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PIRAJUI 
SAO PAULO 

A SPECT OS FjSJCOS - Area: 832 km' (19 60 ); alt i 
tude: 448 ?n; t emperatura, em 1963, m axima : 
38°; mininw: 100 C; precipit a r;; iio p luv iometrica 
anual : 1106 m m. 

POPUL ACAO - 29 500 habi tantes (dados est im ados 
em outub1'0 de 1964) ; densidade demognijica: 34 
habitantes por .quil6metro quadrado. 

A TIVIDADES PRINCIPAlS Agricultum (ca je , 
ac;:z'icar e arroz) e Pecuaria (bovinos). 

ESTABELECI M ENTOS BANCARIOS - 7 agencias de 
Bancos e 1 deL Caixa Econ6mica F ederal. 

V Ei CULOS REGISTRADOS (na Pre j eitura Munici 
pal ) - 262 aut01n6veis e jipes, 230 camin hoes. 
4 6nibu.s e 8 outros veicu los. 

ASPECTOS U RBANOS (sede) - 2 000 l igac;6es ele
t1·icas ; 540 aparelhos telej6nicos; 3 hoteis, 2 pen 
soes e 2 res t aurantes; 2 cinemas. 

ASSISTEN CIA M EDICA (sede) - 1 hospi t a l geral , 
com 72 leitos, e 9 postos de saude; 11 m edicos. 
9 dentis tas, 15 enjermeiros, no exercic io da p!·o
jissiio ; 10 jarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 40 unidades escolar es de 
ensino primcirio geral, 3 esta belecim ent os de en- . 
sino m edia; 2 tipogra j ias, 1 l i v r ar ia , 1 bibliot eca 
e 1 jonwl. 

OR<;AMENTO M UNICIPAL PARA 1964 (milh6es de . 
cruzeiros) - recei ta pr ev i sta : 56,8; rend a tr i b·u 
taria : 25,4 ; despescL jixada : 57,3. 

REPRESENTA<;AO POLiTICA - 15 ver eadores en< 
exercicio. 

Texto de Antonio Ignacio Ferreira San tos e de
senho de capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar , 
ambos da Diretoria de Documentagao e Divulgagao 
do CNE . 



ASPECTOS HISTORICOS 

As TERRAs do atual Municipio de Pirajui erau1 habi
tadas primitivamente pelos indios coroados. Os pri
meiros homens civilizados que nelas se fixaram, ini
ciando a povoagao, foram o coroner Joaquim de To
ledo Piza e Almeida, Joao Justino da Silva, Adao Bo
nifacio Dias, Leao Cerqueira, Inacio Vidal dos San
tos Abreu, Luis Wolf, Clementino Rodrigues da Sil
va, Salvador da Costa Sarico, Jose Gregorio Vidal de 
Abreu, Manuel Francisco Ribeiro, Joaquim dos San
tos e outros, que ali estabeleceram plantag6es de 
cafe, nos fins do seculo XIX. Em 1904, por iniciati
va de Joao Justino da Silva, foi construida na lo
calidade uma capela dedicada a Sao Sebastiao e, 
pouco depois, o inicio da construgao da Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil traria extraordinario de
senvolvimento ao povoado, conhecido na epoca por 
Sao Sebastiao do Pouso Alegre. Lei estadual de 1907 
tornou-o distrito do Municipio de Bauru, mudan
do-lhe ao mesmo tempo a denominagao para Pi
rajui, nome dado pelos indigenas a urn dos rios lo
cais, o Dourado, e que significa, na lingua tupi, "rio 
dos peixes dom·ados" (pira - peixe;ju, corruptela 
de juba - amarelo vivo, dourado; hy - agua cor
rente, rio). Sete anos depois, outra lei estadual con
cedeu-lhe autonomia, elevando-o a categoria de Mu
nicipio, ao qual foi incorporado, pelo mesmo ato , o 
entao distrito de Albuquerque Lins (atual Municipio 
de Lins) , tam bern desmembrado de Bauru. Comple
tou a 3 de dezembro de 1964 o 50° aniversario de 
criagao . 

Fomut{ao Administrativa e Judiciciria 

PIRAJUI foi elevado a categoria de distrito de Bauru 
e obteve independi'mcia politica, tornando-se Mu
nicipio, pelas Leis estaduais 1 105, de 3 de dezembro 
de 1907, e 1428, de 3 de dezembro de 1914, respecti
vamente. 

