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Edi{ao comemorativa do 1.° Centendrio 

da cria{ao da Cidade 
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Colec;ao de Monograjias - N.o 290 

AMPARO 

SAO PAULO 

. .l..SPECTOS F!SICOS - Area:442 km' (1964), al
titude: 658 m; temperaturas medias, em oc, das 
mtiximas: 30; das minimas: 18; precipitaqao plu
viometrica anual : 1 262,7 mm. 

POPULA9AO - 28 636 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); den
sidade demogrtijica: 65 habitantes por quil6me
tro quadrado . 

. 4.TIVIDADES PRINCIPAlS Cuzturas agricolas 
(caje, milho, feijao), industrw de transforma
c;ao (textil) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 8 agencias. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 583 autom6veis e jipes, 307 caminh6es, 
13 6nibus e 305 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 3 463 ligac;6es ele
tricas; 740 aparelhos telef6nicos; 3 hoteis, 1 
pensao e 2 restaurantes; 3 cinemas e 1 teatro. 

ASSISTtNCIA MEDICA (sede) - 2 hospitais com 
256 leitos; 13 medicos, 17 dentistas e 7 enjer
meiros, no exercicio da projissao; 6 farmticias 
e drogarias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 49 unidades escolares 
de ensino primtirio geral e 4 estabelecimentos 
de ensino media; 3 tipograjias, 3 livrarias; 1 bi
blioteca, 3 jornais e 1 radiodijusora. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milhOes de 
cruzeiros) - receita prevista: 144,0; renda tri
buttiria: 62,3; despesa !ixada: 144,0. 

REPRESENTA9AO POLiTICA - 15 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck e de
senho da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documentagao e Divulgac;ao 
do CNE . 



ASPECTOS HISTORICOS 

0 DESBRAVAMENTo do territ6rio do atual Municipio 
de Ampa ro teve origem, em principios do se
culo XIX, quando sertanistas oriundos de Atibaia, 
Brag·an<;a e Nazar.S para hi se dirigiam atraidos 
pela fertilidade das ten·as . 

Os primeiros povoadores do lugar, entao conhe
cido por Retiro do Camanducaia, foram os paulis
tas Manuel Miranda Antunes , Manuel Vaz Pinto, 
Manuel Antonio Pereira e Joao Bueno. 

\ 0 povoamento come<;ou por volta de 1820 com 
I a erec;ao de uma capela em honra de Nossa Se
\ nhora do Amparo, localizada a margem do rio Ca-

manducaia. Em 1829 foi elevada a categoria de 
capela curada. Tornou-se freguesia dez anos 
mais tarde. 0 Municipio surgiu em 1857 . 

Dedicaram-se os seus primitivos habitantes ao 
plantio de feijao, milho, arroz, algodao e criagao 
de porcos, em grande escala, servindo os produtos 
para abastecimento de Sao Paulo 0 

A partir da segunda metade do seculo XIX, to
mou grande impulso a cultura do cafe, que atin
giu maior desenvolvimento com a inauguragao da 
via ferrea Mogiana, em 1875 0 

Posteriormente o cafe perdeu a predominan
cia, cedendo lugar a industria e, em 1945, Amparo 
passou a condic;ao de estancia climatica, marcando 
o inicio de uma nova fase para o seu progressoo 

Forrna[ao Admi1listrativa e J udiciaria 

FoR PRovislio de 16 de julho de 1824 foi erigida 
capela, tornando-se capela curada em 8 de abril 
de 1829 0 0 distri to ou freguesia de Amparo foi cria
do pela Lei provincial no0 6, de 2 ou 4 de marc;o 
de 1839, e o Municipio, com territ6rio desmembra
do do de Braganga, pela de n o0 5 ou 556, de 14 de 
marc;o de 1857 0 A sede municipal foi elevada a ca
tegoria de cidade pela Lei provincial n o0 24, de 28 
de marc;o de 1865 . A 25 de outubro de 1945 passou 
a categoria de estancia hidromineral. 

