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GUARAPUAVA 
, 

PARANA 
ASPECTOS FfSICOS - Area: 11672 km': 

altitude: 1146 m; temperatura media em 
°C; das maximas: 29; das minimas: 7; 
compensada: 22; pTecipitagtio anual: 
1465 mm. 

POPULAQAO - 116159 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960); densidade demogTajica: 9 habitan
tes por quil6metm quadrado. 

'-'- ATIVIDADES PRINCIPAlS JndustTia 
madeireira, agricultura e pecuaria. 

EST ABELECIMENTOS DE CRJJ:DITO - 4 
agencias banca1'ias e 1 da Caixa Econ6mi
ca Federal. 

~r ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 990 liga
qoes eletricas, 400 apaTelhos telejonicos, 
23 hoteis, 4 pensoes e 1 cinema. 

;, ASSISTJJ:NCIA MEDICA rsede! - 2 hospi
tais gerais com 104 leitos; 9 medicos no 
exercicio da projisstio. 

-r:r ASPECTOS CULTURAIS - 187 unidades 
escalaTes de ensino primario geral, 2 de 
ensino normal, 1 de ensino ginasial e 1 de 
comercial; 1 tipograjia, 2 livrarias, 1 bi
blioteca e 2 jornais. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1960 !mi
lhares de cruzeiros) - receita prevista to
tal: 13 900; renda tributaria: 5 640; des
pesa fixada: 13 900. 

"" REPRESENTAQAO POL!TICA - 20 verea
doTes em exercicio. 

Texto de Erasmo Catauli Giacometti, da 
Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;ao do 
CNE. Desenho da cap a de Q _ Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A REGrAo dos Campos de Guarapuava es
teve sob o dominio espanhol ate 1629, 

quando bandeirantes paulistas, comandados 
por Manoel Preto e Antonio Raposo Tavares, 
invadiram a entao provincia do Guaira e 
destruiram as "reduc6es" dos Padres da Com
panhia de Jesus, conquistando 0 territ6rio 
para a coroa portuguesa. Depois disso, Gua
rapuava e todo o sertao do oeste paranaense 
cairam em completo abandono, voltando a ser 
dominados pelas aguerridas tribos dos gua
ranis, caicangues, cames, votor6es, dorins e 
muitas outras. 

Em 1770 a bandeira de Candido Xavier de 
Almeida e Souza, por ordem do governadur
-geral da Capitania de Sao Paulo, ocupou no
vamente o territ6rio, s6bre o qual pairava a 
ameac;:a dos espanh6is, j a senhores do Rio 
Grande do Sui e Santa Catarina. Urn ano 
ap6s chegava ao local a expedi<;ao do tenente
-coronel Afonso Botelho de Sampaio e Sousa, 
irmao do governador da Capitania, que resol
veu tomar posse da terra conquistada. Mas 
alguns dias depois os selvagens atacaram fu
riosamente os conquistadores e os expulsaram 
da regiao. 

Em carta Regia de 5 de novembro de 1808, 
o Principe Regente determinou ao capitao-ge
neral de Sao Paulo f6sse feita guerra aos in
dios e distribuidas sesmarias nos referidos 
campos. Criou-se en tao a Junta da Real Ex
pedigao e Conquista de Guarapuava, abriu-se 
o voluntariado de povoadores, organizaram-se 
c01·pos de milicianos em Curitiba para prate
gao da expedigao e confiou-se sua diregao, 
militar e administrativa, ao capitao Diogo 
Pinto de Azevedo Portugal, elevado na ocasiao 
ao p6sto de tenente-coronel . Em 1809, acom
panhado do catequista curitibano padre 
Francisco das Chagas Lima, partiu Azevedo 
Portugal, comandando uma expedigao de cer
ca de trezentas pessoas. Ocupado o territ6rio , 
levantou-se a 27 de junho de 1810 uma "Ata
laia" e iniciou-se a construgao das primeiras 
edificag6es. Ap6s dois anos de catequese, os 
povoadores haviam conseguido aldear 312 in
dios. 

