
d~C) , 

GUAXUPE 
MINAS GERAIS 

Edi{ao co:rmemorativa do cinqiKntencfrio 

de imtala{iio da sede municipal 

IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 



Coler;ao de Monograjias - N.o 249 

, 
GUAXUPE 

MINAS GERAIS 

'' ASPF)CTOS FiSICOS -Area: 294 km~ (1960); 
altitude: 882 m; temperatura media em oc: 
das maximas: 26; das minimas 15. 

POPULAQAO - 21 936 habitantes (dados 
preliminares do Recenseamento Geral de 
1960); densidade demogrrifica: 75 habi
tantes por quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS: agricola (caje) 
e pastoril. 

r> EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 5 
agencias. 

t? VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura 
Municipal) - 180 autom6veis, 42 6nibus e 
micro-6nibus, 114 caminhoes e 62 camio
netas e outros veiculos. 

~ ASPECTOS URBANOS (sede) - 2115 liga
Q6es ezetricas, 390 aparelhos telef6nicos, 4 
hoteis, 4 pensoes e 1 cinema. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital 
geral com 92 leitos; 10 medicos e 10 den
tistas no exercicio da profisstio. 

ASPECTOS CULTURAIS - 31 unidades es
colares de ensino primario geral; 4 de en
sino ginasial, 1 de colegial, 1 de normal e 
2 de comercial; 2 seminarios; 4 tipografias, 
2 liVJ·arias, 4 bibliotecas e 1 jornal, 1 radio
emissora. 

ORQAMENTO PARA 1962 (milhares de cru
zeiros) - receita prevista total: 28 540; 
renda tributriria: 18 728; despesa fixada: 
28 540. 

REPRESENTAQAO POLiTICA- 9 vereado
res em exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer, da Diretoria de 
Documentagao e Divulgagao do CNE. Desenho 
da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

D E ACORDO com algumas vers6es, os primei
ros des bra vadores da regiao for am tro

peiros que fizeram pouso, em meados do se
culo XVIII, as margens de um ribeirao, a 
cerca de tres quil6metros da atual cidade. 
Consta que alguns deles, ao cortar lenha, de
pararam com uma colmeia de abelhas conhe
cidas no norte pelo nome de "Guaxupe". 0 
achado teria alcangado maior repercussao, 
por haver proporcionado mel aos tropeiros. 
Dai ter sido dado ao ribeirao o nome de "Gua
·xupe", que posteriormente se estenderia ao 
arraial. 

A povoagao efetivamente nasceu em 1837, 
na fazenda Nova Floresta, de Paulo Carneiro 
Bastos, onde se reuniam os crentes do lugar 
e das imediag6es, para ouvir missa e receber 
sacramentos do vigario da Par6quia de Jacui, 
que ali comparecia em determinados domin
gos. Numa dessas reuni6es dominicais foi de
liberada a construgao de uma capela consa
grada a Nossa Senhora das D6res, em terras 
doadas, para esse fim, pelo proprietario da 
fazenda. Construido o templo, em derredor 
comegou a aglomerar-se a populagao. 

Guaxupe e nome de origem tupi. Refere
se, segundo Teodoro Sampaio, a uma casta de 
abelhas "que faz ninho dentro da terra" (gua
-exu-pe). 

FORMAf;AO ADMINISTRATIV A 

E JUDICIARIA 

EM 1853, o arraial de Nossa Senhora das Do
res de Guaxupe foi elevado a distrito, da 

jurisdi<;ao do Municipio de Sao Sebastiao do 
Paraiso. Em 1878, o Distrito foi transferido 
para o ambito do Municipio de Muzambinho. 

A Lei Estadual n.0 556, de 30 de ag6sto de 
1911, criou, com territ6rio desmembrado de 
Muzambinho, o Municipio de "D6res de Gua
xupe", constituido de um unico distrito, veri
ficando-se a instalagao a 1.0 de junho de 
1912. Sua sede ganhou foros de cidade em 1915 
(Lei Estadual n.0 663, de 18 de setembro desse 
ano) e seu nome foi simplificado para "Gua
xupe" oito anos depois (em 1923). 

