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NILOPOLIS 
RIO DE JANEIRO 

ti ASPECTOS FiSICOS- Area: 21 km' (1950); 
altitude: 28,7 m. 

? POPULACAO - 55 396 habitantes (estima
tiva do~ Departamento Estadual de Esta
tistica para 1.o de julho de 1957). 

;, ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria, 
principalmente preparagao de carne ver
de de bovina. 

ti EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 
agencias e 1 cooperativa. 

ti VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 232 autom6veis e 409 cami
nh6es. 

ti ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 050 liga
g6es eletricas, 7 580 aparelhos telej6nicos e 
4 cinemas. 

u ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 11 medicos 
no exercicio da projissao. 

ti ASPECTOS CULTURAIS - 48 unidades es
colares de ensino primdrio fundamental 
comum, 3 de ensino media e 2 de artistico 
e 5 tipograjias. 

,:; FINAN()AS PUBLICAS EM 1956- (milhares 
de cruzeiros) - receita total: 18 391; re
ceita tributdria: 11 7 80; despesas: 17 298 . 

ti REPRESENTACAO POLiTICA -15 vereado
dores em exercicio. 

Texto de Renata Rocha, da Diretoria de 
Documenta<;ao e Divulga<;ao do CNE. Desenho 
da cap a de Q. Campofiorito. 



Vista parcia l da rna Aln1irante Pedcrneiras . e , ao 
fundo, o campo dr Gcricin6 

ASPECTOS HIST6RICOS 

0 TERRIT6Rro que atualmente constitui o 
Municipio de Nil6polis parece ter feito 

parte da sesmaria que foi doada a Bras Cubas 
em 1568 - "nada menos de 3 000 bra~as de 
terra, de testada, pela costa do mar e 9 000 de 
fundos pelo ri c· Miriti , co rrendo pela pia<;aba 
da aldeia de Jacotinga". Esta concessao parece 
fazer parte do grupo das que foram feitas a 
partir de 1566 a fidalgos que come<;a vam a 
disputar as terras adjacentes a cidade funda
da par Mem de Sa . Ha dc<:umentos que a pan
tam esse ano como o do inicio do movimento 
colonizador , dirigido para o vale de diversos 
rios que desaguam na baia de Guanaba ra, en
tre os quais nao s6 o Meriti como a- Sarapui. 

:E provavel que no periodo anterior a 1637 
os habitantes nao tenham t ido assistencia re
ligiosa permanente , pais ate essa data nao se 
tem noticias da existencia de capela no local. 

Alguns anos depois de criada a freguesia 
de Nossa Senhora do Pilar - em terras do 
atual municipio de Duque de Caxias - , sur
giu na zona litoranea da Guanabara uma ou
tra povoagao, fundada com o nome de Sao 
Joao Batista de Trairoponga. Em 1647, a cape
la ai existente tornou-se matriz da freguesia 
do mesmo nome. Esta condi<;ao foi perdida, 
Ht na segunda metade de seculo XVII , em favor 
de outra capela, nas t erras em que hoj e esta 
a cidade de Sao Joao de Meriti. 

Outras mudan<;as de local ocorreram , sen
do certo, todavia, que em 1747 a matriz estava 
novamente n as mm·gens do Meriti , ficando a 
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reg1ao conhecida por Freguesia de Sao Joao 
Batista de Meriti. Foi ness a freguesia que 
surgiu a fazenda de sa.o Mateus, do padre 
Mateus Machado Homem, segundo alguns his
toriadores, com 1 280 bragas de terra de testa
da, a qual, chegando ate as margens do rio 
Pavuna, se localizava nas vizinhangas dos en
genhos de Nazare, Maxambomba, Pavuna e 
Cabral. Era, em 1779, o engenho de maior pro
dugao da freguesia. 

Mas, com a elevagao do povoado de Iguagu 
a categoria de Vila em 1833, a freguesia de Sao 
Joao de Meriti, nas terras da fazenda Sao Ma
teus, passou a fazer parte de sua jurisdigao. 