Diogo Pinto de Azevedo Portugal perma·· 
neceu como chefe do servigo de povoamento 
dos Campos de Guarapuava ate 1816 . Seu ca
rater austero e violento gerou, no entanto, 
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mumeros atritos entre povoadores e milicia
nos. Foram estes entao retirados, par deter
minagao da Junta da Real Expedigao 
e Conquista de Guarapuava, permanecen
do porem no local o padre Chagas, exer
cendo sua missao sem qualquer amparo 
oficial. Em 1817, o governo de Sao Paulo de
terminou o retorno dos milicianos e povoado
res para Guarapuava, agora sob o comando 
do tenente Antonio Rocha Loures. 

0 Alvani Regia de 11 de novembro de 
1819 criou a Freguesia de Guarapuava, sob a 
invocagao de Nossa Senhora de Belem. Pos
teriormente a sede da povoagao foi transferi
da para a planicie entre os rios Coutinho e 
Jordao, ficando na antiga sede o aldeamento 
indigena, sob a diregao do indio Luis Tigre 
Gacon e a assistencia do padre Chagas Lima . 
Em 1825, os dorins assaltaram a aldeia de 
Atalaia, mataram grande numero de indios 
cames e incendiaram a povoagao. 0 padre 
Chagas Lima foi entao salvo par urn fiel 
servidor. 

A povoagao de Nossa Senhora de Belem 
de Guarapuava, ap6s muitos anos de luta 
contra os silvicolas e inumeros obstaculos que 
se opunham ao seu progresso, foi elevada a 
categoria de municipio pela Lei n.0 14, de 21 
de margo de 1849. Suprimido mais tarde, foi 
o Municipio restaurado pela Lei n.0 12, de 
17 de junho de 1852 . A Lei n.o 271 , de 12 de 
abril de 1871, concedeu foros de cidade ao 
distri to-sede. 

0 Municipio vern sofrendo, desde sua 
criagao, sucessivos desmembramentos, que re
duziram seu vasto territ6rio e originaram 
grande numero de comunas paranaenses . 
Segundo a divisao administrativa vigente em 
1.0 de julhO de 1960, 11 SaO OS distritos que 
o comp6em: Guarapuava (sede), Cand6i, 
Canta Gala, Goioxim, Guairaca, Guara, Gua
rapuavinha, Marquinho, Palmeirinha, Pedro 
Lustosa e Pinhao. 

F orma<;iio 1 udiciaria 

A coMARCA de Guarapuava foi criada pela 
Lei provincial n.0 54, de 2 de margo de 

1859, e instalada a 3 de julho do mesmo ana. 
E constituida par urn s6 termo, do mesmo 
nome. 
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Vista parcial da cidade, aparecendo em primeiro plano 
a Prefeitura Municipal 

LOCALIZA~AO DO MUNICIPIO 

0 MUNiciPIO esta situado na Zona Fisiogra
fica dos Campos do Oeste. Sua sede 

apresenta as seguintes coordenadas geograti
cas: 250 23' 36" de latitude sul e 51° 27' 19" 
cie longitude W. Gr. - direc;ao 88° 58' NW, 
a 222 km da Capital Estadual, em linha reta . 

ASPECTOS FiSICOS 

A ALTITUDE na sede municipal e de 1146 
metros . 0 clima e temperado, com ve

rao ameno e inverno bastante frio, ocorrendo 
geadas e as vezes nevadas, quando a tempera
tura oscila entre 8 e 12° a baixo de zero. Apre
senta as seguintes temperaturas medias: 29°C 
das maximas; 7°C das minimas e 22°C com
pensada. 

Dentre os rios que banham o Municipio 
destacam-se o Iguac;u, o Piquiri, o Jordao e o 
Cavernoso. Imi.meras sao as quedas de agua, 
sendo a mais importante o Saito das Curuca
cas , no rio Jordao, com a altura de 52 metros 
e potencia de 12. 000 H. P. 

POPULA~AO 

D Anos parciais do Recenseamento Geral de 
1960 atribuem ao Municipio uma popula

gao de 116 159 habitantes. A cidade de Gua
rapuava (quadros urbana e suburbano) con
grega 12% da populagao eo quadro rural, 88 %. 