At ualmente e formado pelos distritos de Am
para (sedel e Arcadaso 

E comarca desde 1873, por efeito da Lei no0 78, 
de 21 de abril daquele ano 0 

ASPECTOS F1SICOS 

AMPARO pertence a zona fisiografica de Bragan<;a 
e confina com os Municipios de Itatiba, Braganc;a 
Paulista, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Itapi
ra , Santo Antonio de Posse e Pedreirao 
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Pra~a Padua Sales. A dlrelta a esta~lio da Mogiana 

A sede municipal, aos 658 metros de altitude 
(estac;ao de estrada de ferro), dista 93 quil6metros, 
em linha ret a, da Capital do Estado . Suas coorde
nadas geograficas sao: 22° 43' de latitude sul e 
46° 46' de longitude W. Gr. 

0 Municipio esta situado em regiao montanho
sa, entre os ultimos contrafortes da Serra da Man
tiqueira, na sua derivac;ao para o planalto paulis
ta . Entre as principais serras destacam-se a do 
Pantano e a de Caraguata . 

0 sistema hidrografico e formado por grande 
numero de riachos e c6rregos, e os rios Camandu
caia e Jaguari. Ha grande numero de corredeiras. 

A superficie Municipal estende-se por 442 km•. 
Possui clima temperado; a media das maxi

mas e de 30°C e das minimas 18°C. Fevereiro e 0 
mes mais quente e julho o mais frio. A epoca das 
chuvas verifica-se entre os meses de dezembro e 
margo e a precipitac;ao anual e de 1262,7 mm . 

As riquezas minerais do Municipio sao repre
sentadas pelas fontes hidrominerais localizadas no 
bairro de Bocaina. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Censo Demogrdfico 

SEGUNDO os resultados preliminares do Recensea
mento-Geral de 1960, havia no Municipio 28 636 
pessoas, sendo 15 575 na zona urbana e suburbana 
(54%) e 13 186 na rural. 0 crescimento demogra
fico observado no periodo intercensitario de 1950/ 
/1960 foi da ordem de 6,2 %. No distrito-sede con
centravam-se 90,2 % da populac;ao municipal. Entre 
os dois ultimos censos, a populac;ao da cidade cres-
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ceu 37 % , passando a 14 382 habitantes, e a da vila 
de Arcadas, de 18 %, passando a 1 068. 

A densidade demografica era de 65 habitantes 
par quilometro quadrado. No ultimo Censo foram 
con tados 5 7 52 domicilios: 5 217 no distri to-sede e 
535 no de Arcadas. 

Jlr1ovimento da Populafao 

0 MOVIMENTo dos cart6rios do registro civil acusou, 
em 1962, 176 casamentos, 794 nascimentos (35 na
timortos ) e 273 6bitos (44 de menores de 1 ana). 
Os indices registrados (par 1 000 habitantes) foram 
os seguintes: de nupcialidade, 6,14; natalidade, 
27,72; mortalidade em geral, 9,53 e mortalidade in
fan til, 55,42. 

ASPECTOS ECONOlVIICOS 

As ATIVIDADES fundamentais a economia do Munici
pio sao as culturas agricolas, produc;ao de leite e 
indus trias de transformac;ao. 

C emo Agricola 

0 CENSo Agricola de 1960 contou 580 estabelecimen
tos agropecuarios, distribuidos numa area de 44 088 
hectares, dos quais 11 333 destinados a lavouras, se
gundo a sinopse preliminar. 

Desses estabelecimentos, 193 mediam menos de 
10 ha ; 277 de 10 a menos de 100; 109, de 100 a 
menos de 1 000 e 1, de 1 000 a menos de 10 000 . 

Havia 4 979 pessoas ocupadas nestas atividade& 
que u tiliza vam 7 5 tra tares e 507 arados. 

