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AMAZONAS 

'(;:( ASPECTOS FiSICOS 
altitude: 34 m. 

Area: 37 993 km'; 

14 POPULA9AO - 27 350 habitantes (Recen
seamento de 1960) ; densidade demografi
ca: 0,72 habitantes por quil6metro qua
drado. 

14 ATIVIDADES PRINCIPAlS - Cultura de 
juta e industrias extrativas vegetal e ani
mal . 

'(;:( ASPECTOS URBANOS (sede) - 317 liga
g6es eletricas. 

'(;:( ASSISTi:NCIA MEDICA (sede) - 4 postos 
de saude. 

14 ASPECTOS CULTURAIS - 27 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
co mum; 1 biblioteca . 

'(;:( ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1959 (mi
lhares de cruzeiros) - receita total: 2 647; 
receita tributaria: 1127; despesa : 2 647. 

'(;:( REPRESENTAQAO POLiTICA- 6 vereado
res em exercicio . 

Texto de Erasmo Catauli Giacometti, da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do 
CNE . Desenho da cap a de Q . Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

0 TERRITORio a que corresponde o atual 
Municipio era habitado pelos indios 

muras 0 Belicosos e hostis, os muras foram 
pacificados em 1774 par Matias Fernandes, di
retor da aldeia de Santo Antonio do Imaripi, 
no Japurao 

Par volta de 1785, ja existia a margem do 
rio Solimoes, pouco abaixo da foz do Manaca
puru, sob a administra<;ao de Sebastiao Perei
ra de Castro, uma Feitoria de Pesca denomi
nada Caldeirao, cuja produ<;ao era destinada 
ao abastecimento da guarni<;ao militar sedia
da em Barcelos, a essa epoca sede da Capitaniao 

Segundo comunica<;ao do administrador da 
Feitoria ao General Pereira Caldas, "a 27 de 
setembro havia chegado ali urn grosso m'tme
ro de gentio mura", que desejava estabelecer
-se nas vizinhan<;as 0 Em res pasta a essa co
munica<;ao, Pereira Caldas recomendou f6ssem 
os indios encaminhados a povoa<;ao de Anama 
ou outro lugar designado pelo administradoro 
0 local escolhido foi a margem do lago Mana
capuru, onde os indig8nas, em numero de 290, 
se estabeleceram em 15 de fevereiro de 1786, 
edificando a povoa<;ao que recebeu o nome do 
lagoo 

A Lei no0 148, de 12 de ag6sto de 1865 
criou a Freguesia de Nossa Senhora de Naza
re de Manacapuru, com sede na povoa<;ao de 
Manacapuru 0 A Lei no0 83, de 27 de setembro 
de 1894, criou o Municipio com territ6rio des
membrado do de Manaus, ocorrendo sua ins
talac;ao no dia 16 de junho de 1895 0 

A Comarca de Manacapuru foi criada pela 
Lei noo 354, de 10 de setembro de 19010 Par 
f6r<;a da Lei no0 1 126, de 5 de novembro de 
1921, foi extinta a comarca de Manacapuru 
e restabelecida no ana seguinte, conforme Lei 
no0 1133, de 7 de fevereiro 0 

0 Ato estadual no0 1 639, de 16 de julho de 
1932 concedeu a sede do Municipio foros d'e 
cidadeo 

De ac6rdo com a divisao administrativa 
vigente em dezembro de 1959, comp6em o Mu
nicipio tres distritos: Manacapuru, Beruri e 
Caapinanga 0 
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LOCALIZA(:AO 

MANACAPURU esta localizado no centro da 
regHio amazonica brasileira, que por sua 

vez integra a grande zona fitogeografica de 
dispersao das especies do genero Revea, da 
castanha-do-para e da vit6ria regia, a maior 
unidade de terras tropicais umidas no mundo. 
A grande area geografica da Amazonia e dota
da de clima quente e superumido, favoravel 
ao desenvolvimento de densa floresta. 

0 clima de Manacapuru nao foge a regra, 
mas e amenizado por alta pluviosidade e pelos 
ventos alisios que sopram do Atlantica. A noi
te, ocorrem quedas de temperatura, diminuindo 
bastante os rigores do calor. Ha duas estagoes 
distintas: inverno, que comega em dezembro, 
e verao, que se inicia em maio. 