Com o advento da via ferrea na segunda 
metade do seculo XIX, foram abandonados 
os rios como meio de comunicagao, declinando 
essa parte da regia a . Grac;as a a.;ao de Nilo 
Pec;anha, o Governo iniciou urn programa de 
saneamento, o que proporcionou a rapida va
lorizac;ao das terras e seu fracionamento em 
propriedades men ores vendidas a prego baixo. 
Neste caso estava a antiga fazenda de Sao 
Mateus, que passava ao dominio dos sucessores 
do primeiro barao de Mesquita. A parte em 
que a Central do Brasil construira uma para
da para seus trens, chamada Engenheiro Nei
va, dividida tambem em lotes, foi aos poucos 
tomada por operarios e pequenos empregados, 
f:-rmando, deste modo, urn povoado . Essas 
terras, em homenagem a Nilo Peganha, rece
beram o top6nimo de Nil6polis. 

Em vista de seu desenvolvimento, a aglo
meracao foi tornada distrito em 9 de novembro 
de 19l6, pela lei 1 332. Em 1921, por f6rga da 
lei n.0 1 705, de 6 de outubro, foi dado ao dis
trito o nome de Nil6polis. A 20 de junho de 
1947, com territ6rio desmembrado de Nova 
Iguac;u, era criado o Municipio. 

Segundo a divisao administrativa vigente 
em 1.0 de janeiro de 1958, Nil6polis e constitui
do de 2 distritos: Nil6polis e Olinda . 

LnCALIZA(:AO DO MUNICiPIO 

A sEDE municipal dista (em linha reta) 
32 km da Capital Estadual. Coordenadas 

geograficas: 220 49' de latitude sul e 43° 25' de 
longitude W. Gr. 

Era urn dos Municipios de menor area do 
Pais, a data do Censo, e apresentava urn dos 
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mais elevados indices de densidade demogra
fica dentre OS Municipios existentes aquela 
epoca . 

Pertence a zona fisiogratica da Baixada 
da Guanabara. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

C ONTAVA Nil6polis, na data do Recenseamen
to Geral de 1950, 46 406 habitantes (23 225 

homens e 23 181 mulheres) . 
0 Departamento Estadual de Estatistica 

estimou a populac;ao, para 1.0 de julho de 58, 
em 55 396 habitantes. 

Na discriminac;ao 
dos habitantes par 
credo religioso, veri
fica-se preponderan
cia do catolicismo: 
82%; a percentagem 
de espiritas (8%) e 
relativamente bas
tante elevada; os 
protestantes totali
zavam 6% da popu-

CIOADE DE NILOPOLIS I32J 66% lac;ao · 
Em relac;ao a cor, 

VILA oE ou N oA • 34% a composic;ao e a se-
guinte : 67% de bran

cos, 25 % de pardos e 13 % de negros, contra
pondo-se as quotas estaduais de 29%, 65% e 
5%, respectivamente. Os estrangeiros perfa
zem 4 %, percentagem alta, se levarmos em 
conta que a relativa ao Estado e apenas 1%. 

Nil6polis apresenta peculiaridade de ordem 
demografica: restringe-se ao quadro urbana: 
66% da populac;ao esta na cidade e 34% na 
vila de Olinda. 
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A zona da Baixada Fluminense e compos
ta, dentre outros, de Nova Igua<;u e mais tres 
Municipios, que a partir de 1940 foram cons
tituidos com territ6rio dessa comuna: Duque 
de Caxias, Nil6polis e Sao Joao de Meriti. 0 
grande incremento da populagao no perio
do 1940/50 e uma das caracteristicas comuns 
a esses Municipios. 0 de Ni16polis experimen
tou o incremento de 108%, aproximadamente. 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

A PROXIMIDADE da Capital da Republica, COrn 
a a tracao de melhores salarios e maior 

amplitude do mercado de trabalho, determina 
o deslocamento de grande parcela da popula
gao de Nil6polis, que exerce atividades no Dis
trito Federal. :Este fato reflete-se na discri
m·naqao da popula<;ao segundo os ramos de 
atividades. 