Criavam-se bovinos em 362 estabelecimentos 
sendo que em 315 havia menos de 100 cabe<;as, em 
cada um; em 44, de 100 a menos de 500 e em 3 de 
500 e mais. 

Vista da cidade 



Agricultttra 

FoRAM cultivados 20 919 hectares, em 1963, com pro
dutos agricolas, no valor de 740,0 milh6es de cru
zeiros . Pra tica-se a policultura, sobressaindo o ca
fe, o milho, o feijao, o algodao, o tomate, a cana-de
-ac;ucar e o arroz, que em conjunto contribuiram com 
87 % do valor total. 0 cafe concorreu com 2 310 t 
e com 23 o/o do valor total; o milho, com 9 757 t e 
22% do valor; o feijao , com 1180 t e 12% do valor; 
o algodao, com 914 t e 9% do valor; o tomate, com 
1 692 t e 8% do valor; a cana-de-ac;ucar, com 48 400 t 
e 7% do valor; o arroz, com 616 t e 6% do valor. 
Cultivaram-se, ainda, batata-inglesa, laranja, bana
na, cebola, uva, limao, mandioca e amendoim. 

0 milho cobriu a maior area, com 12 100 ha, se
guido do cafe, com 4 950 ha. 

Funciona, no Municipio, a Cooperativa dos Ca
feicultores da Zona de Amparo. 

Pecttaria 

Os REBANHos totalizaram, em 1962, 35 815 cabe<:;as 
a valiadas em 557,2 milh6es de cruzeiros . Destaca
vam-se os bovinos com 18 000 cabe<:;as e 80,8% do 
total, seguiam-se, bern distanciados, os suinos com 
13 mil cabe<:;as e 11,7% do valor, os muares, com 
1 780 cabe<:;as e 4,8% do valor, e os eqliinos, com 
1120 cabe<:;as e 2% do valor . Outras especies: asi
ninos, ovinos e caprinos. 

0 plantel avicola compunha-se de 237 195 ga
linaceos e 3 250 palmipedes, no valor total de 82,6 
milh6es de cruzeiros. A produgao de ovos de ga
linha ascendeu a 970 mil duzias, no valor de 97 mi
lh6es de cruzeiros. 

Foram produzidos 5,5 milh6es de litros de leite, 
valendo 153,5 milh6es de cruzeiros . 

0 mel e a cera de abelha renderam 11,1 tone
ladas e contril:>Uiram com 2,5 milh6es de cruzeiros. 

Existe, no Municipio, um posto agropecuario, 
prestando assistencia tecnica aos agricultores e 
criadores. 

Censo Industrial 
0 CENso Industrial de 1960 registrou 114 estabele
cimentos, sendo 110 de industrias de transforma
<:;ao e 4 de industrias extrativas. 

o valor total da produc;ao foi de 632,8 milh6es 
de cruzeiros, atribuindo-se 288,1 milh6es ao valor 
da transformac;ao industrial. Estavam em ativida
de, nas diferentes industrias, 1 552 operarios em 
m edia mensal. 

A maioria dos estabelecimentos- 21- dedicava
-se ao genero de produtos alimentares; 19, ao de 
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Igreja Matriz, na Pra~a Bariio do Rio Branco 

minerais nao metalicos; 13, ao do mobiliario e 12 
ao de metalurgica. 

0 maior valor da produgao coube ao textil, com 
9 estabelecimentos e 48% do valor, seguido pelo de 
couros, peles e produtos similares, com 7 estabe
lecimentos e 17% do valor, ao de minerais nao me
talicos, com 9% do valor, e metalurgica, com 7% do 
valor. 

Foram registrados, ainda, 5 estabelecimentos de 
madeira, 5 de editorial e grafica, 4 de vestuario, 
calgado e artefatos de tecidos, 4 de bebidas, 3 de 
quimica, 2 de mecanica, 2 de produtos de perfuma
ria, sab6es e velas, 1 de papel e papelao e 3 nao 
especificados. 