Banham o Municipio os rios Solimoes, Pu
rus, Manacapuru e Jara. 

A cidade de Manacapuru esta situada a 
margem esquerda do rio Solimoes, na con
fluencia deste com o rio Manacapuru, a su
doeste de Manaus, da qual dista, em linha 
reta, 68 km. Suas coordenadas geograficas 
sao as seguintes: 3° 18' 15" de latitude sui e 
60° 37' 03" de longitude W. Gr. 

ESTADO DO AMAZONAS 

mWltCipto de. MANACAPURLI 

POPULA(:AO 

0 PovoAMENTo da Amazonia esteve in'tei
ramente ligado a expansao lusitana pa

ra o norte da colonia, nos seculos XVI e XVII. 
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Igreja de N. S. de Nazare. padroeira da cidade. 

A fixagao do homem a terra originou-se das 
missoes religiosas e dos fortes, cujas finali
dades eram a defesa e o enraizamento do do
minio portugues. A extensao do territ6rio 
Amazonico, as florestas densas e luxuriantes, 
o tipo de economia que ali .se instalou desde 
os primeiros tempos, a hostilidade dos indige
nas e as endemias foram e a.inda sao os fatores 
responsaveis pela fraca densidade de sua po
pulagao, em que predominam elementos da 
sociecade mesti<;a. 

Segundo o Censo de 1950, a densidade de
mografica da Amazonia e d'e 0,52 habitantes 
por quilometro quadrado. Em Manacapuru, 
a der.sidade e ligeiramente superior; 0,72 ha
bitante par quilometro quadrado. Observa-se 
que o Municipio aparece em 3.0 lugar na rela
qao dos mais populosos do Amazonas: 

Mana us .. 
Itacoatiara 
Manacapuru 

139 620 
30 102 
27 350 

Discrimina.da segundo a cor, a popula<;ao 
apresenta uma quota de 87% de pardos ou 
pretos e 12% de brancos. Estas percentagens 
afastam-se bastante da composigao do cons
junto do Estado: 62% e 37%, respectivamente. 
Quanta a religiao, 95% da populagao decla
ra-se cat6lica, estando assim proxima da quo
ta estadual (26%). Na epoca do Censo, ha-
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OVA ORO URBANO 

OUAOAO SUBUABANQ 

QIJII.OAO RURAL 

-"T "Io -~·!. 

U "" 

via 22 brasileiros natu
ralizados e 146 estran
geiros. 

A distribuigao da 
populagao e a seguin
te: quadro urbano, 
7%; quadro suburba
no, 5%; quadro rural, 
88 %. Em todo o Esta
do , 73 % dos habitantes 
localizam-se no qua
dro rural. 

ECONOMIA illUNICIPAL 

E STUDANDo a economia da Grande Regiao 
Norte, Felisberto C. Camargo e Antonio 

Teixeira Guerra concluem que ela. se caracte
riza-se especialmente pela coleta de borracha 
e castanha, exploragao de caga, pesca, pecua
ria extensiva nos campos naturais e incipien
te agricultura itinerante nas terras firmes , sa
lientando-se nos ultimos anos a cultura da 
juta e da pimenta-do-reino. 

Com relagao a Manacapuru, observa-se 
que, embora tenha nas industrias extrativas 
animal e vegetal expressiva fonte de riqueza, 
e a agricultura, em particular a cultura da 
juta, a base econ6mica do Municipio. 

Agricultura 

E M 1958 as principais culturas agricolas 
atingiram as seguintes cifras: 

.Tuta .. . 
Cana-de-acllcar . 
Bat.at.a-doce ... 
Banana . . 

PRODUTOS AGR[COLAS 

Laranja .. 
Abacatc ... 
Pimcnta-do-rci:lO . 
Arroz . . 
~Mandioca. 
Milho .. 
Abacaxi . 
J.'cijao .. 
Cacau .. 

TOTAL .. 