Parte do territ6rio de Guaxupe foi trans
ferida para o distrito-sede do Municipio de 
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Sao Pedro da Uniao, em 1943, e o Municipio 
continua ate agora com urn s6 distrito: o da 
sed e. 

A Comarca de Guaxupe foi criada pela 
Lei Estadual n .0 879, de 24 de janeiro de 1925, 
e instalada a 1.0 de janeiro do ana seguinte. 
Abrange apenas o territ6rio do Municipio de 
igual nome. E: de 3.a entrancia e compreende 
urn (mica termo judiciario. 

LOCALIZA(;AO E CLIMA 

GUAXUPE esta localizado na Zona Sul do Es
tado de Minas Gerais. Clima temperado e 

seco (temperatura media : das maximas -
26°C; das minimas - 15°C) ; chuvas regula
res e predominio de ventos do leste. Confron
ta com os seguintes Municipios: ao norte, Sao 
Pedro da Uniao; ao sul, Tapiratiba (SP); a 
leste, Juruaia e Muzambinho; e a oeste, Gua
ranesia. Extensao territorial: 294 km2

• 

A sede municipal - Cidade de Guaxupe 
-, a 882 metros de altitude, dista 330 km da 
Capital do Estado, em linha reta. Suas coor
denadas geograficas sao: 21° 18' 21", de lati
tude sul, e 460 42' 56", de longitude W. Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

SITUADO em regiao montanhosa, o Municipio 
possui apenas pequenos c6rregos e ribei

r6es, entre os quais . se destacam o Ribeirao 
Guaxupe, o maior deles; o Macedo e o Passa 
Quatro, tributarios do Rio Pardo, da Bacia do 
Rio Grande-Parana. E pequena a area flo
restal, sendo a peroba, o cedro e o jequitiba 
as especies mais encontradas. Ha pequenos 
bosques de eucalipto, cultivados. Encontram
se tambem algumas pedreiras. Predominam as 
terras vermelhas e o massape sendo uberri
mos os terrenos a margem do Ribeirao Gua
xupe. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Os DAnos preliminares do Recenseamento 
Geral de 1960 registram uma populagao 

municipal de 21 936 habitantes - densidade 
de 75 habitantes par quil6metro quadrado. 
Verificou-se, pais, urn cresdmento demogra
fico de 18% - inferior a media estadual 
(27%) -, em relagao ao censo de 1950, quan-
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do foram encontradas 18 562 pessoas no Mu
nicipio. No decenio observou-se maior concen
tra~ao da populagao na (mica aglomera~ao 
urbana existente, a Cidade de Guaxupe, que 
passou de 9 227 habitantes, em 1950, para 
14 168, em 1960, subindo 54%. 

1950 1 9 6 0 

ZONA URBANA E SUBURBANA 

ZONA R U R A L 

Em 1960, 65 % dos habitantes do Municipio 
viviam nas zonas urbana e suburbana e ape
nas 35% (7 768 habitantes), no quadro rural. 
Em 1950, os dois contingentes· populacionais 
se equilibravam, vivendo 49,7 % (9 227 habi
tantes) nas primeiras e 50,3% (9 335 habitan
tes) no ultimo. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

As PRINCIPAIS atividades economicas sao a 
agricultura (cafe), a pecuaria (de leite 

e corte) e a industria de transformagao (la
ticinios, massas alimenticias, couro, calgado, 
madeira). 