Com base em dados censitarios, estimam
-se as seguintes percentagens para a compo
sic;ao da populac;ao segundo a cor, a religiao 
e a nacionalidade: 85% de brancos, 10% de 
pardos, 5% de pretos, 96% de cat6licos, 2% de 
protestantes, 1 o/o de espiritas e 99% de bra
sileiros natos . 
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ECONOMIA MUNICIPAL 

S ITUADO entre os Municipios paranaenses de 
economia s6lida e em expansao, Guara

puava tern na industria de transformagao, na 
agropecuaria e na industria extrativa os 
principais ramos de atividade. A agropecua
ria ocupa aproximadamente 70% das pessoas 
econ6micamente ativas e a industria de trans
formagao , 15 % . Muitas das pessoas que se 
dedicam a industria extrativa (madeira e erva 
mate) incluem-se entre as que exercem ati
vidade na agricultura . 

Industria 

SEGUNDO dados de Registro Industrial de 
1958 relativos a estabelecimentos de 5 ou 

mais pessoas, o Municipio conta com 130 em
presas industriais, ocupando urn total de 3 936 
operarios, dos quais 3 852 dedicados a indus
tria madeireira. 0 valor total da produgao 
desses estabelecimentos, naquele ana, foi de 
763 milh6es de cruzeiros, cabendo 742 milh6es 
a citada industria. 

Guarapuava e o 3.o centro de industria 
madeireira em todo o Pais, estando na sua 
frente Sao Paulo e Rio de Janeiro . Exporta 
principalmente pinho bruto, tabuas serradas, 
laminados de pinho, caixas de madeiras e ta
bua,s de imbuia. 

Os outros ramos da industria guarapua
vana sao: "mobiliario", "papel e papelao", 
"couros e peles e produtos similares", "ves
tuario, calgado e artefatos de tecidos" e "pro
dutos alimentares". 

A industria de "produtos alimentares" e, 
depois da madeireira, a mais importante e 
esta intimamente ligada a atividade agrope
cuaria local. Figurando entre OS grandes pro
dutores de erva-mate do Estado, o Municipio 
conta com 3 estabelecimentos de beneficia
menta desse produto. No periodo 1957/ 59, sua 
produgao, nesse item, apresentou o seguinte 
desenvolvimento. 

ANOS 

1957 .. 
1958 . .. . . . . ..... . ... . . . .. .. • 
1959 . .. 
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Quantidade Valor 
(t) (Cr$ 1 000) 

2 570 
2910 
3 118 

5 240 
6 874 
9 354 



Pra~a Nove de Dezembro, aparecendo a Jgreja Matriz 
N. s. de Belem 

Agricultura 

I NTENSA e diversificada e a atividade agri
cola. Dentre os inumeros produtos locais, 

destacam-se, pelo volume, o milho, arroz, ba
tata-inglesa, trigo e feij ao . Em 1957, regis
traram-se os seguintes dados, segundo a area 
cultivada e o valor: 

PRODUTOS AGRfCOLAS Area cultivada Valor 
(ha) (Cr$ 1 000) 

Milh o . . .... ... ... . .. . . . . 35 816 64 800 
Arroz . . 4 356 54 000 
Batata-ingl•'sa . . I 186 21 952 
Trigo .. . . 6 187 19 462 
Feijiio . . 7 018 18 480 
Batata·dore . ...... . . .. . . 484 5 400 
Cebnla .. ... . ... .. . . . 121 5 250 
Amendoim .. 690 4 130 
Laranja . . 3G 3 470 
Alfafa .. . 223 2944 
Aveia . .. . 920 2 565 
Outros . . 2 220 10 639 

TOTAL ..... 59 257 213 092 

Em "outros" incluem-se : alho, banana, 
cana-de-agucar, caqui, centeio, cevada, figo, 
limao, maga, mandioca, marmelo, melancia, 
pessego, tomate e uva. 

