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ASPECTOS FiSJCOS - Area: 1137 1C7n' (1960); al
titude: 876 m; temperatura, em °C: maxima, 33; 
minima, 9; precipitac;ao pluviometrica anual: 
1900 mm. 

POPULA ()lf.O - 21 467 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960) ; densida
de demogrdfica: 19 habitantes par quil6metro 
quadrado. 

ATJVIDADES PRINCIPAlS - Agricuztura e indtts 
tria de laticinios. 

ESTABELECJMENTOS BANCARIOS - 2 agencias. 
banccirias e 2 de Caixas Economicas (federal e 
estaduall. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici-. 
pal) - 38 autom6veis e jipes, 77 caminh6es, 3 
6nibus e 30 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS isede) - 911 ligac;6es eletri
cas , 70 aparelhos telef6nicos; 3 hoteis, 2 pens6es, 
2 restaurantes; 1 cinema. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral , 
com 100 leitos; 3 medicos, 5 dentistas, 2 enter
meiros, no exercicio da profissao; 4 farmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 33 unidades escolares de 
ensino primatio geral e 2 estabelecimentos de 
ensino media ; 1 tipogratia . 1 liV7·aria, 4 bi
bliotecas. 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milh6es de 
cruzeiros) - ; eceita prevista: 37,5; despesa fi
xada: 37,5. 

REPRESENTA()AO POLiTICA - 11 vereadores em 
exercicio . 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho de capa 
de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da Di
retoria de Documenta r;ao e Divulgar;ao do CNE. 



Igreja do Rosario 

.15PECTOS HISTORICOS 
:E coNTROVERTIDA a origem do top6nimo Baependi. Se
gundo uns, seria derivado de mbae (coisa ) , pe (in
terrogative) e nde (tua) e significaria: que gente 

. e essa tua? ou pertence-te isto? - pergunta que 
teria sido feita a urn indigena pelos primeiros ci
vilizados que andaram pela regiao . Para outros -
Teodoro Sampaio, inclusive -, e uma corruptela de 
mbae-pindi, o limpo, em alusao a uma clareira na 
mata marginal do rio Grande, facilitando o cami
nho dos descobridores. Ha outras interpretag6es, to
davia. 

As primeiras referi'mcias s6bre o territ6rio que 
atualmente compreende o Municipio datam dos pri
meiros anos do seculo XVII. Segundo certos auto
res, a bandeira de Andre Leiio, partindo de Sao Pau-

.lo, em 1601, seguiu o curso do Paraiba, desde o Iugar 
onde atualmente e Sao Jose dos Campos, ate Ca
choeira, e galgando a serra da Mantiqueira, rumou 
para Pouso Alto e Baependi. 

A partir desta data, seu nome comega a apa
recer nos relates dos sertanistas. Em 1646, Jaques 
Felix - ou Felix Jaques, segundo Diogo de Vascon
celos - recebeu a incumbencia de procurar minas, 
andou pelos sert6es de Guaratingueta e chegou ate 
o planalto do rio Verde. Dizem que Baependi ja 
possuia, em 1681, alguma criagao . 

Em ano anterior a 1694, andou tambem pela 
regiiio Bartolomeu da Cunha, a procura das rique

. zas ali existen tes . 
Quanta ao povoamento, antiga tradigao diz que 

em 1692 Antonio da Veiga, seu filho Joiio da Veiga 
e Manuel Garcia partiram de Taubate rumo ao 

· sertao, para captura de silvicolas. Empolgados por 
informag6es referentes a existencia de ouro alem da 
serra da Mantiqueira, incursionaram pelo rio Verde 
e deram a urn tributario deste o nome de Baependi. 

Admite-se que o desbravador se tenha estabele
cido no local mais tarde conhecido como o Enge
nho. Depois, atraidos pela noticia da descoberta de 
ouro naquelas paragens, outros colonizadores fun
daram uma pequena povoagao, a que denominaram 
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Baependi, e edificaram uma capela, sob a invocac;ao 
de Nossa Senhora de Montserrat. \ 

Sabe-se que entre os primeiros povoadores estao 
Tome Rodrigues Nogueira do 6 e sua esposa Maria 
Leme do Prado. Nao se sabe ao certo por que nem 
quando vieram, embora estes fatos nao devam ter 
ultrapassado a primeira metade do seculo XVIII. 