Verificaram-se varias alterag6es em sua forma
gao administrativa. A ultima, realizada em 31 de de
zembro de 1953, retirou-lhe os distritos de Balbinos 
e Uru, que passaram a constituir novos Municipios. 
Restaram-lhe assim os seus quatro atuais distritos : 
o distrito-sede, Corredeira, Pradinia e Santo An to
nio da Estiva. 

Quanto a formagao judiciaria, Pirajui e presen
temente comarca de 1.a entrancia, com uma jurisdi
gao que abrange tambem os Municipios de Balbi
nos, Uru, Quaranta, Pongai , Presidente Alves e Re
gin6polis. A comarca de Pirajui foi criada pela Lei 
n .0 1 690 , de 19 de dezembro de 1919, e instalada a 
12 de margo do a no seguinte . 
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ASPECTOS FISICOS 

PIRAJui esta situado na zona fisiografica de Bauru, 
a 22° 00' 04" de latitude sul e 49° 27' 24" de longitu
de W . Gr. Tern uma extensao de 832 km" e limita
-se com os Municipios de Quaranta, Balbinos, Re
gin6polis, Presidente Alves e Garc;a . 

A altitude da sede municipal e de 448 metros, 
na estac;ao ferroviaria. Clima quente, com inver
no siko e chuvas de setembro a fevereiro. Em 1963, 
foi registrada temper.atura maxima de 330 e mini
ma de 10°C; a pluviosidade situou-se em t6rno de 
1106 mm, de julho de 1963 a junho de 1964 . 

Os acidentes geograticos mais importantes sao 
os rios Dourado, Feio e Batalha, este navegavel por 
peq uenas embarcac;6es. A topografia nao apresen ta 
grandes elevag6es e o solo contem argila, que e em
pregada no fabrico de tijolos. Quante a riquezas 
vegetais, ha madeiras de lei em algumas areas. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 CENSO Demogratico de 1960 encontrou em Pira
jui 28 125 pessoas, isto e, uma densidade demogra
fica de 34 habitantes por quil6metro quadrado, e 
9 448 pessoas a menos, em relagao ao total apurado 
pelo recenseamento de 1950 (37 573 habitantesl, di
ferenga explicavel, em boa parte, por terem sido 
desmembrados da comuna, entre os dois levanta
mentos, os distritos que constituiram os Municipios 
de Balbinos e Uru . A despeito disso , aumentou en
tre os dois Censos a populagao urbana e suburbana 
que passou de 7 2·10 habitantes em 1950 para 7 234 
em 1960. 

Os habitantes e os domicilios distribuiam-se da 
seguinte forma, no ultimo recense.amento: distrito
-sede: 19 812 habitantes e 4 058 domicilios; Corre
deira: 3 488 e 662 ; Pradinia: 2 312 e 422 ; Santo An
tonio da Estiva: 2 513 e 470 . 

Segundo estimativa local , em outubro de 1964 
a populagao do Municipio atingira o total de 29 500 
habitantes: 42,4 % nas zonas urbanas e suburbana 
e 57,6% na zona rural . 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Censo Agricola 

0 CENso de 1960, segundo dados preliminares, en
controu na comuna 449 estabelecimentos, com 81 848 
hectares, ao todo, sendo 25 299 (30,9%) destinados 
a lavouras . 

4 - !'IRAJUi 



T rec h o da Rn a Ca mpos Sal es 

Quanta ao tamanho dos estabelecimen tos, o 
Municipio apresen tou o seguinte quadro: 92 estabe
lecimen tos de m enos de 10 hecta res , ocupando ao 
todo 442. h ectares; 259 de 10 a menos de 100 h ecta 
res, perfazendo 10 513 h ectares; 134 de 100 a me
nos de 1 000 hectares, ocupando 38 710 h ectares ; 14 de 
1 000 a menos de 10 000 h ectares, perfazendo 32 183 
hectares. Trabalhavam n esses estabelecimen tos 7 188 
pessoas, ut ilizando 648 a rados e 115 tratores. R avia 
bovinos em 314 estabeleciment os, totalizando 25 821 
cabegas . 