A industria, por exemplo, congrega o maior 
contingente da populagao de 10 anos e mais 
- 32%, se forem excluidos os habitantes ina
tivos, os que exercem atividades domesticas 
nao remuneradas, disoentes e aqueles cuja 
atividade nao foi declarada ou nao p6de ser 
bern definida. Mas e provavel que grande par
te desses trabalhadores exerga atividade na 
Capital Federal, vista como as industrias locais 
nao ocupam mais de 5% deste total. 

0 mesmo possivelmente acontecera com 
as atividades comerciais, que devem sofrer a 
concorrencia do comercio do Rio: o comereio 
aparece como o segundo ramo de atividade da 
popula<;ao e representa 13% sabre o total ante
riormente considerado, porem os estabeleci
mentos locais ocupavam somente 0,7%. 

Devido a falta de zona rural, a agricultu
ra praticamente na·J· existe, reduzindo-se a 
hortas e pomares, no proprio perimetro urba
na. :Esse ramo congrega menos que 1% do 
efetivo consider ado. 

lndustrias de transforma<;;iio 

A INDUSTRIA e 0 principal sustentacula da 
economia Io·cal. 
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Segundo dados preliminares do Registro 
Industrial para 1956, os 61 estabelecimentos 
en tao existentes ocupavam 827 pessoas. 0 va
lor da produc;ao era de 338 milh6es de cruzei
ros. A tabela a seguir apresenta urn quadro 
da industria nilopc1itana segundo as classes: 

NUmero Oper3.rios 
VALOR DA 

CLASSES DE de ocupados 
PRDDUCAO 

INDU STRIA estabe!t~ em 
cimen ws 31 -XII (Cr$ 1 000) % sobre 

o toto! 
------- --- - - - ---- --- -

PrD<h1tos ali1ucntan':s. ~ G :t:\7 222 1:1o 65.68 
Yestu6.rio, cal~;ados c artP-

fatos de tec ir1os. \f') 35 !)28 10.62 
Metalllrgica . . IU5 :32 004 9,64 
:\1obili3.r io .. l i G - ~ 15 150 4,4R 
Outros . . . 17 l!i5 :t2 413 9,58 

TOTAL. 61 327 338 225 100,00 

Conforme se verifica, pouco mais da me
tade do valor da produc;ao corresponde a pro
dutos ali men tares. A principal subclasse era 
a de preparagao de carnes, miudos, couros e 
sebo. 

Convem assinalar que os dados do Registro 
Industrial se referem apenas aos estabeleci
mentos que ocupam 5 ou mais pessoas. 

No que se relaciona a produgao de origem 
animal , Nil6polis tern posiqao d·e grande des
taque entre os Municipios fluminenses . 

Em 1955, Nil6polis era o 2.0 Municipio do 
Estado quanta ao valor da produc;ao de origem 
animal (96 % desse valor correspcndia a pre
paragao de carne verde de bovino l . 

Trecho da rua Mena Barreto 
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COMERCIO E BANCOS 

E M 1956, o movimento do comercio de Nil6-
polis restingia-se praticamente ao vare

jista, atraves de 3 995 estabelecimentos entao 
existentes. 