Em 1814, foi o arraial elevado a categoria de 
vila, completando a 19 de julho de 1964 o 
seu 150.0 aniversario. Quinze anos depois, Jose Mar
ques da Rocha apresentou projeto de criac;ao da 
nova provincia, formada por Baependi, Lorena, 
Guaratingueta, Banana!, Areias, Cunha, Sao Joao 
do Principe, Ilha Grande, Parati, Valenc;a, Resende 
e Campanha. 0 fa to nao se consumou, em bora 
outras tentativas ocorressem anos mais tarde, sem 
lograrem, contudo, melhor sorte. 

A revoluc;ao de 1842 teve repercussao no Mu
nicipio, onde os rebeldes, ainda que conseguissem 
exitos parciais, foram batidos pelas tropas Iega
Iistas. 
Formafao Administrativa e Judiciaria 
0 msTRITO foi criado por Alvara de 2 de agosto de 
1752 e o Municipio pelo Alvara de 19 de julho de 
1814, com territ6rio desmembrado do de Campanha 
da Princesa, mais tarde Campanha; sua instalac;ao. 
se verificou a 23 de outubro do mesmo ano. 

0 Decreto-lei numero 148, de 17 de dezembro de 
1938, tirou-lhe parte do territ6rio para formar o 
Municipio de Conceic;ao do Rio Verde. Mais tarde . 
Cdivisao territorial - qtiinqtienio 1949/ 53), perdeu o 
distrito de Cruzilia Cex-Encruzilhada) elevado a 
Municipio. Em 1961, o seu distrito de Sao Tome 
das Letras ganhou autonomia administrativa. 
Atualmente .§ composto de urn unico distrito . 

Em sessao ordinaria de 8 de abril de 1854, a Ca
mara Municipal de Baependi resolveu pedir, atra
ves do Presidente da Provincia, a Assembleia Pro
vincial, a cria<;ao de uma comarca local. 0 aten
dimento veio com a Lei n.0 719, de 16 de maio de 
1855, que dizia em seu paragrafo 13: "Os Munici
pios cl.e Baependi, Aiuruoca e Cristina formarao a 
Comarca de Baependi" . 0 Decreto n.0 1 642, de 22 · 
de se~embro de 1855, classificou-a como de 1.a en
trancia. 

Pe!a ultima reforma judiciaxia, a Comarca de 
Baependi abrange tres termos: Baependi Csede), 
Cruzilia e Sao Tome das Letras e foi classificada 
como de 2.a entrancia. 
ASPECTOS F1SICOS 
0 MUNICiPIO, situado na zona fisiografica do Sul, 
limita-se com os de Aiuruoca, Itamonte, Pouso Alto, 
Soledade de Minas, Caxambu, Conceic;ao do Rio Ver
de, Sao Tome das Letras e Cruzilia. 
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A pos1~ao da sede 
municipal esta deter
minada pelas coorde
nadas geograficas: 21° 
58', de latitude sul e 44° 
53', de longitude W. Gr. 
Esta a 245 quil6metros, 
em linha reta, da Capi
tal do Estado. Sua alti
tude e de 876 metros, 
acima do nivel do mar. 

A extensao territo
rial do Municipio ficou 
reduzida a 1137 km", 
em 1960, e aproxima
damente a 760 km", em 
1962, devido a desmem_ 
bramentos de seu ter
rit6rio. 

Igreja Ma triz 

lntegram a rede hidrografica os ribeir6es Pal
meiras, Furnas, Piracicaba, Sao Pedro e Gamarra, 
formadores do rio Baependi, tributario do rio Ver
de, e do Jacu. Contam-se ainda di~ersos c6rregos. 