A lavoura e a atividade pastoril benefi
ciam-se da excelencia das terras, da mecani
zagao agricola e da utiliza~ao de reprodutores 
de raga, bern assim da conjugagao dos esfor
~os dos agricultores e criadores atraves de en
tidades de cunho cooperativo - a Associa~ao 
Rural e a Sociedade Rural de Conserva~ao do 
Solo. Atuam tambem no Municipio servigos 
oficiais, como o P6sto Agropecuario, a 16.a Cir
cunscri~ao do Servi~o Rural de Defesa e Fo
mento, o Servi~o de Combate a Broca do Cafe 
e o Posto de Classificagao de Produtos Vege
tais . 
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AGRICULTURA: Cafe e cereais 

D ESDE os primordios do Municipio, o cafe 
influi de maneira ponderavel na vida 

econ6mica local. Apenas nos ultimos anos, 
o valor da produ<;ao cafe2ira municipal vern 
sendo ultrapassado pelo valor dos rebanhos e 
da produgao manufatureira guaxupeense. 

Em 1959, a cultura de cafe, com 5,3 mi
lh6es de pes em produgao, ocupava 50% da 
are:1 cultivada e atingia, com uma safra 1:0 
valc•r de 89,2 milh6es de cruzeiros, 58% do va
lor global da produgao agricola do Municipio, 
ava.iada, entao, em 153,4 milh6es de cruzeiros. 

Observa -se em Guaxupe, atualmente, ten
dencia para produzir cafes finos, de melhor 
aceitagao nos mercados internacionais. A ex
P•lrta<;ao e feita pelo porto de Santos. As 
culturas do arroz, milho e feijao !ntegraliza
ram, em 1959, 32,2% do valor total da produ
gao agricola guaxupeense (arroz: 13,0%; mi
lho: 12,8%; feijao: 6,4%). As safras respecti
vas alcar gar am, en tao, os seguintes niveis 
(toneladas/milh6es de cruzeiros) : arroz (1590/ 
/19,9); milho (3 930/19,7); feijao (738/9,8). o 
Municipio produzia ainda batata-inglesa (372 
toneladas/3,2 milh6es de cruzeiros) ; cebola 
(59,5 to!leladas/1,6 milh6es de cruzeiros) ; to
mate (120 toneladas/1,4 milh6es de cruzeiros); 
cana-de-agucar (5 500 toneladas/1,4 milh6es 
de cruzeiros); mandioca mansa (aipim) (680 
toneladas/1 milhao de cruzeiros); alho; fru
tas (abacaxi, banana, caqui, laranja, limao, 
manga, pera, pessego, tangerina, uva) ; e al
godao herbaceo. Em 1.0 -IX-1960 foram recen
~>eados 402 estabelecimentos agricolas. 

PECUARIA E PRODUf;AO ANIMAL 

H.A., No MUNiciPIO, pecuaria de leite . (gada 
bovina) e de corte (bovinos e suinos). Os 

reprodutores do rebanho bovina sao, princi
palmente, das ragas holandesa, flamer.ga, ca
racu (nacional) e gyr (indiana) . No rebanho 
suino, predominam as animals mestigados com 
a raga duroc-jersey. 

Em 1959, a populagao pecuaria municipal 
era avaliada em 140 milh6es de cruzeiros. 0 
rebanho de maior valor economico - o suino 
·- cont.ava 28 600 cabe<;as, avaliadas em 82,9 
milh6es de cruzeiros. A seguir, o rebanho bo
vina, com 15 200 c9.begas (44,1 milh6es de cru
zeiros); o muar 1 900 cabegas (6,1 milh6es); o 
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Palacio da Justl~a 

equmo, 2 000 caber;as (5,6 milhoes). os ov:nos 
(1 000 caber;as) e os caprinos (2 300 caber;as) 
valiam, em conjunto, pouco mais de urn mi
lhao de cruzeiros. 

0 plantel avicola (avaliado em 5,9 milhoes 
de cruzeiros) contava com 71400 galinhas 
(valor: 5,5 milhoes), 3 900 palmipedes e 420 
perus. 

A produr;ao de Ieite alcanr;ou entao 3 952 
milhares de litros e o valor de 25,7 milhoes de 
cruzeiros; a de avos, 347,7 milhares de duzias 
e valor de 9,7 milhoes. 