A gricttltttrct 

A cULTURA de cafe continua sendo a principal a tivi
dade econ6mica do Municipio. Em 1963 , os cafezais 
est endiam-se por 9 188 hecta res e deram uma pro
dugao de 5 625 t oneladas, avaliada em 372,7 milh6es 
de cruzeiros, cifra que corresponde a 41 ,2 % do valor 
t otal da produgao agricola de Pira jui (905 ,3 milh6es) . 
Em segundo e terceiro lugares, quanta ao valor, si
t uaram-se a can a-de-agucar , com 259 ,2 milh6es de 

· cruzeiros (28,6 % ), e o arroz, com 100,0 milh6es de 
cruzeiros (11 ,0 % ) . A lavoura de cana abran gia 
1 800 h ectares, a de arroz, 1 000 h ectares; a primei
ra produziu 81 000 toneladas, a segunda, 1 200 t o
neladas . 0 milho, t am bern bastan te cul t ivado , es
tendia -se, no referido a no, por 2 800 h ectares ; sua 
colheita atingiu 4 200 toneladas e o valor de 66,5 
milh6es de cruzeiros (7,3 % do t ota l da produgao 
agricola ) . H a, ainda, embora com menor porte, cul
turas a prechi veis de algodao, melan cia, feij ao, 
amendoim, batata-inglesa, laranja, mamona e ba
nana . 

Em funcionamento a Cooperativa dos Cafeicul
tores de Pira jui . 
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Pecuaria 

0 MuNiciPIO tinha, em 1962, 33 178 cabegas de gado, 
avaliadas em 535,9 milh6es de cruzeiros. 82,1% des
se valor (440,0 milh6es) correspondiam aos 22 mil 
bovinos entao existentes ; 9,0 % (48 ,0 milh6es) aos 
3 200 muares; 5,6 % (30,0 milh6es) aos 5 000 suinos; 
2,6% (14,0 milh6es) aos 2 000 eqiiinos . Ravia tam
bem rebanhos de caprinos, bi1falos, ovinos e asi
ninos. 

A criagao destina-se a corte e produgao de leite 
e predominam entre os bovinos as ragas nelore, gir, 
mestigo de holandes e, em menor escala, a gusera. 

A produgao de leite atingiu a quantidade de 1 
milhao e 200 mil litros e o valor de 30 milh6es de 
cruzeiros. 

A criagao de galinhas no Municipio, efetuada 
na sua maior parte em tres grandes granjas, desti
na-se principalmente a produgao de ovos. A quan
tidade existente perfazia o total de 70 mil cabegas, 
avaliadas em 21,0 milh6es de cruzeiros. Ravia tam
bern 150 perus (180 mil cruzeiros) e 500 cabegas 
€ntre patos, marrecos e gansos (175 ·mil cruzeiros). 
A produgao de ovos alcangou 500 mil duzias e o 
valor de 50 milh6es de cruzeiros. 

0 Municipio produz mel e cera de abelha. Os . 
t otais, em 1962, foram os seguintes: mel - produ
zidos 1 000 kg, avaliados em 250,0 mil cruzeiros; 
cera - 500 kg, 125,0 mil cruzeiros. 

Censo Industrial 

0 CENso Industrial de 1960 encontrou em Piraj ui 45 
·estabelecimentos da industria de transformagao, 
que ocupavam ao todo 375 pessoas e dispunham de 
f6rca motriz avaliada em 2 076 cv. No transcurso do 
a na anterior essas industrias deram trabalho, em 
media mensal, a 291 operarios, pagaram ao todo 
34,4 milh6es de cruzeiros em salarios (18,3 ao ope
rariado) e obtiveram uma produgao avaliada em • 
177,5 milh6es de cruzeiros, dos quais 72,3 milh6es 
·correspondiam ao valor da transformagao in
dustrial. 

Destaca-se de maneira acentuad.a, entre t6das 
as industrias locais, a de produtos alimentares, que 
·contava com 20 estabelecimentos, 243 pessoas 
ocupadas e for<;a motriz de 1 883 cv; no decorrer do 
ano anterior ocupou, em media mensal, 20l:) opera
rios, despendeu 28,7 milh6es de cruzeiros em sala
rios (14,3 milh6es pagos aos operarios) e alcangou 
respectivamente 144,9 e 51,9 milh6es de cruzeiros 
nos val6res da produgao e da transformagao indus
trial. Situ.aram-se entao em segundo e terceiro lu-
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gares a ind(lstria de bebi
das (produgao no valor de 
18,1 milh6es de cruzeiros) 
e a de mobiliario (7,9 mi
lh6es) . Ha tamb.§m in
dustrias de minerais nao 
metalicos (3 estabeleci
mentos), de material de 
t ransporte (3), de madeira 
(3), de vestuario , calgado 
e artefatos de tecidos (2-), 
editorial e grafica (2 ) e 
metalurgica (1 ) . 