0 movimento bancario no Municipio, ain
da modesto, era o seguinte, em 31 de margo 
de 1957 (dados do Servico de Estatistica Eco
nomica e Financeira) , reiativamente ao de No
va Iguagu, urn dos principais da zcna fisiogra
fica a que pertence: 

GONTAS 

Emprl,~tin1o:-- Pill t·l' 

Titulos llescontadof: . . . 
Dcp63it03 1\ vi::Jta c a r:urto pruw. 
DepOsitos a praw 

SALDOS EM 
31-111-1957 

Nova 
lgua1u 

I:l7 301 ' 
1:2:~ -Hll : 
!S(i 035 t 

16 i58 

Nilopolis 

1 l:lH 
25 0!10 
10 126 

774 

(;{, de 
Nilopolis 

sObre 
Nova 

lguaru 

0,83 
20,32 
26,57 

4,70 

Operam no Municipio as agencias dos 
Bancos de Itajuba, Comercio e Industria de 
Minas Gerais e Predial do Estado do Rio de Ja
neiro, alem da Cooperativa Banco Popular de 
Nil6polis. 

ME/OS DE TRANSPORTE 

0 MUNICIPIO e servido pela Estrada de Ferro 
Central do Brasil e liga-se aos Munici

pios vizinhos e as Capitais estadual e federal 
pelcs seguin tes meios de transporte: 

Nova Igua<;u - 1J Rodoviario: 7 km; 
2 J Ferroviario - 7 km. 

Sao Joao de Meriti- 1) Rodoviario: 6 km; 
2) Ferroviario: 54 km. 

Capital Federal - 1) Ferroviario: 29 l{m; 
Rodcviario, via Parada de Lucas: 35 km, via 
Sao Joao de Meriti: 28 km. 

Capital Estadual- 1) Rodoviario: 103 km; 
Via Capital Federal ja descritos, dai a Niter6i; 
2) Maritima: 6 km. 

EDUCA(:AO E CULTURA 

A INSTRuc;:Xo tern merecido dos governantes 
especial atengao. 
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Vista parcial da Esta~ao da E. F. Central do Brasil 

Apesar de contar a cidade apenas urn 
decenio de vida administrativa aut6noma, o 
sistema de ensino primario municipal funcio
na em observancia as modernas tecnicas , a 
maioria das escolas em regime de grupo e em 
dois turnos, e as classes regidas por profess6res 
selecionados. A matricula foi em 1948 de 467 
alunos, para 2 536 em 1958 . 

0 6rgao de contr6le, a Inspetoria de En
sino, tern suas sec;:6es administrativas perfei
tamento apar·elhadas, merecendo destaque os 
servic;:os complementares de assistencia aos 
alunos das escolas municipais, cuja denomina
c;:ao - Servic;:os de Assistencia Educacional -
indica sua finalidade : recuperagao dos esco
lares fisicamente debilitados, atraves dos se
tores medico, dentario, alimentar e social. 

Este Servi90 municipal, talvez 0 unico no 
genera em todo o Estado do Rio pela finalida
de a que se destina , vern, de ano para ano , 
atendendo a maior numero de criangas, e os 
levantamentos e.statisticos de suas atividades 
comprovam sua eficacia contra o fator repe
tencia quando esta e ocasionada pelo estado 
fisico da crianc;:a. 

Ainda completando a assistencia aos alu
nos de escclas primarias, funciona o Parque 
de Recreac;:ao, com "play ground", campo de 
esporte etc., cuj as finalidades vao des de a 
recreagao orientada ate ao reajustamento de 
classes compostas de aluno.s considerados 
imaturcs, excepcionais ou, de algum modo, 
impossibilitados de freqlientarem classes co
muns. 

Completando a rede de instituic6es com
plementares, incluem-se bibliotecas ·para alu-
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nos em t6das as escolas, na Inspetoria de En
sino para os profess6res e a Municipal desti
nada ao publico em geral . 

Em 1955 a situacao do ensino primario 
foi a seguinte: · 

Alunos 
ENTIDADE MANTENEDORA NUmero de matriculados 

professQres no inicio do 

Estado . 
Municipio 
Particular . 

TOTAL. 250 

a no 

2 7-lfi 
I H<5 
4 76S 

9 359 

Quanta ao ensino mectio, atualmente esta 
em fase de registro, para funcionamento no 
proximo ano, o Ginasio Municipal. 