Industria 

EM 31 de dezembro de 1962, existiam 108 estabeleci
mentos fabris, que ocupavam 1 953 operarios e pro
duziram, naquele ano, 2,8 bilh6es de cruzeiros. 

Predominava a industria textil, com 11 estabe
lecimentos, 1 042 operarios e 51% do valor total da 
produgao. Seguiam-se as de couros, peles e pro
dutos similares, com 8 estabelecimentos, 166 ope
rarios e 13% do valor; quimica, com 4 estabeleci
mentos, 70 operarios e 10% do valor; e a madeira, 
com 17 estabelecimentos, 118 operarios e 8% do 
valor. 

Entre as industrias locals destacam-se: Fiac;ao 
Amparo, Lanificio Amparo, Colas Rabier, Curtume 
Coqueiros, Cia. Avicola Sao Paulo, Cia. Industrial 
de Fios Amparo e Feltro-Brasil. 

Contavam-se, ainda, 22 estabelecinientos de mi
nerals nao metalicos (217 operarios) , 12 de meta
lurgica (244 operarios), 8 padarias e confeitarias, 
5 de editorial e grafica, 5 de produtos alimentares, 
4 de bebidas, 3 de papel e papelao, 2 de produtos 
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de perfumaria, sab6es e velas, 2 de vestuario e cal
<;ados, 2 de beneficiamento de cafe, 1 de caix6es 
mortuarios, 1 de torrefa<;ao e moagem de cafe e 1 
de ragao para animais . 

Abate de Reses 

FORAM abatidas 2 873 cabegas de bovinos, 2 491 de 
sui nos e 157 de caprinos, em 1962. 

Os produtos de origem animal totalizaram 798,4 
toneladas e renderam 152,9 milh6es de cruzeiros. 
As maiores parcelas corresponderam as carnes ver
des de bovina, com 80 % do valor e 577,6 t, e de sui
no, com 10% do valor e 73 ,1 t , e o toucinho fresco, 
com 8% do valor e 80,5 t. Foram, ainda, produzi
dos carne verde e pele de caprino e couros seco e 
salgado de bovina. 

Comhcio e Bancos 

AcHAM-sE instalados na cidade 6 estabelecimentos 
de com.~rcio a tacadista e 126 do varej ista. 

Ha uma Agencia da Caixa Econ6mica Estadual e 
agencias bancarias: do Banco Comercial do Estado 
de Sao Paulo; da America; do de Sao Paulo; do 
Brasil ; do Comercio e Indust1ia de Sao Paulo; do 
Estado de Sao Paulo; do Federal de Credito e do 
Moreira Sales. Estas agencias par sua vez, funcio
navam como correspondentes de graade numero de 
ban cos da rede bancaria brasileira. 

Os saldos das principais contas registrados, em 
31 de dezembro de 1963, foram os seguintes (em 
milh6es de cruzeiros): caixa ·em moeda corrente, 
34,8 ; emprestimos em contas correntes, 236,1 ; em
prestimos hipotecarios, 13,7; titulos descontados, 
1 080,4; depositos a vista e a curta prazo, 1165,7 e 
depositos a prazo, 28,6. 

Amparo e considerado o centro comercial das 
cidades de Monte Alegre do Sui, Serra Negra e Pe
dreira . 

Exporta seus produtos manufaturados para as 
mais importantes centros do pais, como Sao Pau
lo , Santos, Rio de Janeiro-GB, Recife, Porto Ale
gre ; e produtos agricolas (cafe, algodao e tomate). 

ServifOS 

CoNTAM-sE 98 estabelecimentos de prestagao de ser
vi<;os, entre as quais 3 hoteis, 1 pensao e 2 restau
rantes. 

Tramportes e Comunicaf8e.r 

AMPARO e servido pela Cia. Mogiana de Estradas de 
Ferro que, em conexao com a Cia . Paulista de Es-
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tradas de Ferro e Santos-Jundiai (baldeacao em 
Campinas), estabelece ligac;6es com outros Inunici
pios paulistas e com a Capital estadnal. 