Pecuaria 

0 s rebanhos de gado bovino e suino sao 
dos mais expressivos do Estado, havendo 

exportagao regular de gado para Palmas, Pon-
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ta Grossa e diversas cidades do norte parana
ense. Eis a populac;ao pecuaria em 1959: 

Quantldade Valor 

(ca be.;as) (CrS 1 000) 

Bovines ...... ...... 200 000 1 200 000 

EqUine s .. . ..... . . . 32 000 128 000 

Aslninos ... . .. ..... 1 300 11050 

Muares . . . . ... . . . . . 21 000 126 000 
Suinos · · · ·· · · ·· · · ·· 260 000 338 000 

Ovinos ... ... . . . .... 11000 6 600 
Caprinos ...... . .. . . 73 000 18 250 

A produc;ao de leite atingiu o total de 
2 850 000 litros, no valor de 23 milh6es de 
cruzeiros, em 1958 . 0 abate: 12 238 cabec;as 
de bovinos, 10 053 de suinos, 535 de ovinos e 
674 de caprinos, perfazendo o valor de 79 mi
lh6es de cruzeiros, incluidas nesse total as 
parcelas correspondentes aos sub-produtos e 
sua industrializac;ao. 

COMERCIO E BANCOS 

A ATIVIDADE comercial e intensa e uma das 
mais expressivas do oeste paranaense. 

Na sede municipal, cerca de 30 estabelecimen
tos se dedicam ao comercio atacadista e 270 ao 
comercio varejista. As transac;6es comerciais 
sao, principalmente, com as prac;as de Ponta 
Grossa, Curitiba, Irati, Prudentopolis, Palmas, 
no Estado, e com a Capital de Sao Paulo. 

A cidade conta com 4 agencias bancarias 
(Banco Comercial do Parana, Banco do Brasil, 
Banco do Estado do Parana e Banco Nacional 
do Comercio) e uma agencia da Caixa Eco
n6mica Federal. 

Em 31 de dezembro de 1959, o movimento 
bancario local apresentou os seguintes saldos, 
em milhares de cruzeiros : emprestimos em c/ c 
- 393 598 ; titulos descontados - 78 272 ; de
positos a vista e a curta prazo - 129 668; 
depositos a prazo - 14 256 . Segundo as enti
dades e atividades beneficiadas, assim se dis
tribuiram os "emprestimos em contas corren
tes" (milhares de cruzeiros): Governos - 17; 
Comercio- 4 950 ; Industria- 31 854 ; Lavoura 
- 330 542; Pecuaria - 26 235 . Verifica-se que 
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Escola de Aplica~ao "Visconde de Guarapuava" 

a lavoura foi contemplada com 84% do total 
dos emprestimos. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MUNiciPIO e servido pela Rede de Viagao 
Parana-Santa Catarina e disp6e de urn 

aero porto e de urn campo de pouso. Liga-se 
a Curitiba, Ponta Grossa e Campo Mourao, 
par linha aerea regular e e atravessado pela 
rodovia federal BR-35, que se estende do por
to de Paranagua a Foz do Iguagu. Eis, em 
sintese, suas ligag6es com os municipios vizi
nhos , as capitais Estadual e Federal e o Rio 
de Janeiro: 

Cruz Machado - Rodovia: 91 km. 
Irati- 1) Rodovia: 140 km ; 2) Ferrovia: 

147 km . 
Laranjeiras do Sul- Rodovia : 120 km. 
Mangueirinha - Rodovia: 149 km. 
Palmas - Rodovia: 202 km. 

Pitanga - Rodovia: 98 km. 
Prudent.6polis - Rodovia: 79 km. 
Reserva - Rodovia: 194 km. 
Rio Azul- 1) Rodovia: 181 km ; 2) Fer

ravia : 178 km. 
CURITIBA - 1) Rodovia: 320 km; 2) Fer

ravia: 436 km; 3) Aerovia : 55 minutos. 
BRASiLIA, DF - 1) Rodovia, par Curitiba, 

Sao Paulo, Matao e Goiania : 1828 km; 2) 
Aerovia: 55 minutos, ate Curitiba, e 4 h e 
5 minutos, via Sao Paulo e Goiania. 

Rio de Janeiro - via Curitiba, ja des
crita. Dai ao Rio de Janeiro: 1) Rodovia: 
1021 km; 2) Ferrovia (RVPSC, EFS e EFCBl: 
1407 km; 3) Aerovia: 55 minutos ate Curitiba 
e 2 h ate o Rio de Janeiro . 
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INSTRUc;A.o E ENS/NO 

CoM base em dados censitarios, pode-se es
timar que a percentagem de pessoas al

fabetizadas (de 10 anos e mais) no Municipio 
seja de aproximadamente 60%. 