0 numero de alunos bo1sistas mantidos 
pela Prefeitura, nos tres ginasios da cidade, 
vern aumentando, de ano para ano: de 60 
em 1948, passou a 202 em 1957. 

0 movimento escolar referente ao ensino 
media em 1957 foi 0 seguinte: 

Niimero ALUNOS MATRICULADOS Conclu-

CURSOS 
de sBes de 
pro~ I cursos em 

fessores Total Homens Mulheres 1957 

- - - - ~·- --- - - - -- ~ - - -- -- --- ---

Ginasial .. 
Cientifico. 
Comercial basi co . 
Contabilidade .. 

~~ I 19 
12 

1 067 I Wl IH 86 
1·11 I \04 :l7 21 
276 ! 182 94 33 

!JS i 61 29 20 

FINANf;AS POBLICAS 

No periodo 1952/57, as finan<;as municipais 
atingiram as seguintes cifras (dados for

necidos pelo Conselho Tecnico de Economia e 
Finan<;asl: 

Fl Nl\Nt;:AS (Cr$ 1 000) 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributaria 

HJ52 10 160 u g.w 

1!15:3 11 <:38 7 202 
1\154 (I) 11 438 I 202 
1955. 15 41:l 8 635 
1!156 .. 18 391 II 780 
1957 23 830 1:3 68:3 

(!) Dados de 195:J. 
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Despesa 
reaiiza~la 

6:32 
581 
581 
152 
298 
261 

Saldo ou 
''deficit'' 

do balan~o 

1 -!72 
I 1<:3 
1 1B 

+- :l 261 
+- 1 09:3 

1 431 



As principai.s contas em que se decompoe 
a receita tributaria arrecadada para 1956 sao 
as seguintes: 

Trlbutaria 

Impastos 

Terri to rial 

crs 1 ooo 
13 683 

11 920 

1 023 

7 266 

2 299 

I 075 

Predial ...................... . 

Sobre industrias e profiss6es 

De llcen<;a ..... 

J ogos e di vers6es 

Taxas ..... 

Consumo de luz e energia 

Rodoviario 

Fins hospitalares 

Expediente .. 

Flscallza<;ao e servi<;os diversos 

Limpeza publica 

Viagao publica 

257 

I 763 

104 

45 

327 

654 

221 

273 

139 

A despesa municipal, em 1957, se acha 
assim distribuida, segundo os servi<;os: 

Cr$ 1 000 
Despesa total . . . . 25 261 

Administragao geral 5 438 

Exa<;iio e fiscaliza<;ao financeira 2 591 
Seguranga publica e assistencia social 756 

Educagao publica . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 740 
Saude publica 1 094 
Servl<;os industrials 
Divida publica ... 
Servlgos de utilidade publica 
Encargos dlversos 

3 161 

600 
8 015 

866 

A arrecadagao da receita federal, e.stadual 
e municipal apresentou os seguintes dados 
para o periodo 1952/57: 

1052. 
1953. 
19.\4 . 
1955 . 
1956. 
1957. 

ANOS 

R::CEITA ARRECADADA (rr$ 1 000\ 

Federal I Estadual I Municipal 
(1) (I) 
---- ~ - ---- -~----

17 185 10 1611 
152 10 321 11 ~:lS 

o 580 23 303 11 '1:ls 
\~ 176 :l5 744 15 ~1 :1 

22 818 :o ~07 18 391 
23 s:Jo 

(1) Dadqs da Inspetoria. Regional de l'.statistica Municipal. 
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DIVERSOS ASPECTOS DA 

VIDA MUNICIPAL 

N IL6POLIS, sob determinado ponto de vista, 
caracteriza-se como autentico suburbia 

carioca. T6da a sua area configura urn s6 
aglcmerado urbana. Nao ha zonas suburbana 
e rural, embora se encontrem no Municipio 
pequenas explorag6es agropecuarias mais es
pecializadas na horticultura e na fruticultura. 
Mantem, no entanto, urn parque fabril de re
lativa importancia, ainda que pouco diversi
ficado. 