A ligac;ao ferroviaria para a cidade de Monte 
Alegre do Sui ou Pedreira e feita em 33 minutos e 
para Sao Paulo, em 3 horas e 32 minutos. 
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Os tempos m·2dios 
gastos nas viagens, par 
rodovia, para as cida
des vizinhas, Capitais 
estadual e federal sao 
os seguintes: 45 minu
tos, ate Braganc;a Pau
lista; 33 minutos ate 
Itapira; 29 minutos ate 
Santo Antonio de Pos
se, via Arcadas; 43 mi
nutos ate Itatiba ; 15 
minutos ate Serra Ne
gra; 11 minutos ate 
Monte Alegre do Sui; 
16 minutos ate Pedrei

ra; 2 horas e 8 minutos ate Sao Paulo, via Ita
tiba e Braga n<;a Paulista; e 17 horas e 50 mi
nutos ate Brasilia (DF), via Campinas, Colombia . 
Frutal (MG) e Goiania (GO). 

Foram registrados na Prefeitura, em 31 de de
zembro de 1963, 583 autom6veis e jipes, 307 cami
nh6es, 13 onibus e 305 outros veiculos . 

As comunicac;6es sao feitas par intermedio de 
agencia dos Correios e Telegratos do DCT, e do te
legrafo da Cia. Mogiana de Estrada de Ferro. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A cmADE, situada no vale do rio Camanducaia, pas
sui 103 logradouros publicos, em sua maioria pa
vimen tados . Dos 3 618 predios existentes, 3 185 dis
poem de abastecimento de agua e 2 765 estao !iga
dos a r ede de esgoto . 

A energia eletrica e fornecida par uma usina 
hidraulica, localizada no rio Jaguari, no vizinho 
Municipio de Pedreira, de propriedade da Cia. Pau
!ista de Fore; a e Luz. A corrente e de 127 volts para 
luz e 220 para for<;a. Em 1963, a produc;ao total 
atingiu 9 786 000 kWh. Contam-se 3 463 ligag6es 
eletricas e 740 telefones instalados na sede muni-

' cipal. 

Assistencia Medico-sanitaria 

A POPULAQAO municipal e atendida por 1 posto de 
saude e 2 estabelecimentos hospitalares, com 256 
Ieitos: o Hospital Ana Cintra e o Sanatoria Ismael, 
ambos mant idos par entidades particulares. 
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Ha 6 farmacias, 13 medicos, 7 enfermeiros e 
17 dentistas em atividade. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Emina 

0 ENSING primario geral, em 1963, dispunha de 49 
unidades escolares, com 108 profess6res e 3 291 alu
nos matriculados no inicio do ana letivo. 

Ministravam ensino de grau media: o Ginasio 
e Escola Normal Livre Nossa Senhora do Amparo, 
a Escola Tecnica de Comercio de Amparo, o Insti
tute de Educagao Dr. Coriolano Burgos e a Escola 
Industrial Joao Belarmino, os dais primeiros per
tencentes a entidades particulares. Estavam em ati
vidade 91 profess6res e 1 272 alunos matriculados 
no inicio do ana letivo. 

011tro.r Aspecto_r 

0 GREMIO Literario Carlos Ferreira mantem uma 
biblioteca, fundada em 1900, com acervo de 7 386 
volumes . 

Existem 3 cinemas, com 2 000 lugares, e 1 tea
tro: Cine Santa Helena, com 620; Cine Amparo, com 
664, Cine Variedades, com 716 e Teatro Sao Bene
dito, com 400. 

A Radio Difusora de Amparo, ZYJ-4, de ondas 
curtas e frequt'mcia de 1 600 kc/s, funciona desde 
1947. 

Circulam 3 jornais: o Comercio, Amparo Jor
nal e o Municipio; os 2 primeiros bi-semanarios e 
o ultimo semanal. 