Entre as cachoeiras se destacam a do Inacio, 
Jacu, Funil, Inferninho, Congonhal, Plrambeira, 
Nha-Chica e Furnas. 

No sistema orografico, destacam-se as serras de 
Santa Maria de Baependi, Gamarra, Roseta, morro 
do Chapeu e pica do Garrafao . 

As riquezas minerals do Municipio sao a criso
lita (amianto), rutilo e ouro, alem de aguas mine
rals; os vegetais sao canela, cedro, ipe, jacaranda e 
pinho, entre outros. 

A temperatura maxima nao vai alem de 38°C e 
a minima s6 desce ate 9° . A precipita~ao pluvio
metrica anual e de cerca de 1 900 mm. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

EM 1960, por ocasiao do Recenseamento Geral, fa
ram contados, segundo dados preliminares, 21 467 

· habitantes, mais 25% alem dos existentes em 1950. 
Distribuiam-se, em sua maior parte - 74 % -, pela 
zona rural. No decenio 1950/60, o crescimento da 
popula~ao urbana foi da ordem de 76% eo da rural, 
de 14% . Foram recenseados 3 861 domicilios, em 
todo o Municipio. A densidade demografica era de 
19 habitantes por quil6metro quadrado. 

A popula~ao do distrito-sede era de 15 129 ha
bitantes e a de Sao Tome das Letras, recentemen
te desmembrado e elevado a Municipio, de 6 338 ha
bitantes. 

No ultimo decenio intercensitario, a popula~ao 
da cidade cresceu de 78%, passando a 5 109 habi-
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tantes, e a entiio vila de Sao Tome das Letras, de 
55 % , passando a 505. 

Foi estimada em 15 901 habitantes a populac;iio 
municipal a 31 de dezembro de 1962, segundo fonte 
local. 

ATIVID . .1DES ECONOMICAS 

BAEPENDI tern sua base econ6mica assentada na 
agropecuaria, que serve de base a industria de la
ticinios . 

Censo Agricola 
Os RESULTADos preliminares do Censo Agricola de 
1960 registraram 1 369 estabelecimentos (560 em 
1950) , numa area de 67 590 hectares (56 590 em 
1950J, dos quais 11 953 destinados a lavouras (6 944 
em 1950). 

Havia 427 estabelecimentos com menos de 10 
hectares , cada urn (78 em 1950) ; 776, de 10 a me
nos de 100 (330 em 1950); 164, de 100 a menos de 
1 000 (146 em 1950) ; e 2, de 1 000 a menos de 10 000 
(6 em 1950). 

Trabalhavam nesses estabelecimentos 4 860 pes
soas (2 766 em 1950), utilizando 4 tratores (ne
nhum em 1950) e 141 arados (129 em 1950) . 

Criavam-se bovinos em 952 estabelecimentos, dos 
quais 896 tinham menos de 100 cabec;as, cada um; 
55, de 100 a 500 cabec;as; e 1, de 500 cabec;as e mais .. 

/lgricult Jtfcl 

E DIVERSIFICADA a agricultura do Municipio . Em 1963, 
foram cultivados 4 769 hectares com produtos agri
colas, tendo a produc;iio alcanc;ado 195 milh6es de 
cruzeiros. 0 maior destaque coube ao arroz, com 
35% do valor total da prodU<;iio e 1 352 toneladas; 
seguiram-lhe: o cafe e o milho, cada urn, com 13% 
do valor e 525 e 1 301 toneladas, respectivamente; 
o feijiio, com 11 % do valor e 299 toneladas; o alho 
e a uva, cada urn, com 7% do valor e 33 e 87 tone
ladas, respectivamente; o tomate, com 4% do valor · 
e 75 t. Os 10% restantes do valor total da produ
c;iio, foram cobertos pela laranja, banana, abacaxi, 
cebola, mandioca, cana-de-ac;ucar, batata-inglesa, 
figo, batata-doce, amendoim, abacate, caqui, fava, 
fumo, limiio , mamona, manga, marmelo, pera, pes
sego e tangerina. 