6 ---, MANACAPURU 

Valor da 
produ~ao 

(Cr$ 1 000) 

69 337 
a 220 
1 700 
1 320 
I 250 
1 120 

780 
763 
600 
564 
560 
318 
168 

81 700 



Av. Cristo Rei. Ao fundo , o Rio Solimoes. 

0 valor da produgao de juta representa 
aproximadamente 85 % do total dos produtos 
atras discriminados e 30 % do total da produ
gao estadual. 0 Municipio produz ainda cafe, 
limao, manga, melancia, melao, tangerina e 
tomate . 

A Amazonia deu ao Brasil auto-sufici€mcia 
na produgao de fibras duras para a fabrica
gao de sacaria, motivo pelo qual o cultivo da 
juta e das fibras similares ocupa Iugar de des
taoue na economia regional. Introduzida na 
regiao por japoneses, essa cultura ada ptou-se 
ao meio, e desenvolveu-se sobretudo nas var
zeas do Medio e Baixo Amazonas. 

No periodo 1954/ 58 a produgao de juta em 
Manacapuru apresentou o seguinte desenvol
vimento: 

ANOS Area cultiva,~a Quantidade Valor 
(ha) (t) (Cr$ 1 000) 

·-

1954 . . 5 099 .1 809 26 145 

1955 . . 5 099 5 809 26 145 

1956 .1 130 5 379 26 35.1 
1957 . 5 639 5 500 27 500 
1958. ... 69 ~37 

0 Municipio inclui-se entre os tres maiores 
produtores de j·uta do Amazonas. 

Pecuaria 

A PECUARIA tern pouca expressao na eco
nomia local. Em 1957, o total da popula

gao pecuaria de Manacapuru era de 13 210 
cabegas, destacando-se o rebanho de suinos, 
com 7 000, e o de bovinos, com 4 500. 0 valor 
total da populagao pecuaria estava estimada 
em 23 milh6es de cruzeiros, dos quais 16 per
tenciam ao rebanho de bovinos e 6 ao de 
suinos. 
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INDUSTRIA EXTRATIV A 

VEGETAL 

A ECONOMIA amaz6nica e caracterizada pelos 
produtos de coleta da industria extrati

va vegetal, sendo extraordinarios os recursos 
da hileia. Segundo o valor da produc;ao, a 
borracha, as oleaginosas e a madeira apa
recem em primeiro lugar. 

Manacapuru produz, em escalas aprecia
vel, castanha-do-para, borracha, balata, sor
va, sernambi e ess€mcia de pau-rosa . Em 1958, 
o valor total da produc;ao dessas especies foi 
de 15 milhoes de cruzeiros, cabendo 9 418 mi
lhares de cruzeiros a castanha-do-para, 2 490 
a borracha, 747 a essencia de pau-rosa, 714 a 
balata, 889 a sorva e 880 ao sernambi. 

INDO STRIA 

A PRODUQAO industrial esta intimamente li
gada a agricultura e a industria extra

tiva local. 
Existem no Municipio duas serrarias, duas 

usinas de d'estilac;ao de oleo de pau-rosa, uma 
fabrica de aguardente de cana e uma usina de 
beneficiamento de arroz. 

PESCA 

A PEscA e explorac;ao econ6mica importan
te no Amazonas, onde uma prodigiosa 

recte hidrografica - com sua caracteristica 
riqueza em rios , igarapes, furos, canais, lagos 
- oferece ao habitante meio propicio ao de
senvolvimento dessa atividade, que ali desem
penha papel decisivo na alimentac;ao das po
pulac;6es ribeirinhas e constitui , em certas 
areas, excelen te fon te de rend a . 

A pesca do pirarucu e a mais importante 
e met6dica, dando origem a uma industria 
que para a regiao e significativa. Em Mana
capuru a produc;ao do pescado tern participa
c;ao ativa na economia local. 

