5 240 3 .\31 5 240 -
1951 7 049 3 982 7 486 - 437 
1955 .. 7 G05 4 681 8 192 - 587 
1956 (1) ... 9 500 6 498 9 500 -

(l) D.1dos do orc~mcnto. 

As principais contas em que se decompoe 
a receita total oara 1956 sao as seguintes 
Cdados em milhares de cruzeiros) : 

Tributar ia 

Impastos 

Terr i tor ia1 

P redial 

SObre indU.strias e profissOes 

De licen<;as ... 

J ogos e D i vers6es 

Outros 

Taxas ...... . 

Fiscali zac:;Ao e servi<;os diversos 

Limpeza publica 

Vla~lio 

o utras 

6 498 

4 820 

180 

2 000 

2 200 

150 

200 

90 

1 678 

250 

420 

1 000 

A arrecada<;ao da receita federal, estadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
pa ra o periodo 1951/ 56: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

Federal Estadual Munici pal 

19.il 9 ll.\6 8 425 4 321 
1952 13 331 II 6~7 5 284 
1953 14 150 15 334 (I) .\ 210 
1954 17 ~76 17 ~44 7 0-Jfl 
1~55 

21 '""I ~6 030 7 605 
1956 (1 / .. 24 000 30 000 9 500 

(I) Dados do orcamento. 
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- recanto pitoresco da cidade 

DIVERSOS ASPECTOS 

DO MUNICiPIO 

A CIDADE e cortada pelo rio Sapucai, 
afluente do RiJ Grande. Scgun·:io versao 

popular, o nome do rio resultou da abundan · 
cia, em suas margens, de frutos denominados 
sapucaias. 

Itajuba e urn centro de atrac;;ao cultural. 
Ao lado de varios e.~tabelecimentos de ensino 
media, possui urn Instituto Eletrotecnico, es
cola de engenharia de rename na America do 
Sul, fundada pnr Teodomiro Carneiro San
tiago. No inicio de 1S56 foi fcderalizada e in
tegrada na Diretona do Ensino Superior do 
Ministerio de Educac;;ao e Cultura. 

Estao localizadas no Municipio tres gran
des unidades militares: a Fabrica de Armas 
do Ministerio da Guerra, a recte Eletrica Pl
quete-Itajuba e o 4° Ba~alhao de Enge
nharia. 

No campo da assistencia hospitalar, a 
Santa Casa de Misericordia e a Materni·dadc 
Xavier Lisboa prestam relevantes servic;;os. 
nan s6 a populac;;ao itajubense, como a dos 
municipios vizinhos. 

Despertam a atenc;;ao dos visitantes a 
Itajuba, entre outras coi.sas, a Escola de Hor
ticultura (onde sao cultivadas varias especies 
de plantas raras) ; a Pedra Amarela, da qual 
se vern algumas cidades vizinhas; a Ca
choeira e o Lago do Funil ; e a Rodovia Ita
juba-Lorena, pavimentada com asfalto, e 
famosa pela beleza do cenario da Manti
qu eira, de onde se descortina grande extensao 
do Vale do Paraiba 

A cidade - que e bern iluminada (conta 
4 879 ligac;;6es eletricas) - possui 9 hoteis, 4 
pens6es e 3 cinemas. 

Acha-se instalada em Itajuba uma Agen
cia Municipal d" Estatistica, 6rgao inte
grante do sistema e.~tatistico brasileiro. 
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PUBLICAGOES A VENDA NO CONSELHO 
AL'LONAL DE ESTATIS11CA 

Estatistica Geral e Aplicada - CROXTON f' COWDEN 
Enciclopfdia dos Municipios Brasileiros 

(1." Vol.) . .. ........ . 
Metoclos Estatisticos Aplicados d Ecvnom.ia e ao3 

Neg6CiOS - MILLS .....•.•••.•.. 

l ntrodut;Cio it. Teoria da Estatistica - YULE e 
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Vendas pelo reembOlso postal ou mediante remessa 
do numer8.rio correspondente, em cheque, vale postaJ 
cu com valor declarado, a favor do Conselho Nacional 
de Estatistica (Av. Franklin Roosevelt, 166 - Rio de 
Janeiro, DF). Os funcionlirios do sistema estatistico. os 
professOres e a lunos de cursos oficiais de estatfstica e 
os s6cios quites da Sociedade Brasileira de E'tatistica 
tern dtreito a urn desconto de 50%, exceto para o Anuti

rio Estatistico e peri6dicos. 
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COLEI;AO DE MONOGRAFIAS 

(2.a serie) 

101 - Santa QuitCria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tlna. 104 - Prudent6polis. 105 - Siio Fidelis. 106 -
Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mossor6. 
110 - Quixeramobim. 111 - Cip6. 112 - Cachoeira 
do Sul. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua
~ui. 116 - Ponte Nova. 117 - Goianla. 118 - Ca
xambu. 119 - Jo3.o Pessoa. 120 - Mariana. 121 -
Jaboatiio. 122 - Carandai. 123 - Tljucas. 124 - Es
tancia. 125 - Caruaru. 126 - Siio Pedro do Sui. 127 
- Vale do Cariri. 128 - A~u. 129 - Len~6is. 130 -
Born Jesus. 131 - Cangussu. 132 - Ju3.zeiro do Norte. 
133 - Livrameno. 

Acabou-se de imprimir, no Serviro Gr4fico 
do IBGE, aos quatro dias do me's de funho 
de mil novecentos e cinqi.imta e sete. 