Pecuaria 

A POPULAgli.o pecuana, em 1962, era de 58 810 ca
bec;as, no valor de 890,9 milh6es de cruzeiros. A 
contribuic;iio bovina era de 83,6% para o valor total 
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e de 41 400 cabe<:;as; seguindo-se, bern distanciados, 
a muar , com 6,1 % do valor e 2 700 cabec;as, a eqtii
na, com 5,7% do valor e 3 mil cabe<:;as, e a suina, 
com 3,5% do valor 46 200 cabe<:;as. Existiam, ainda, 
2 900 caprinos, 2 600 ovinos e 10 asininos. 

Produziram-se 4 milh6es e 966 mil litros de Iei
te, valendo 124,2 milh6es de cruzeiros. 

As aves compunham-se de 109 600 galinaceos 
(1 300 perusJ e 3 300 palmipedes, valendo, respecti
vamente , 27,2 milh6es (perus, 1,6 milhaol e 0,5 mi
lhao de cruzeiros. 

A produ<;ao de avos de galinha alcanc;ou 557 mil 
e 400 duzias, no valor de 44 ,6 mi!h6es de cruzeiros. 

0 mel e a cera de abelha rendera m 2,0 tonela
das e 425 milhares de eF~~iP8>oli. 

Ce;;.ro !lldtt.rlrial 

0 CENso Industrial de 1960 revelou a existencia de 
33 estabelecimentos, em Baependi. Tra.balhavam , 
n estas industrias, 132 operarios, em media men sa!; 
fc~·am consumidos 268 cv de for<;a motriz. 

0 va lor total da produgao indust rial alcanc;ou 
68 ,1 milh6es de cruzeiros, sendo de 28,1 milh6es o 
valor da transformacao industrial e de 38,2 milh6es 
as despesas com materias-primas. 

0 principal genera de industria e 0 de produtos 
alimentares (11 estabelecimentosl, que contribuiu 
com 54,5 % para o valor total da produc;ao, seguido 
pelo de vestuario, cal<:;ados e artefa tos de tecidos 1 4 

· estabelecimentos), com 21,4 % para o valor e, ma is 
distanciado, o de metalurg"ica (2 estabelecimentos 1, 
com 7,7 % do valor. 

Ou tros generos de industrias registrados : extra
gao de produtos minerais , mobiliario , couros, peles e 
produtos similares, transformac;ao de minerais nao 
metalicos, bebidas , editorial e grafica e madeira. 

IndJ(stria 

ATE outubro de 1962, contavam-se 1¥restabelecimen
tos. 0 valor total da produ<;ao do ana alcanc;ou 

. 174,3 milh6es de cruzeiros. 
Foram produzidos: 262 toneladas de queijos, ti

po minas, prato, etc. (valendo 68,1 milh6es de cru
zeiros) e 3 t de manteiga (no valor de 936 milhares 
de cruzeiros) ; 46 065 pares de sapatos (3 2,6 milhoes 
de cruzeiros) ; 8 015 m" de madeira e lenha (11,7 mi
lh6es de cruzeiros); 87 t de paes (10,4 milh6es >; 513 t 
de amianto (2,6 milh6es) ; 75 t de caf.§ beneficiado 
(8,5 milh6es) ; 40 milh6es de manilhas de barro (8,0 
milh6es de cruzeiros) ; 200 t de arroz beneficiado 
(7,8 milh6es de cruzeiros); 2 160 lat6es para latici
nios (6,5 milh6es de cruzeiros) ; 63 dormit6rios e 316 
m6veis avulsos (3,0 milh6es de cruzeiros) ; 69 t de 
cafe torrado e moido (2,8 milh6es de cruzeiros); 126 
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capas em geral (1,1 milhao de cruzeiros); 26 t de 
impressos comerciais (711 milhares de cruzeiros) ; 
4 086 facas e fac6es (616 milhares de cruzeiros); e 
680 t de pescado (111 milhares de cruzeiros) . 