Dos processos usados na pesca do pirarucu 
o mais empregado e o arpao . 0 peixe fisgado 
e recolhido a margem do rio , onde e limpo, 
retalhado, salgado e exposto ao sol. Depois 
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Grnpo Escolar Henorck Reiso Ao fnndoo 
a Prefeitnra iYlnnicipal. 

de seco, 0 pirarucu e acondicionado em paco
tes de 35 a 45 quilos e exportado para os 
centros consumidores 0 

Em 1957 a produc;ao do pescado foi a se
guinte, discriminada por especie : 

Pirarucu . 
Acari . 
T amhaq tli 
Jaraqui . 
Traeaj:i. 
Ia~~n . . 
Pacu. 
Tartaruga . 
Sardinha . . 
Curinutt:.i 
;\1atrinch:u, 
Pcixc-l)(:i 
('lutros 1 l .l 

TOTAL . . 

ESPECIE Quantldade 
(I ) 

-----
148 
801 
;6 
96 
:32 
12 
56 

6 
:33 
2S 
13 

:3 
28 

1 332 

Valor 
(Cr$ 1 OOO l 

- - --·· 

202:1 
I 601 

.16·1 
382 
:;21 
~94 
22~~ 
19.1 
131 
112 

51 
42 

143 

6 082 

(I) Em "outros" lncluem-se pirapltlnga , acara, pes
cada, arac'lt e tucumare. 

Ainda em 1957, foram produzidas 145 to
neladas de pirarucu salgado e seco, no valor 
total de 2 300 milhares de cruzeiros 0 

COMERCIO 

0 MUNiciPIO mantem transag6es comer
ciais com as prac;as de Manaus e Be

lem 0 Entre os produtos que importa aparecem 
em primeiro lugar generos alimenticios , te
cidos, medicamentos, ferragens e material ele
tricc 0 

A sede municipal conta com 81 estabele
cimentos de comercio varejista e 1 de comer
cia a tacadista 0 
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ME/OS DE TRANSPORT£ 

0 s rios amazonicos sao ainda hoje, como. 
no tempo do Brasil-Colonia, as (micas 

vias de penetragao dessa regiao . A navega
gao fluvial e muito intensa no Amazonas (So
limoes), nos baixos cursos de alguns afluentes 
e em outros, que sao navegaveis ate o alto cur
so, como acontece nos rios Jurua e Purus. 

Os tipos de embarcagao utilizados na re
giao amazonense variam desde a pequena 
"montaria" ate os navios de grande calado. 
sendo tambem empregados navios de tama
nho media, que ligam Belem e Manaus as 
sedes municipais situadas nos altos rios. Sao 
usadas ainda embarcagoes a vela, denominadas 
geralmente "canoas", "geleiras", "vigilengas· · 
etc., que realizam grande parte do trafego, 
e "bateloes" e "ubas" com motor. 

Sao as seguintes as ligagoes fluviais de 
Manacapuru com as cidades vizinhas, a Capi
tal estadual e o Rio de Janeiro: 

Airao - Fll!vial (descendo o rio Solimoes 
e subindo o rio 'Negro) : 352 km . 

Aneri - Fluvial (subindo o rio Solimoes 1 : 

139 km. 
Borba - Fluvial (descendo o rio Solimoes 

e descendo o rio Negro e Amazonas e subindo 
o rio Madeira): 317 km. 

Careiro - Fluvial (descendo o rio Soli
moes e o Parana de Careiro) : 80 km . 

Coari - Fluvial (subindo o rio Solimoes) : 
316 km . 

Codajlis - Fluvial (subindo o rio Soli
moes) : 206 l{m. 

Tapuli - Fluvial (subindo os rios Soli
moes e Purus) : 1 057 km . 

Manaus - Fluvial (descendo o rio Soli
moes e subindo o rio Negro) : 102 km . 

Rio de Janeiro - Via Manaus, ja descrita . 
Dai ao Rio- 1) Fluvial e maritima: 5 947 km: 
2) Aereo : 4 079 km. 

INSTRU(;AO POBLICA 

C oM base nos elementos divulgados pelo 
Recenseamento Geral de 1950, pode-se 

estimar que a quota de pessoas alfabetizadas 
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Educandario N. S. de Nazare, dos Padres 
Reden toristas. 

no Municipio seja superior a 44 %, percenta
gem verificada naquele ana (calculada sobre 
o total das pessoas de 10 anos e mais) e uma 
das mais altas do Estado . 