0 c~mercio varejista tambem se destaca, 
nao obstante a concorrencia do comercio da 
Capital da Republica, que provavelmente su
pre parte consideravel das necessidades da po
pulagao . :E de supor-se que a rede varej ista 
local se abastega, em parte, diretamente das 
organizag6es atacadistas do Rio. 

Acha-se instalada em Nil6polis uma Agfm
cia de Estatistica, 6rgac- coletor do sistema es
tatistico brasileiro. 
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ESTA pub!ica(;iio taz parte da serie de monograjias 

municipais organizada pela Diretoria de Documen

ta(;iio e Divulga(;iio do Conselho Nacional de Estat!stica. 

A nota introdut6ria, slibre aspectos da evolut;ao hist6-

rica do Municipio, corresponde a uma tentativa no 

sentido de sintetizar, com adequada sistematizacao, 

elementos esparsos em diferentes documentos. Ocorrem, 

em alguns casas, divergencias de opiniao, comun~ em 

assuntos dessa natureza, nao sendo raros os equivocos 

e erros nas pr6prias tontes de pesquisa. Par isso, o CNE 

acolheria com o maior interesse qualquer colaboracao, 

especialmente de historiadores e ge6gratos, a jim de 

que se possa divulgar de futuro, sem receio de contro

ver~as, o esclirt;o hist6rioo e geogrdfico dos municipios 

brasileiros. 



PUBLICACOES A VENDA NO CONSELHO 
NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Estatistica Geral e Aplicada - CROXTON e CowDEN 
Enciclopedia dos Municipios Brasileiros cada 

volume 
Anuario Estat-istico do Brasil - 1957 
Vocabulario Brasi/eiro de Estatistica MILTON 

DA SILVA RODRIGUES 

Anwirio Estatistico do Brasil - 1956 e 1955 
Pontos de Estatistica - VIVEIROS DE CASTRO 
Exercicios de Estatistica - VIVEIROS DE CASTRO .. 
B i b l i o g r a f i a Geogrcijico-Estatistica Brasi -

leira ( 1936/50) ........ . . 

Teoria dos Levantamentos por Amostragem -
WILLIAM G. MADOW ........................ . 

Anuario E stat istico do Brasil - 1954 e 1953 
Ferrovias do Brasil ... 
0 Mundo em Numeros 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias . ..... . . 
A jecundidade da mulher no Brasil - GIORGIO 

MORTARA ......... ................ ...... ..... . 
Curso Elementar de Estatistica Aplicado a Admt-

nistra~;O.o - GIORGIO MORTARA .............. . 
Grcijicos: Constrw;O.o e Empnlgo ARKIN e 

CoLTON . .. ........ .. ..... ...... ...... ..... . .. . 

Brazil Up-to-Date .. . 
Bresil d' A ujourd' Hui ................... . 
Vida e Marte d as Capitais Brasileiras- LINCOLN 

DE FREITAS .... ..... .. .. . ......... · · · · · · · · · · · · 
Analise Matematica do Estilo - TuLo HosTfLro 

MONTENEGRO ............ . . . .. . ............ · . 
Geograjia dOS Pre~;os - MOACYR MALHEIROS DA 

SILVA ........ ... ....... .... .. · . ... ·. · 
Divis{io T erritorial do Brasil - 1.• -VII-955 
Estatistica do Comercio Exterior do B r asil ( ja-

neiro a junho de 1953) 
Idem (janeiro a setembro de 1953) 
Idem (janeiro a dezembro de 1953) 
Idem (1954) , volumes trimestrais, cada .. . .. . 
Idem (1955 ) , volumes trimestrais, cada ......•.. 
Idem ( 1956), volumes trimestrais, cada . . . ... • .. 
Idem volumes trimestrais ( 1957), cad a ......... . 
Brazilian Commodity Nomenclatur e ..... • . . ... . 
Brasil - Censo Demograjico 
Brasil - Censo Agricola .... 
Brasil - Censo Industrial 
Formulas Empiricas - T. RUNNING 