.~1 bt~te de Reses 

FoRAM abatidos 1 535 bovinos, 3 257 suinos, 368 ovi
nos e 560 caprinos, em 1962, resultando 498,9 tone
ladas de produtos diversos, valendo 82,0 milh6es de 
cruzeiros. 

A carne verde de bovina contrbiuiu com 51% 
para o valor total do abate e com 21,6 t; o toucinho 
fresco, com 25% do valor e 161,2 t; e a carne verde 
de suino, com 21 % do valor e 89,1 t. Foram, ainda, 
produzidos : carnes verdes de ovino e caprino, cou
ros seco e salgado de bovina e peles secas de ovino e 
caprino. 

C onzrJrcio e Ban cos 
ExrsTEM 2 agencias bancarias: do Banco do Brasil 
e do da Lavoura de Minas Gerais, alem de agen
cias das Caixas Econ6micas estadual e federal. 

Os saldos bancarios das principais contas, em 31 
de dezembro de 1963, eram <;>s seguintes, em milhoes 
de cruzeiros: caixa em moeda corrente, 10,4; em
prestimos em contas correntes, 126,8; titulos des
contados, 68,9; depositos a vista e a curto prazo, 55,7. 

Havia 5 estabelecimentos de comercio atacadis-. 
ta, 48 varejista e 32 de prestac;;ao de servigos, na
quela data . A hospedagem estava a cargo de 3 ho
t:kis, e 2 pen s6es e havia, tambem, 2 restaurantes. 

Baependi funciona como centro redistribuidor 
de generos de primeira n ecessidade, principalmente 
para os Municipios de Cruzilia, Minduri, Sao Vicen 
te de Minas, Carrancas e Andrelandia, e exporta 
cal«;;ados e laticinios, para a Capital do Estado, Sao 
Paulo e Guanabara. 

Tra!JJ partes 

BAEPENDI e servido por estrada de ·:rodagem- esta
dual (20 km em seu t errit6rio) e 3 municipa is Cto
t alizando 111 km) , alem da Recte Ferroviaria Fe
deral, a traves da Rede Mineira de Viagao (13 km). 

Dista 56 km, por ferrovia, de Aiuruoca, ou 59 km, 
por rodovia; 7 km, por ferrovia, ou 6 km, por rodo
via, de Caxambu; 66 km, por ferrovia, ou 31 km, 
por rodovia, de Conceigao do Rio Verde; 24 km, por 
rodovia, de Cruzilia; 54 km, por rodovia, de Ita
monte; 111 km, por ferrovia, ou 89 km, por rodo
via, de Tres Corag6es; 61 km, por ferrovia, mais 
3 km por rodovia, de Pouso Alto . 
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Gastam-se, em media, 7 horas, de autom6vel, ate 
Bela Horizonte, via Caxambu, Conceic;:ao do Rio Verde 
Cambuquira, Tres Corac;:6es, e estrada federal Fer~ 

P/ BELO HORIZDNTE 
BRAS(UA 

<XlNCE1~~04 PE ~AFfA• 
. <=) OC MINAS 

&RITA DO SAPUCAI ITANHANOU 

• lA OA fE" 
..., 

CONVEN(:OES 
1'/etruuuw Ff~D£ JANEIRO 

S. PAULO 

Rodovio Povimentodo -
Rodovio Permonenre · -
Ferrovio 

niio Dias, ou 24 horas e 10 minutos de trem; e 20 
horas, via Belo Horizonte, ate Brasilia, DF'. 

Estavam registrados na Prefeitura, em 31 de 
dezembro de 1963, 38 autom6veis e jipes, 77 cami
nh6es, 3 6nibus e 30 outros veiculos. 

ASPECTOS SOCIAlS 

BAEPENDI acha-se situada na encosta da serra de 
Santa Maria. Possui 46 logradouros publicos: 1 ave
nida, 33 ruas, 9 largos e prac;:as e 3 travessas e becos. 
Destes logradouros, 19 sao pavimentados . 