!JJdustria 

HAVIA no Municipio, em 
1962, 52 estabelecimentos 
da industria de tninsfor- Jgreja Matriz 

magao, que davam traba-
lho a 213 operarios, em 
media, e alcangaram, no ano, uma produgao ava
liada em 377,1 milh6es de cruzeiros. 

Predominavam, segundo o numero de estabele
cimentos, a industria de beneficiamento de cafe, 
com 24 empresas e produgao de 96,9 milh6es de cru
zeiros . Contavam-se, ainda, 8 estabelecimentos de 
fabricagao de m6veis de madeira, estofados e es
quadrias, 3 de panificagao, 2 fabricas de refrigeran
tes, 2 de m6veis de ferro batido e ferragens , 2 de 
industria editorial e grafica, 1 de torrefagao e moa
gem de cafe, 2 de estabelecimentos de beneficia
mento de arroz e 1 de cafe e arroz, 2 fabricas de 
a guardente de cana, 1 de agucar e alcool e 1 de 
chapeu de palhinha, 2 olarias, 1 matadouro. 

/ lbate de Reses 

FoRAM abatidos, em 1962, 1 722 bovinos, 1 507 suinos, 
68 ovinos e 10 caprinos. 0 principal produto resul 
tante, a carne verde de bovina, alcangou a quanti
dade de 336,9 toneladas, avaliadas em 70,4 milh6es 
de cruzeiros (77,7 % do valor total do abate) . De 
toucinho fresco, foram obtidas 59,9 toneladas, no 
valor de 9,2 milh6es de cruzeiros (10,2% ) . A carne 
verde de suino situou-se em terceiro lugar, com 
49,2 toneladas, correspondentes a 8,1 milh6es de 
cruzeiros (8,9 % ) , a de couro salgado de bovina em 
quarto lugar, com 38,0 t e 2,6 milh6es (2 ,8 % ) . As 
produg6es de carnes verdes de caprino e ovino e de 
peles secas desses mesmos rebanhos tiveram menor 
expressao econ6mica. 
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Comercio e Bancos 

PrRAJUi conta com 3 estabelecimentos de comercio 
atacadista, 94 de comercio varejista e 170 de pres
tagao de servigos. Sao 3 os hoteis em funcionamen
to, duas as pens6es e 2 os restaurantes. 0 Munici
pio exporta, principalmente para Sao Pa ulo e Santos, 
diversos produtos agropecuarios , como cafe, ac;ucar, 
avos, gada e outros. 

A rede bancaria compreende 7 ag·encias, dos se
guintes Bancos: Bandeirantes do Comercio, do Bra
sil, Brasileiro de Descontos. Comercio do Estado de 
Sao Paulo, do Estado de Sao Paulo, Mercantil de 
Sao Paulo e Noroeste do Estado de Sao Paulo. Ha 
tambem na sede municipal uma agencia da Caixa 
Econ6mica do Estado de Sao Paulo· 

Eis os saldos, em 31 de dezembro de 1963, das 
principais contas bancarias (em milh6es de cruzei
ros ) : caixa em moeda em-rente, 75,1 ; emprestimos 
em conta em-rente, 550,2 ; titulos descontados, .. . .. 
1 491 ,9; depositos a vista e a Curto prazo, 722 ,0; de
positos a prazo, 56 ,0 . 

T1'cmsportes e ComunicaroeJ 

EsTAVAM registrados na Prefeitura, em 31 de dezem
bro de 1963 , 262 automoveis e jipes, 230 caminh5es e 
12 outros veiculos . 

CO!!VEIICOES 
Al?DOWA ASfALTAOA -

1/ PERMANENT[ 

FERROV/A -

0 Municipio e servido pela Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil (EFNB), da Recte Ferroviaria Fe
deral, que possui tres estag6es em seu territorio : 
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uma na sede municipal e 
duas na zona rural (To
ledo Piza e Posta Km 75 ) . 
Ha tambem servigo de 
onibus para diversas lo
calidades. 