Acham-se instaladas no Municipio 3 livrarias e 
3 tipografias. 

As associag6es esportivo-recreativas sao: Flo
resta Atletico Clube, Coqueiros Atletico Clube, Rio 
Branco Esporte Clube, Associagao Esportiva Irapua, 
Amparo Atletico Clube e Bandeirantes Atletico Clu
be. As associac6es culturais sao: Gremio Litenirio 
Carlos Ferreira e Cine-Foto Clube. Em conjunto, 
congregam mais de 2 300 associados. 

Entre as festividades religiosas destaca-se a da 
Santa Padroeira do Municipio, realizada no dia 8 
de setembro. Ainda, nesse mes, realiza-se na praga 
de esporte do Amparo Atletico Clube, a Festa da 
Primavera, com quermesses, jogos e a elei<:;ao da 
rainha da prima vera. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 
EM AMPARO estao instaladas uma coletoria estadual, 
outra federal e uma agencia de Estatistica do IBGE. 
Ha, ainda, 2 cart6rios de registro civil das pessoas 
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naturais (sendo 1 na vila de Arcadas), os de 1.0 e 
2.0 oficios, o de registro de hipotecas e o contador, 
distribuidor e partidor. 

Finanfas Publicas 

A MUNICIPALIDADE arrecadou 112,0 milh6es de cruzei
ros, o Estado 357,4 e a Uniao, 311,1, em 1963 . 

A despesa municipal alcanc;ou 84 milh6es de cru
zeiros, naquele a no. 

0 orc;amento municipal para 1964 previa recei
ta de 144,0 milhoes e fixava igual despesa; sendo a 
renda tributaria prevista em 62,3 milh6es de cru
zeiros. 

Representarao Politica 
A ChiARA Municipal e composta de 15 vereadores. 
Nas eleic6es de 7 de outubro de 1962, votaram 
10 537 pessoas. 

FONTES 
As INF'ORMA<;6Es divulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria, compiladas e fornecidas pela 
Agencia Municipal de Estatistica de Amparo. Uti
lizados, tambem, em sua elaborac;ao, dados dos ar
quivos de documentac;ao municipal da Diretoria de 
Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE (Secretaria
Geral ), e de outros 6rgaos do sistema estatistico 
nacional. 

EST A publicar;ao faz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;ao e Divulgar;ao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 

1 evolur;ao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;ao, elementos esparsos em diterentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opinitio, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
fontes de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborar;ao, especial
mente de historiadores e ge6gratos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: SebastHio Aguiar Ayres 

COLEI;li.O DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Jtubera. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupii. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 - N. s.a das DorPs. 219 - Serra Negra. 
220 - Cauca1 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. • ~'"!!ao Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. ~28 - Palmeira dos tndios. 229 - Manaca
puru. 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. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246 - Leopoldina. 247 - Mallet . 248 - Tupacijl'uara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Pora. 
253 - Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teres6polis. 266 - Brod6squi. 267 - Itapui. 268 -
Piratininga. 269 - Currais Novos. 270 - At.alaia. 271 - Bra
gan<;a Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - Itaporanga 
d'Ajuda. 274 - Andrelandia. 275 - Caconde. 276 - Alagoa 
Grande. 277 - Jardim. 278 - Floresta. 279 - Camaqua. 280 -
Missao Velha. 281 - Caic6. 282 - Imueratriz. 283 - Con
g-onhas. 284 - Serro. 285 - Salgueiro. 286 - Monte Azul Pau
lista. 287 - Sao Vicente Ferrer. 288 - Morro do Chapen. 289 
- Santo Antonio da Platina. - 290 Amparo. 

Acabou-se de imprimir, no Servi<;o Grtifico do 
IBGE aos trinta dias do mes de abril de mil nove
cento; e sesenta e cinco , 28.0 da criac;iio do Instituto 
e 400.o da fundac;ao da Cidade do Rio de Janeiro. 