A rede de abastecimento de agua data de 1903 
e se estende pel a zona urbana e sub urbana. A agua 

. e captada de 2 mananciais e passa por duas esta
c;:6es elevat6rias e serve a 44 logradouros. Ha 4 bicas 
ou torneiras publicas, 632 penas de agua (uma para 
cada predio servido) . A quantidade media diaria 
distribuida e de 2 mil metros cubicos. 

o servic;:o de esgoto, data de 1939, se estende 
por pouco mais de 8 km e atende a 534 predios. A 
extensao total do emissario e de 6,2 km. 

A usina da Prefeitura, hidreletrica Nha-Chica, 
com 2 turbinas, potencia de 360 HP, geradores de 
270 KVA (cada urn), corrente alternada, 2 fases, 50 
ciclos, serve a sede municipal. Ha, ainda, outra usina 
municipal- hidreletrica de Baependi- que serve ao 
Municipio de Cruzilia. 

BAEPENDI- 9 



Em 31 de dezembro de 1963, havia 852 consumi
dores residenciais, 53 comerciais, 21 industriais e 6 
rurais. Foram consumidos 176 680 KWh pelas resi
dencias, 3 290 pelo comercio, 576 pelos estabeleci
mentos rurais, 276 400 pelos industriais, 110 880 na 
iluminagao publica ( 428 focos l, e 80 800 pelos po
deres publicos. 

At.§ 1.0 de maio de 1964, existiam 70 aparelhos 
telefonicos instalados. 

/lJJiJte;;cia Medico-sanitaria 

HAVIA, em janeiro de 1964, 1 hospital geral, dispon
do de 100 leitos, mantido pela Sociedade Caritativa 
Sagrado Coragao de Jesus, e urn p6sto de saude, 
m::tntido nelo Estado. 

Estao- instaladas 4 farmacias e assistem aos mu
nicipes 3 medicos, 2 enfermeiros e 5 dentistas . 

flSPL:CTOS CULTURAIS 
EllJino 

EM dezembro de 1963, havia 33 unidades escolares 
de ensino primario geral, com 86 professores para 
1 448 alunos matriculados, no inicio do ano letivo 
de 1964. 

0 ensino medio e ministrado no Ginasio e Esco
la Normal Santo Inacio e no Ginasio N. s. de Mont-· 
~errat, com 34 nrofessores e 365 alunos matricula
dos. no inicio do a no letivo de 1964. 

C11!1 11/'t/ 

0 Municipio disp6e de 4 bibliotecas, das quais, 
1 mantida pela Prefeitura, 2. pelo Grupo Escolar 
Di·. Venceslau Bras (sendo uma infantill e 1 pelo Gi
nasio e Escola Normal Santo Inacio. 

Exercem suas profiss6es, no Municipio, 4 ad
vogados, 1 agr6nomo e 1 agrimensor. 

Ha 1 livraria e 1 tipografia em funcionamento 
e, no que diz respeito a divers6es publicas, o Cine 
Centenario, com capacidade para 804 pessoas. Con
tam-se uma associa<;ao artistica e 2 desportivas . 

Tradifoes Re!i giosas 
BAEPENDI e uma cidade hist6rica; sua colonizagao 
data de fins do seculo XVII e principios do se
culo XVIII. As tradig6es religiosas sao manti- . 
das pelo povo. A chamada procissao do encontro, 
realizada na Semana Santa, e urn exemplo dis to. 
Dois cortejos saem das igrejas da Boa Morte e do 
Rosario, encontrando-se na praga Dr . Policarpo 
Viotti, de onde, ap6s o sermao, seguem para a Ma
triz. Por essa epoca, o Municipio r ecebe visitantes 
de comunas vizinhas. 

As igrej as de Baependi tem sua hist6ria. A de 
Nossa Senhora da conceigao, situada no alto da 
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cidade, e conhecida como o templo de Nhar Gf<i(!Q., 
por ter sido construido por vontade de Francisca de 
Paula de Jesus, em terreno de sua propriedade, e a 
quem se deve tambem a imagem que la se venera. 
Contam-se fatos notaveis relativos a piedade e vir
tude de Nha Chica. A matriz de Baependi, na pra
c;a Monsenhor Marcos, e citada por muitos, pela be
leza de seu interior. 