Em 1958, foram abatidos 1 204 bovinos e 
1 084 suinos. A produr;ao de carne e seus deri
vados alcanr;ou o valor de 9,2 milhoes de cru
zeiros, destacando-se a da carne verde bovina 
(188,2 toneladas/4,4 milhoes de cruzeiros) ; a 
de toucinho fresco (61,3 toneladas/3,1 milhoes 
de cruzeiros) e a da carne verde suina (31,6 
toneladas/1,4 milhao de cruzeiros) . 

A industria de laticinios local e uma das 
mais adiantadas em t6da a Zona do Sul de 
Minas. 

INDOSTRIA DE TRANSFORMA{;AO 

A. INDUSTRIA de transformar;ao contribuiu, 
em 1958, com 160 milh6es de cruzeiros, 

para a economia local. Aproximadamente dois 
tergos desse valor - 105 milhoes de cruzeiros 
- correspondem aos 20 estabelecimentos de 5 
au mais pessoas existentes em Guaxupe. Nos 
de menor efetivo - 89 estabelecimentos - a 
produr;ao atingiu o valor total de apenas 55 
milhoes. 

Os estabelecimentos referidos ocupavam, 
naquele ana, 358 pessoas (316 operarios) : 293 
(255 operarios) nos estabelecimentos maiores 
e 65 (61 operarios) nos menores. 
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Foram os seguintes os ramos em que a pro
dugao alcangou maior valor: produtos ali
mentares (laticinios, massas alimenticias, etc.) 
- 43,4 milh6es de cruzeiros; couros (vaqueta, 
solas e raspas) - 22,2 milh6es de cruzeiros; 
calgado - 19 milh6es; madeira (m6veis e es
quadrias) - 10,5 milh6es; metalurgia - 4,7 
milh6es; ceramica (tijolos, telhas, . manilhas) 
- 4,1 milh6es; editorial e gnifica - 1 milhao. 

Entre as empresas industriais guaxupeen
ses, merecem especial destaque a "POLENGHI" 
- Industria Brasileira de Produtos Alimenti
cios Bertholli Gal bani S/ A, dedicada a produ
gao de laticinios (manteiga, queijo, lactose, 
albumina e caseina) , e a Serraria Guaxupe -
Comercio e Industria de Madeira, que possui 
seg6es de carpintaria (esquadrias) e marce
naria (m6veis), produzindo ainda madeiras 
para a confecgao de toneis de aguardente e 
essencia, estas extraidas de matas pr6prias, 
no Municipio. 

ME/OS DE TRANSPORT£ 

A SEDE Municipal - Cidade de Guaxupe -
e entroncamento ferroviario da Compa

nhia Mogiana de Estradas de Ferro (CMEF) . 
Liga-se as sedes municipais vizinhas da 

seguinte forma: Guaranesia - rodovia esta
dual- MG-168 (12 km), ferrovia- CMEF
(15 km); Sao Pedro da Uniao - rodovia mu
nicipal (29 km); Juruaia - rodovia munici
pal (24 km) ; Muzambinho - rodovia estadual 

RODOVI AS: 
PAVIMENTA().4S ~ 
CONSTRUIOAS 

FE8ROVIAS .._.... 

NEPOMUCENO 

BELO HORIZONTE 

CAMBUOUIRA 

- MG-168 e MG-169 - (33 km), ferrovia 
CMEF - (38 km) ; e Tapiratiba (SP) - rodo
via (27 km). 

Articula-se tambem com Mococa (SP) , 
pela rodovia estadual MG-168, via Guaranesia 
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Escola Normal e Giniisio "lmaculada Conceic;ao" 

e Arceburgo (47 km); com Poc;os de Caldas 
(estancia balnearia mineira situada na BR-32), 
pelas rodovias MG-168 e MG-169, via Muzam
binho. 