Revista 
anual) 

PERI6DICOS 

Brasileira de Estat istica (assinatura 

Revista Brasileira dos Municipios ( ) ... . . . 
Boletim E statistico (assinatu r a anual) 

500,00 
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80,00 
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Vendas pel o r eemb6lso postal ou mediante remessa 
d o numera r io correspondente, em clleque, vale post a l ou 
com valor declarado, a favor cto CoNSELHO NACIONAL oE 
ESTATISTICA (Av. Fra nklin Roosevelt, 166 - Rio de 
J aneiro, DF) . Os funciona rios do sistema estatistico, 
as profess6res e alunos de cursos oflciais de estatistica 
e os s6cios quites da Sociedadc Braslleira de Estatist!ca 
tem direito a urn desconto de 5C%, excetc PE•ra o 
Anuario E statistico e peri6dicos . 



IBGE CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente : Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral: Hildebrando Martins 

COLE<;iiO DE MONOGRAFIAS 

(2.• serie) 

101 - Santa Quiteria. 102- Guaiba. 103 - Adamantina. 
104 - Prudentopolis. 105 - Sao Fidelis. 106 - Brusque. 
107 - Patos. 108 - Propri il. 109 - Mossor6. 110 -
Quixeramobim. 111 - Cipo. 11 2 - Cachoeira do Sui. 11:1 
- Floriano. 114 - Baependi. 115 - Gua~ui. 116 - Ponte 
Nova. 117 - Goiiinia. 118- Caxambu. 119- Joao Pessoa. 
120 - Mariana. 121 - Jaboatao. 122 - Carandai. 123 -

Tijucas. 124 - Estancia. 125 - Caruaru. 126 - Sao Pe
dro do Sui. 127 - Vale do Cariri. 128 - A~u. 129 -

Len<;ois. 130 - Born Jesus. B1 - Cangussu. 132 -

Juii.zeiro do Norte. 133 - Livramento. 134 - Rio Claro. 
135 - ltajub,\. 136 - Buqnim. 137 - Concei ~ao do "Jato 
Dentro. 138 - Campo Maior. 139 - Dois Corregos. 140 
- Paranaiba. 141 - Lapa. 142 - Picui. 143 - Territorio 
do Acre. 144 - Lapa. 145 - Tres Pontas. 146 - Juazei
ro. 147 - Sao Lonren~o. 148 - J a nuaria. 149 - Santo 
Amaro. 150 - Barra lltansa. 151 - Marques d e Valen<;a. 
152 - Osorio. 153 - Viana. 154 - Irati. 155 - Muqui. 
156 - vassouras. 157 - Mag-e. 158 - Cantagalo. 159 -

Santarem. 160 - Araraquara. 161 - Pau dos Fcrros. 162 

- Itambe. 16:! - Siio Carlos. 164 - Estrela do Sui. 165 
- Gara!lhuns. 166 - Itacoatiara. 167 - Nazare. 168 -

Tapes. 169 - Alem Paraiba. 170 - Espirito Santo. 171 

- Natal. 172 - Sao Jo' ranci sco do Conde. 17 3 - Passos. 
174 - Scnhor do Bonfim. 175 - lpiau. 176 - Remanso. 
177 - Santa Maria. liS - Joaima. 179 - Bragan<;a. 180 

- Itatiba. 181 - Jequitinhonha. 182 - Caraguatatuba. 
183 - Ribeira do Pombal. 184 - Formiga. 185 - Caxias. 
186. - Araxa . 187 - Corumha. 188- Nova Petropolis. 
189 - Itaguai. 190 - llfacau. 191 - Parintins. 192 -

Siio Jose de Mipibu. 193 - Nilopolis . 
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