Em 1959, contava Guarapuava com 187 
unidades de ensino primario geral, das quais 
109 eram estaduais, 76 municipais e 2 parti
culares. Dessas unidades, 180 ministravam 
ensino primario fundamental comum a 
8 386 alunos. 

No ensino medio, registram-se 2 estabele
cimentos de ensino normal, 1 de ensino gi
nasial e 1 de ensino comercial, com 48 pro
fessores e 513 alunos matriculados, no referido 
ano. 

FIN ANc;AS POBLICAS 

N o periodo 1956/60, as finangas do Munici
- pio apresentaram os seguintes resulta
dos: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 

ANOS 
Despesa 

I 
MuniciPal realizada 

Federal Estadual - - - --- (Cr$ 1 000) 
_ Total _:rributari a 

1956 . . 
1957 ... 
1958 .. 
1959 .. 
1960 (I ) . 

14 457 
15 830 
17 514 
23 78> 
... 

(I) Dados do or>amen to 

16 616 
26 OJ9 
33 072 

8 029 2 800 7 398 
9 570 3 897 8 076 

12 956 4 427 7 937 
13 900 5 640 13 900 
13 t OO I 5 6; 0 13 900 

As principais contas em que se decomp6e 
a renda tributaria prevista para 1960 sao as 
seguintes: 

Trlbutaria 
Impastos .......... . .... . .... . .... . .. . 

Territorial ............ . ..... . . . ..... . 
Predial ..... ..... .... ...... ... .. . .... . 
Sabre !ndustrias e profissi'les . .. . .. . 
De llcenc;a 
Jogos e diversi'les .... . . . .. . . . .. . ... . 
s<no ... .. . ...... .. .. . .......... . 

Taxas ...... . ....... . . . .. . . · · · · · · 
Expedlente . . . .... . .. .... ...... . 
Llmpeza publica ...... ... . . .. ..... . . . 
Custas judlciarlas e emolumentos .. . 
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(CrS 1 000) 

5 640 

5 370 
10 

1900 
1 700 
1 550 

200 
10 

270 
20 
50 

200 



Vista parcial da cidade 

A despesa municipal, para o mesmo ano, 
foi assim distribuida: 

Despesa total 

Adm!n!stra<;ao geral 

(CrS 1 000) 

13 900 

2 823 

Exa<;ao e f!scal!za<;!io f!nance!ra . . . . . . . 255 
Seguran<;a publ!ca e ass!stenc!a social 46-8 
Educa<;ao publ!ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 284 

saucte publ!ca 
Dlv!da pilbl!ca 

125 
30 

Servi<;os de uti!ldade pilbl!ca 5 166 

Encargos d!versos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICiPIO 

Melhoramentos Urbanos 

A CIDADE possui 53 ruas, 2 avenidas, 4 pra
e 1 jardim. Cerca de 1/3 desses logra

douros disp6e de calgamento. 0 numero de 
ligag6es eletricas ascende a 1 990. Em 1958, o 
Municipio produziu e distribuiu 2 920 000 kWh 
de energia · eletrica. 

Relativamente ao servigo de aguas, em 
1957 a extensao das adutoras era de 550 m e 
a das linhas distribuidoras, 15 000 m; a agua 
e captada em 2 mananciais, existindo 4 reser
vat6rios. Logradouros publicos· com canaliza
c;ao, 16 (com 287 predios abastecidos pela re
de) ; servidos por esgotos de aguas superficiaL~. 
cerca de 18 . 

GUARAPUAVA -- 11 



Cooperativismo 

GUARAPUAVA conta com as seguintes enti
dades cooperativistas: Cooperativa dos 

Produtores de Mate, Cooperativa Agricola 
Mista Samambaia Ltda, Cooperativa Central 
Agniria Ltda., Cooperativa Mista Piquiri Ltda., 
Cooperativa Agricola Mista Socorro Ltda., 
Cooperativa Agricola Vit6ria Ltd a., Coopera
tiva Agricola Mista Jordaozinho Ltda., Coope
rativa Agricola Mista Entre-Rios Ltda., e a 
Cooperativa Madeirit Artesanal Ltda., de 
transportes. Contam-se ainda tres cooperati
vas escolares: Profess6ra Fernandina do Ama
ral, Marechal Deodoro da Fonseca e 19 de 
Novembro Ltda. 