Com a Capital do Estado a ligac;ao pode 
ser feita atraves de rodovia, passando por 
Passos e Mateus Leme (448 km), ou ferrovia, 
pela Companhia Mogiana de Estradas de Fer
ro e Recte Mineira de Viac;ao (866 km) . 

Nao ha trafego aereo regular. Em 1959, 
registrou-se o seguinte movimento: 269 pousos 
em Guaxupe, desembarcando 891 passageiros 
e 11,2 toneladas de carga e embarcando 877 
passageiros e 9,5 toneladas de carga. 0 cam
po de pouso tern duas pistas, de 1 000 e 1 900 
metros. 

A cidade possui servic;o de 6nibus, com li
nhas urbanas e, tambem, intermunicipais e 
interestaduais, estendendo-se estas a Munici
pios de Minas Gerais e Sao Paulo. 

No servic;o de transito da Prefeitura Mu
nicipal acham-se inscritos 180 autom6veis, 42 
6nibus e micro-6nibus, 114 caminh6es e 62 ca
camionetas e outros veiculos. Em funciona
mento, 3 oficinas automecanicas. 

COMERCIO E BANCOS 

0 BANCO do Brasil, o de Credito e Comercio 
de Minas Gerais, o Hipotecario e Agri

cola do Estado de Minas Gerais, o Nacional de 
Minas Gerais e o Moreira Salles tern agencia 
em Guaxupe. 

Em 31-XII-1960, as contas bancarias de 
maior expressao apresentaram os seguintes 
saldos (milh6es de cruzeiros) : caixa em moe
da corrente - 19,2; emprestimos em contas 
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correntes- 164,4; titulos descontados- 116,8; 
depositos a vista e a curto prazo - 237,7; de
positos a prazo - 41,1. Na mesma data, esta
vam assim distribuidos os emprestimos em 
contas correntes (milhoes de cruzeiros): go
verno- 8,3; comercio- 45,9; industria- 3,1; 
Iavoura - 95; pecmiria - 12,1. 

Na sede munic:pal funcionam tambem 1 
agencia da Caixa Econ6mica Federal e 1 da 
Caixa Economica Estadual; 1 cooperativa de 
consumo (Cooperativa Popular de Consumo 
Guaxupe S/ A) e 1 de produc;ao (Cooperativa 
dos Cafeicultores de Guaxupe, Sul de Minas, 
Responsabilidade Ltda.). Em 31-XII-61, havia 
14 estabelecimentos atacadistas e 267 varejis
tas . 

0 Municip:o exporta, principalmente para 
a capital de Sao Paulo, produtos agricolas e 
manufaturados. Sua produc;ao de cafe desti
na-se, praticamente t6da, ao porto de Santos. 
Importa, sobretudo daquele Estado, artigos de 
vestuario e higiene, produtos alimenticios e 
ferragens em geral. 

VIDA CULTURAL 

Ensino 

EM 1961, havia em Guaxupe, no ensino pri
mario geral, 31 unidades escolares (4 gru

pos escolares, 3 escolas rurais estaduais e 24 
municipais) 103 profess6res e 2 992 alunos. Con
tava o ensino mectio, em 1961, com 8 unidades 
escolares (4 do ensino ginasial, 1 do colegial, 1 
do normal e 2 do comercial) . 88 era o numero de 
mestres (ensino ginasial: 46; colegial: 9; nor
mal: 9; comercial: 24) e 1 892 o de estudantes 
(899, no ensino ginasial; 128 no colegial; 66 
no normal; 799 no comercial) . No ano ante
rior 181 alunos (71 do ensino ginasial; 12 do 
colegial; 16 do normal e 82 do comercial) con
cluiram curso. 

0 ensino de nivel media era ministrado 
por tres estabelecimentos particulares, locali
zados na sede municipal: Colegio e Escola 
Normal Imaculada Conceic;ao, G:nasio Sao 
Luis Gonzaga e Escola Tecnica de Comercio 
Sao Jose. Destes, o segundo encerrou suas ati
vidades em dezembro de 1961. 