Estradas de rodagem 
estaduais e municipais li
gam Pirajui as comunas 
vizinhas e os Municipios 
de Guaranta e Presidente 
Alves podem ser atingi
dos tambem pela ferrovia 
(EFNB). 0 acesso a ca-
pital de Sao Paulo e a Pra~a Rui Barbosa 
Brasilia pode ser feito pe-
las seguintes vias : Sao 
Paulo - a) Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil (474 km - 8 h 2 m ) ; b) 
ENFB ate Bauru (74 km - 1 h 45 m ) ; dai em dian
te a Companhia Paulista de Estrada de Ferro e Es
trada de Ferro Santos-Jundiai (mais 400 km -
6 h 8 m ) , ou entao a Estrada de Ferro Sorocabana 
(mais 396 km - 10 h 45 m) ; c) rodovia estadual 
Marechal Rondon, a te Bauru e, em seguida, a ro
dovia Anhanguera, tam bern estadual ( 404 km -
6 h 14 m ); Brasilia - rodovia Rondon, via Sao Jose 
do Rio Preto e Ban·etos, ate Colombia (334 km -
5 h 34 m) , prosseguindo, via Frutal e Goia nia, pela 
rodovia federal BR-14 (mais 642 km - 10 h 42 m ) . 

A 3 km da cidade encontra-se urn aeroporto 
municipal, com 1 000 m etros de comprimento par 
60 de largura, e, no distrito de Corredeira, urn cam
po de pouso particular , medindo 1 000 x 28, mas nao 
ha escala regular de avioes comerciais no Muni
cipio. 

Duas sao as agencias telegra.ficas em funciona
mento. 

ASPECTOS SOCIAlS 

- A CIDADE de Piraj ui esta situada num planalto, apre
senta aspecto agradavel e conta com 4 pragas e 69 
ruas largas e bem cuidadas. As pragas e 22 ruas sao 
calgadas e pavimentadas e alguns logradouros sao 
arborizados . 

Dos 2 400 predios existentes, 2 000 possuem li
gag6es eletricas, 1 950 tern agua encanada e 1 063 sao 
servidos pela rede de esgotos. A rede de abasteci
mento de agua tern mais de 29 quil6metros de ex
tensao; a de esgotos, cerca de 14 . A energia e for
necida pela Companhia Paulista de Forga e Luz, na 
corrente de 220/127 volts , e ha na cidade servigo 
telefonico, com 540 aparelhos em funcionamento . 
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Assistencia lviedico-sanitaria 
UM HOSPITAL com 72 leitos, mantido pela Santa Casa 
de Misericordia, proporciona assistencia aos habi
tantes de Pirajui. Em funcionamento tambem os 
seguintes 6rgaos: Centro de Saude, Dispensario Re
gional Dermatol6gico, Posta de Puericultura, Gabi
nete Dentario do Grupo Escolar Olavo Bilac Ctodos 
mantidos pelo Estado) e, na zona rural, 5 pastas 
de saude (municipais) . 

Dez sao as farmacias existentes. Onze medi
cos, 15 enfermeiros e auxiliares e 9 dentistas exer
cem a profissao no Municipio. 

ASPECTOS CULTURA lS 
Ensino 
No rnicro do ana letivo de 1964, h avia em Pirajui 
40 unidades de ensino primario geral, com 86 pro
fess6res e 2 764 alunos matriculados . 

Conta tambem o Municipio com 3 estabeleci
m entos de ensino media: a Escola Industrial, que 
ministra o ginasial e cursos de mecanica, corte e 
costura e de confec<;ao de doces; a Escola Tecni
ca de Comercio, com cursos basi co e tecnico ; o Ins
tituto de Educa<;ao Doutor Alfredo . Pujol, que en
sina, o ginasial, o colegial (classico e cientifico), 
o normal, e mantem outros cursos, como o pre-pri
mario, primario, preparat6rio para 0 ginasio, de 
aperfei<;oamento de profess6res primarios e de ad
ministra<;ao escolar. Nesses estabelecimentos havia 
ao todo 59 profess6res e matricularam-se 718 alunos. 