Vida Cultural 

A CIDADE disp6e de urn cinema com 70 bal
c6es e 650 cadeiras. Circulam 2 jornais 

- "F6lha do Oeste" e "Tribuna Paranaen.se" 
-, ambos de periodicidade semanal. Ha uma 
biblioteca municipal - Biblioteca Padre Ruyz 
de Montoya -, com 2 500 volumes, 2 livrarias 
e 1 tipografia. Merece menc;ao, tambem, a Ra
dio Difusora Guarapuava, ZYI-4, com frequen
cia de 1 590 quilociclos e potencia de 100 watts. 

Assistencia Medico-Sanitaria 

Dois hospitais, com 104 leitos disponiveis, 
dispensam assistencia medico-hospitalar 

a popula<;ao. Ha, tam bern, urn P6sto de Pue
ricultura e urn Dispensario empenhado na as
sistencia aos portadores do "mal de hansen". 
Exercem a profissao, no municipio, 9 medicos, 
14 dentistas e 5 farmaceuticos . 

. Aguas Minerais 

GUARAPUAVA pOSSUi diversa.s fontes de aguas 
termicas medicinais, destacando-se a da 

fonte "Santa Clara", no distrito de Candoi, 
a 89 quil6metros da sede municipal. Sua agua, 
classificada como mineral hipotermal alcalina 
s6dica, e indicada especialmente para doenc;as 
estomacais e da pele. Alem de centro de 
tratamento hidroterapico, a aludida fonte e 
ponto de atra~ao turistica para a regiao. No 
local encontra-se urn hotel para hospedar os 
visitan tes. 
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lnformal;oes Gerais 

GUARAPUAVA e top6nimO indigena da lingua 
guarani, significando lobo bravio : guard, 

lobo e apuava, bravio . Seus habitantes sao 
conhecidos pela denominac;ao de guarapuava
nos. 

Uma guarnic;ao do Corpo de Bombeiros, 
uma da Policia Militar do Estado e o quartel 
do 1.0 Esquadrao Independente de Cavalaria 
estao instalados no Municipio, bern assim uma 
Agencia de Estatistica, 6rgao integrante do 
sistema estatistico brasileiro. 
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FONTES 

A s informag6es divulgadas nesta monogra
fia foram, na sua maioria, compiladas 

e fornecidas pela Agencia Municipal de Esta
tistica de Guarapuava. 

Outras jontes: Conselho Nacional de Geo
grafia; Arquivos de documentagao municipal, 
da Diretoria de Documentagao e Divulgagao 
do CNE; Servigo de Estatistica da Produgao, 
do Ministerio da Agricultura; Servigo de Es
tatistica Economica e Financeira e Conselho 
Tecnico de Economia e Finangas, do Minis
terio da Fazenda; Servigo de Estatistica da 
Saude (Ministerio da Saude); Servigo de Es
tatistica da Educagao e Cultura (Ministerio 
da Educaqao e Cultura) . 

14 - GUARAPUAVA 



E ST A publicagao jaz parte da serie de mo
nograjias municipais organizada pela 

Diretoria de Documentaqao e Divulgaqao do 
Conselho Nacional de Estatistica . A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolugiio hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizaqiio, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns ca
sas, divergencias de opinicio, comuns em as
suntos dessa natureza, nao sendo mros os 
equivocos e erros nas pr6prias jontes de pes
quisa. Por i sso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaboragao, especialmente 
de historiadores e ge6grajos, a jim de que se 
possa divulgar de futuro , sem 1·eceio de con
troversias, o esc6rgo hist6rico e qeografico 
dos municipios brasileiros. 
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229 -· Manacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 
232 - Ouro Preto. 233 - Porto Alegre. 234 - Taperoa. 
235 - Guaruja. 236 - Porto Nacional. 237 - Sabara. 
238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 240 - Cambuquira. 
241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas Novas. 243 -
Guarapuava. 

Acabou-se de imprimir, no Serviro Grdjico 

db ' JB('j.E;. aos v inte e. quatro dias do mes. de outubro 

de mil novecento~ e sessenta e um. 