0 ensino religiose e representado por 2 
seminaries menores: N. s.a das Dores e Sao 
Jose, este inaugurado em 1960 e urn seminario 
maior - Nossa Senhora Auxiliadora - consi-
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Seminario Diocesano Sao Jose 

derado de nivel universitario Cfilosofia e teo
logia) . 

A Escola Profissional de Guaxupe devera 
ser inaugurada este ano. 

Outros aspecto.s culturais 

ExisTEM 4 bibliotecas publicas e semipubli
cas ( 1 municipal e 3 escolares) , 4 tipo

grafias e 2 livrarias. Circula no Municipio o 
semanario "Folha do Povo". A "Radio Clube 
Guaxur;e"- ZYN-5- emite em ondas medias, 
na freqi.iencia de 1 570 kc. 

ASSISTENCIA MEDICA E 

SOCIAL 

A CIDADE possui Santa Casa da Misericordia 
- fundada em 1912 -, com hospital (92 

leitos, 9 medicos, 5 enfermeiros)' lactario e 
ambulat6rio. 

Ha tambem 2 estabelecimentos para-hos
pitalares (1 Centro de Saude, do Estado, e 1 
Posto de Puericultura, particular), com 4 me
dicos , 2 dentistas, 2 enfermeiros e 8 outros 
auxiliares . 

No setor da assistencia social, atuam o 
Asilo Sao Vicente de Paulo e outras associa
c;6es de caridade. Em 1960, foi instalado urn 
albergue noturno. 

FINAN(:AS POBLICAS 

D A arrecadac;ao feita no Municipio em 1961, 
coube ao Estado a maior cifra: 76,0 mi

lhoes de cruzeiros. A receita federal, no mes
mo ano, atingiu 23,3 milhoes de cruzeiros e a 
municipal, apenas, 16,3 milh6es . 
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Na 6rbita municipal, coube a renda tribu
taria a cifra de 7,5 milh6es de cruzeiros, ou 
seja, 46 % sabre o total da receita arrecadada. 

A receita municipal or<;amentaria para 
1962 foi estimada em 28,5 milhoes de cruzeiros, 
prevendo-se uma renda tributaria da ordem 
de 18,7 milh6es de cruzeiros, ou seja, 66% sa
bre o total da receita. 17,9 milh6es de cruzei
ros foram previstos na pauta dos impostos e 
1,4 milh6es, na das taxas. A despesa munici
pal or<;amentaria, avaliada no mesmo valor da 
receita, previa para "servigos de utilidade pu
blica" urn gasto de 12,3 milh6es de cruzeiros 
(43% sabre 0 total da despesa orgada) e para 
"servi<;os industriais" urn de 8,8 milh6es (31% 
sabre o mesmo total) . 

OUTROS ASPECTOS DA 

VIDA MUNICIPAL 

A SEDE municipal - Cidade de Guaxupe -, 
com muitos logradouros pavimentados 

a paralelepipedos e alvenaria poliedrica, ofe
rece agradavel aspecto urbanistico. Contam
s·e, em suas zonas urbana e suburbana, 111 
logradouros e 2 163 predios. 0 censo demogra
fico de 1.0 -IX-1960 encontrou 4 321 domicilios, 
em todo o Municipio. A extensao das linha.s 
adutoras de agua e de 12 quilametros, a da 
recte distribuidora, 7,422 metros, abrangendo 
70 logradouros e 2 100 predios. Igual numero 
de predios e servido pela rede de esgotos, que 
tern 22 600 metros de extensao. 

A energia eletrica para ilumina<;ao da ci
dade e fornecida pela Companhia Geral de 
Eletricidade, com sede em Mococa (SP) . Exis
tem 77 logradouros iluminados e contam-se 
1 977 ligagoes para luz e 138 para farga. 0 
consumo publico de energia aproxima-se de 
meio milhao de kWh; o particular ultrapassa 
urn milhao e meio. 