En sino 

E M 1955, o Municipio contava com 27 uni
dades escolares de ensino primario ge

ral, assim discriminadas segundo a entidade 
mantenedora, o corpo docente e o numero de 
alunos matriculados: 

CURSOS 

PrC-prim:'t rio inb1:til .. 
Fundamental comuru 
Suplctivo ... 

TOTAL . 

}lrC-primllrio infautil .. 
Fundamental comum 
S uplctivo . . 

TOTAL 

ENSINO PRIMARIO GERAL 
SEGUNDO A DEPENDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

Total j Estadual I Particular 

t; NIDADES ESC'OLARES 

CORPO 

1 

2·1 

27 

DOCEN TE 

3~- 1 

J 

23 

25 

30 

32 

ALU:-:os MATRICULADOf:: 

Pre-prim<irio infantil . . 11 1 032 11 
Fundamental comum . 1 200 56 16S 
Suplct ivo . 56 

TOTAL ... .. . 1 267 1 088 179 
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FINAN(;AS POBLICAS 

N o periodo 1955/59, as finangas do Muni
cipio apresentaram as seguintes cifras 

(dados fornecidos pelo Conselho Tecnico de 
Economia e Finangas) : 

FINAN<;:AS (Cr$ 1 000) 

ANOS Rece ita arrecadada Despesa Saldo ou 
- --------- realizada "deficit" 

Total Trihutflria do balanco 
- · · -- ~ --

105.5. !l!l I !5(i ~:~z +- ~!l 

HJ56. 2 ;)45 . l 501 940 + J(J{j 

1957. :2 6i2 1 i:ll 2 ()0! +- 71 
1958 (\) . :3 5!-Hl 2 ·120 ;~ 505 
1959 (I). 26-17 1 127 2uH 

( ') Dados do orQamento. 

As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria prevista para 1959 sao as 
seguintes: 

Tributaria 
Impastos 

Territorial 
Predial 
Sabre industrlas e profissaes .. 
De licenQa ...... . 
Selo ........................ . 

(CrS 1 000 > 

1 127 
873 

8 
20 

207 
85 

Sabre exploraQao agricola e industrial 
Taxas 

3 
550 
254 

Assistencia e seguranQa social 
Saneamento 
Expedlente 
FlscalizaQao e serviQos diversos 
Limpeza publica 
Taxa adicional 
Outros ... 

30 
2 

11 
46 

2 
!50 
13 

A despesa municipal, em 1959, acha-se 
distribuida da seguinte forma: 

Despesa total 
AdmlnlstraQao geral . ......... . 
ExaQao e flscalizaQao financeira 
SeguranQa publica e asslstencia social 
Ed ucaQao pu bllca .... 
Fomento ..... 
ServiQOS industrials 
Divlda publica ............... . 
Serv!Qos de utilldade pitblica 
Encargos di versos .... . ..... . 
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2 647 
I 150 

348 
186 
40 
60 

327 
10 

276 
111 



Grupo Escolar Gaspar Dutra 

A arrecadac;ao da receita federal , esta
dual e municipal apresentou os seguintes re
s-ultados para o periodo 1955/59: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

ANOS 

1955 . . . . 
1956 ..... 
1957 .. 
195S.. .... 
1959 (2) . . 

FedPral 
(1 ) 

316 
935 

I 016 
360 
300 

Es!adual 
(1) 

357 
357 
366 

I 419 
I 500 

Municipal 

911 
2 346 
2 672 
3 595 
2 6l7 ... 

( 1 ) Dados da Inspetorla Regic-n a l de Estatistica Mu
nicipal. 

( 2 ) D ados do orcamento. 

OUTROS ASPECTOS 

DA VIDA MUNICIPAL 

A CIDADE de Manacapuru. a margem dO rio 
Solimoes, na confluE'mcia deste com o 

rio Manacapuru, possui 15 logradouros publi
cos e 467 prectios. Todos os logradouros publi
cos sao servidos por energia eletrica; 14 con
tam com servic;o de agua canalizada; 4 sao 
pavimentados e 1 e arborizado e ajardinado. 

Ha urn monumento ao Cristo Redentor e 
urn obelisco de concreto, erigido em comemo
rac;ao a elevac;ao da sede municipal a categoria 
de cidade. 