"1SPECTOS ADi\1/N!Sl.RATIVOS 
BAEPENDI possui uma agencia do DCT, urn a cole
toria federal e outra estadual, uma subestac;ao de 
enologia do Ministerio da Agricultura e a Agencia 
Municipal de Estatistica. 6rgao de coleta do IBGE. 

l'illtlll{aS PJ!blica.r 

EM 1963, o Municipio ~atlou 20.4 milhoes de cru
zeiros e realizou despesas r:.o valor de 18,5 milh6es 
de cruzeiros. 

No mesmo ano, a arrecadac;iio estadual foi de 
64,0 milh6es de cruzeiros e a federal, de 7,4. 

0 on;amento municipal para 1964 previa receita 
de 37,5 milh6es de cruzeiros e fixava igual despesa . 

Repre.lellfa(an Po!ftica 

A CAMARA de Vereadores e composta de 11 membros. 
Para as eleic6es realizadas a 7 de outubro de 1962. 
cstavam inscritos 3 62.9 eleitores. 

FONTES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho foram, 
na maioria, fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Baependi, Antonio Nicoliello Filho. 

Foram utilizados, tamb.em, em sua elabora<;ao. 
dados dos arquivos de documenta<;ao municipal, da 
Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;ao (Secreta
ria-Geral do CNEl, e de outros 6rgaos do sistema 
estatistico nacional . Foi mantida a redacao do His-
t6rico da 1.a edi<;ao . · 
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Presidente: Gen . .'\ g uinaldo ,Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Seb:lst iao Aguiar Ayres 

COLE<;AO DE MONOGRAFIAS 

(3." serie) 

"!00 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio 
l'rado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Jtubera. 
"! 07 - Minduri. 208 - Valenc;a. 209 - Humberto de Campos. 
:no - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupii. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 2!7 
- Parii de Miuas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra 
:!20 - Caucaia . 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simiio Dias. 225 - Recife. 226 - Cacttle. 
"!71 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca! 
puru. 230 - Barrciros. 23 1 - Curitiba. 232 - Ouro Pre to . 233 
- Porto Alegre. 234 - Taperoii. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Naciona!. 237 - Sahara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
240 - Cambuquira. 24 1 - Mogi das Cruzcs. 242 - Caldas Novas. 
"!43 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 -- Rio Grande. 
:!46 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupc. 250 - Mutum . 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Pora. 
:!53 - Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
"!56 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
"!59 - Govcrnador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
J\parecida. 26 .~ - Pojuca. 263 - Jaguarihe. 264 - Americana. 
:!65 - Teres6polis. 266 - Brod6squi. 267 - Jtapui. 268 -
Piratiuinga. 269 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 27 1 - Bra
;:an~a Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - Jtaporanga 
d"A.iuda. 274 - Andrcliindia. 275 - Cacondc. 276 - Alagoa 
Grande. 277 - Jardim. 278 - Floresta. 279 - Camaquii. 280 
--· Missiio Vclha. 281 - Caico. 282 - Jmperatriz. 283 - Con
;:onhas. 284 - Serro. 285 - Salgueiro. 286 - Monte Azul Pau
Jista. 287 - Sao Vicente F errer . 288 - Morro do Chapen. 289 
- Santo Antonio da Platina. 290 - Amparo. 291 - Sao Carlos 
(2.• cdic;ao). 292 - Ruy Barbosa. 293 - Brasilia. 294 - Des

<" alvado. 295 ·- Encantado. 296 - Arnri. 297 - Sao Simao. 298" 
- Bacp<>ndi (2." <'di ciio) . 

Acabou-se de impTimir no 
IBGE, etas dais dias do mes 
novecentos e sessenta e cinco. 
Instituto e 400° da jundac;iio 
de JaneiTo. 

Servic;o Grritico do 
de junho de mil 

29.o da criagiio do 
da Cidade do Rio 