0 servigo telefanico e explorado pela 
Companhia Telefanica Brasileira. Ha 390 apa
relhos ligados a recte urbana e urn pasto de 
telefone publico. Em funcionamento, tambem, 
uma agencia postal-telegrafica do DCT. 

Cinema, 1, para 863 espectadores. Hoteis, 
4, e 4 pensoes. 

Varias sao as entidades associativas: 3 re
creativas, 3 recreativas e desportivas, 4 des-
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portivas e 2 literarias. Ha, para a pratica de 
esportes, diversos campos de futebol , basque
tebol e volibol, e piscinas. 

Exercem a profissao em Guaxupe 10 me
dicos, 10 dentistas, 9 farmaceuticos, 7 advo
gados, 5 agr6nomos e agrimensores, 4 enge
nheiros e 1 veterinario. 

A Cidade e sede de diocese, criada em 
1916 pela bula "Universalis Ecclesiae Procura
tio" do Papa Bento XV. Compreende 53 pa
r6quias disseminadas por 34 municipios mi
ne:ros. Existe apenas uma par6quia em Gua
xupe - a de N. s.a das Dores -, com 3 igre
jas, 19 capelas e 2 seminarios. Em construcao 
nova Catedral, cuja pedra fundamental ·foi 
langada em 1960. A antiga - Igreja-Matriz 
de N. s.a das Dores - destaca-se, no conjunto 
urbana, pela sobriedade e beleza de suas li
nhas. Ha, ainda, no Municipio tres templos 
protestantes e dois centros espiritas. Varias 
repartic;6es federais, estaduais e municipais 
funcionam em Guaxupe. Entre elas uma Agen
cia de Estatistica, 6rgao integrante do sistema 
estatistico brasileiro. 

FONTES 

A s INFORMAg6Es divulgadas neste trabalho 
foram, em sua maioria, compiladas e 

fornecidas pela Agencia Municipal de Estatis
tica de Guaxupe. 

Outras fontes: Arquivos de documentac;ao 
municipal, da Diretoria de Documentac;ao e 
Divulgagao do CNE; Conselho Tecnico de Eco
nomia e Finan gas e Servic;o de Esta tistica 
Econ6mica e Financeira, do Ministerio da Fa
zenda; Servigo de Estatistica da Produ<;ao , do 
Ministerio da Agricultura; Servigo de Estatis
tica da Saude, do Ministerio da Saude; Servigo 
de Estatistica da Educagao e Cu!tura, do Mi
nisterio da Educac;ao e Cultura; Diretoria de 
Aeronautica Civil, do Ministerio da Aeronau
tica; Diretoria de Levantamentos Estatisticos, 
do CNE; "Enciclopectia Brasileira dos Muni
cipios"; Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem ; e Anuario Estatistico do Brasil, 
1961. 
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E ST A publicagiio faz parte da serie de 
monografias municipais organizada pela 

Diretoria de Documentagao e Divulgar;ao do 
Conselho Nacional de Estatistica . A nota in
trodut6r ia, sabre aspectos da evolur,;ao hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar,;ao, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos 
dessa natureza, niio sendo raros os equivocos 
e en·os nas pr6prias fontes de pesquisa. Por 
isso, o CNE acolheria com o maior interesse 
qualquer colaboragiio, especialmente de histo
riadores e ge6gratos. 



PUBLICACOES A VENDA NO 

CONSELHO NACIONAL DE ESTATISTICA 

PERI6DICOS 

Anucirio Estatistico do Brasil - 1961 . . . . . . . . 600,00 
Anucirio Estatistico do Brasil - 1960.. .. . . .. 400,00 
Revista Brasileira de Estatistica . . . . . . . . . . . 40,00 
Revista Brasileira dos Municipios . . 40,00 
Boletim Estatistico ............... . 