Cttltufa 
A PREFEITURA local mantem uma biblioteca publi 
ca: a Biblioteca Doutor Getulio Vargas, cujo acer
vo, em fins de 1963, totalizava 3 166 volumes. Ha 
tamb·2m uma livraria e Z tipografias . 

Entre as 9 entidades culturais e esportivas, des
tacam-se, pelo numero de associados, o Parque Clu
be (808 s6cios) , o Pirajui Atletico Clube (520) , o Pi
ra jui Cestobol Clube (371) e o Esporte Clube Usina 
Miranda (300) . 

Cinemas, existem 1 na sede municipal, com 1 060 
lugares, e 1 na zona rural, com 388 lugares; jornais, 
um: o Correia de Pirajui, semanario, com tiragem 
media · de 1 200 exemplares. ,. 

A Radio Pirajui (ZYT-6) transmi te na fr eqi.i.en
cia de 1 250 kc/ s, em ondas medias. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 
FuNCIONAM no Municiuio uma coletoria estadual e 
outra federal e a Agencia Municipal de Estatistica , 
6rgao do Conselho Nacional de Estatistica. 
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Finan[as Pltblicas 

EM 1963, as arrecadagoes federal, estadual e muni
pal atingiram, respectivamente, os totais de 64,9, 
172,6 e 73,1 milh6es de cruzeiros . Do total arreca 
dado pelo Municipio, 66,8 milh6es correspondiam a 
renda tributaria . 

Para o exercicio de 1964, vigorou o mesmo or
c;amento municipal aprovado para 1963, que fixava 
a despesa em 57,3 milh6es e previa receita de 56,8 
milh6es de cruzeiros, com 25,4 milh6es de r enda tri
butaria . 

Represmtarao Politica 
QurNzE sao os vereadores em exercicio. Para as elei
g6es de 7 de outubro de 1962, estavam inscritos 
7 079 eleitores. 

FONTES 
As INFORMAQOES divulgadas n este trabalho foram . 
em sua maioria, compiladas e fornecidas pelo Agen
te Municipal de Estatistica de Pirajui , Oswaldo P. 
Wicher . 

Utilizados, tambem, na sua elaborac;ao dados 
dos arquivos de documentac;ao municipal , da Di
retoria de Documentac;ao e Divulgac;ao. (Secreta 
ria-Geral do CNE ) e de outros 6rgaos do sistema 
esta tistico brasileiro . 

EST A publica9ao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
ta9ao e Divulga9ao do Conselho Nacional de Esta
tistica . A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evolugao hist6rica do Municipio, c01-responde, a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza9ao, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Oc01·rem, em alguns casas, divergen
cias de opinitio, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo raros os equivocos e en·os nas pr6prias 
fontes de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualque.r colabora9ao, especial 
?nente de historiadores e ge6grajos. 

PIRAJUi - 11 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiiio Aguiar Ayres 

COLE~iiO DE MONOGRAFIAS 

( 3." serie) 

200 - Cai~ara. 201 - Macae. 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 
- Tupii. 214 - Pombal. 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. 2"23 -
Siio Gabriel. 224 - Simiio Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 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 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Porii . 
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 - Brod6s qui. 267 - Itapui. 268 - Pira
tininga. 269 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 271 - Bragan~a 
Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - Itaporanga d 'Ajuda. 274 
- Andrelii.ndia. 275 - Ca conde. 276 - Alagoa Grande. 277 -
Jardim. 278 - Floresta. 279 - Camaquii. 280 - Missiio Velha . 
281 - Caic6. 282 - Imperatriz. 283 - Congonhas. 284 - Serro. 
285 - Salgueiro. 286 - Monte Azul Pau!ista. 287 - Sao Vi
cente Ferrer. 288 - Morro do Chapen. 289 - Santo Antonio 
da Palatina. 290 - Amparo. 291 - Sao Carlos (2." edi~iio). 292 
- Ruy Barbosa. 293 - Brasilia. 294 - Descalvado. 295 - En 
cantado. 296 - Arari. 297 - Siio Simiio (2." c di ~iio). 298 
- Baependi (2." edj~iio) . 299 Pirajui. 

Acabou- se de imprimir, no Servi c;o Gnijico do 
IBGE, aos quatro dias do mes de junho de mil 
novecentos e sessenta e cinco, 29. 0 da criac;ao do 
Instituto e 400.0 da junda c;ao da cidade do Rio de 
Janeiro. 