A cidade possui uma biblioteca - a Bi
blioteca Mario Augusto Teixeira de Freitas -
com cerca de 250 volumes . 

Acha-se instalada no Municipio uma Co
lonia Agricola, mantida pelo Governo Federal, 
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a qual se dedica a cultura da juta, mandioca, 
pimenta-do-reino e diversos cereais e a cria
<;ao de aves. 

A fauna e a flora, alem de constituirem 
importantes riquezas naturais, sao fatores de 
atragao turistica. Os lagos Piranha, Sacambu 
e o rio Manacapuru sao abundan tes em caga 
e pesca, motivo por que tern atraido a regiao 
grande numero de visitantes do Sul. 

0 Municipio conta com 4 Postos de Saude, 
sendo urn do SESP, outro mantido pelo Esta
do, urn Ambulat6rio na sede e urn na Colo
nia Agricola . Ha ainda urn Posta de Pueri
cultura. No exercicio da profissao ha urn me
dico e dais dentistas. 

Entre as festas populares, destacam-se as 
que se realizam nas vespera de Santo Antonio 
e de Sao Pedro, em junho. Para essa festa 
sao escolhidos o Juiz da Festa, o Juiz do Mas
tro, o empregado da Canoa de Iluminar;iio, os 
foli6es, o Mestre-sala, os cozinheiros e os ser
ventes. No inicio da festa, o Juiz do Mastro en
feita urn pau com folhas de samambaia, co
brindo-o depois com frutas diversas . 0 mastro 
e erguido ao som de musica, queimando-se 
tambem fogos de artificios. Em seguida, os 
populares dangam no local. Ao fim do baile, 
os "empregados" derrubam o mastro com urn 
machado, os assistentes recolhem as frutas e 
langam-nas ao rio. 

Anualmente realizam-se duas prociss6es 
tradicionais, a primeira, no dia 29 de junho, 
por via fluvial, consagrada a Sao Pedro, e a 
segunda, em outubro, a Nossa Senhora de 
Nazare, padroeira do Municipio. 

FONTES 

As informac;6es divulgadas neste trabalho 
foram, em sua maioria, compiladas e forne
cidas pela Agencia Municipal de Estatist ica 
de Manacapuru, 6rgao integrante do sistema 
estatistico do IBGE . 

Outras rontes: "Grande Regiao Norte", 
Vol. I, Serie A, Biblioteca Geografica Brasi
leira, Conselho Nacional de Geografia; Servi
c;o de Estatistica da Produgao (Ministerio da 
Agricultural ; Servigo de Estatistica da Edu
cagao e Cultura (Ministerio da Educagao e 
Cultura); Conselho Tecnico de Economia e Fi
nanc;as. 
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E sta publicar:;ao taz parte da serie de mo
nografias municipais organizada pela 

Diretoria de Documentar:;ao e Divulgar:;ao do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolur:;ao hist6-
rica do Municipio , C01Tesponde a uma tenta 
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizac;ao, elementos esparsos em dije
rentes documentos. Oc01Tem. em alguns casas. 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos 
dessa natureza, nao sendo raros os equivo
cos e en·os nas pr6prias fontes de pesquisa. 
Par isso, o CNE acolheria com o maior inte
resse qualquer colaborar:;ao, especialmente de 
historiadores e ge6grafos, a jim de que se 
possa divulgar de futuro, sem receio de con 
troversias, o esc6rr:;o hist6rico e geognifico dos 
municipios brasileiros. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTIC.>\ 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Gcral : Hildebrando Martins 

COLEI;iiO DE MONOGRAFIAS 

(3 ." serie) 

200 - Cai~ara . 201 - Macae. 202 - ltaqui. 203 - An
tOnio Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera . 207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas. 211 - Japa
ratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupii. 214 - Pombal. 
215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 - Para de Minas. 
218 - N. S. das Dores. 219 - Serra Negra. 220 
Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simiio Dias. 225 - Recife. 226 -
Cacule. 227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 
229 - Manacapuru. 

Acabou-se de imprimir no Servifo Grcifico do 
lEGE, aos vinte dias do mes de julho de 
mil novecentos e sessenta. 