ESTUDOS DE: ESTATfSTICA 

Curso Elementar de Estatistica Aplicada a 
Administra!:)iio - GIORGIO MoRTARA •...... 

Formulas Empiricas - T. RuNNING .. . ... . 
Pontos de Estatistica - LAURO SonRE VIVEIROS 

DE CASTRO (10.• edi~ii.O) .. .. ...... . ... . .. . 
Exercicios de Estatistica - LAURO SonnE VI-

VEIRos DE CASTRO (6.• edi<;fi.O) ............ . 
Teoria dos Levantamentos por Amostragem 

- WILLIAM MADOW ... ... ...... . ......... . 
Vocabulcirio Brasileiro de Estatistica 

MILTON DA SILVA RODRIGUES .. . .......... . 

PUBLICAQ6ES DIVElRSAS 

Atlas do Brasil - Edi<;ii.o de b61so ....... . 
Atlas de Rela!:)iles Internacionais .. ... .... . . 
Bibliografia Estatistico-Geogrtifica Brasilei-

ra (1936-1950). . ................ . ......... . 
Divisiio Territorial do Brasil - 1960 . .. . . .. . 
Ferrovias do Brasil .. ... . ..... . ... .. . . .... . . 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias .. . 
0 Brasil em Numeros ..... . ...... . . . . .. .. . . 
0 Mundo em Numeros .. . . . ...... .. . . ... . . . 
ProdUI;>iio Industrial Brasileira - 1955, 1956 

e 1957, cada .............................. . 
Produ!:)iiO Industrial Brasileira - 1958 . . .. . 
Tabuas Itinerarias Brasileiras ... . .. . . . ... . 
Tecnica da Chefia e do Comando - CELSo 

DE MAGALHAES (4.• edi<;ii.o) . .. ..... ... . .. . 
Manual do Agente Municipal de Estatistica 
Flagrantes Brasileiros ............ . . .. ...... . 

50,00 

80,00 
40,00 

400,00 

400,00 

120,00 

150,00 

200,00 
600,00 

130,00 
250,00 
100,00 
100,00 
250,00 
100,00 

200,00 
300,00 
200,00 

100,00 
250,00 
20,00 

Vendas mediante Temessa da importii.ncia em cheque 
au vale postal, a favor do CONSELHO NACIONAL DE 
ESTATfSTICA (Av. Franklin Roosevelt, 166 - Rio de 
Janeiro, GB). Sao concedidos os seguintes descontos : 
de 50% - para funcionarios do sistema estatlstlco-geo
grafico brasileiro, profess6res e alunos de escolas ou 
ginasios oficiais ou oficlalizados e s6cios quites da so
cledade Brasllelra de Estatistica, salvo para o ;'Atlas 
do Brasil" ( edl<;ao de b6lso) , em que o descon to e 
de 30%; 30% - para llvreiros revendedores, com 
pagamento a vista, sem consignagao. Em ambos os 
casas nao sao concedidos descontos na venda e assl
natura de peri6dicos e na venda do "Anuario Estatistlco 
do Brasil", de "Flagrantes Brasllelros" e de "Produ<;!!.o 
Industrial Brasllelra - 1958". 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Jose J. d e Sa Freire A! vim 

Secretario-Geral: Lauro Sodre Viveiros de Castro 

COLEI;:iiO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Ma~ae. 202 - Itaqui. 203 -
Antonio Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera. 207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 '
Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas. 211 
Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupa. 214 -
l'ombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 - Para 
de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 
223 - Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 
226 - Cacule. 227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos 
indios. 229 - Manacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curi
tiba. 232 - Ouro Preto. 233 - Piirto Alegre. - 234 -
Taperoa. 235 - Guaruja. 236 - Piirto Nacional. 237 -
Sahara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 240 - Cam
buquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas Novas. 
243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246 Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 
249 - Guaxupe. 

Acabou-se de imprimir, no ServifO Grdjico 

do IBGE, aos vinte e oito dias do mes de maio 

de mil novecentos e sessenta e dois. 




