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ASPECTOS PfSICOS - Area: 718 km' 
altitude: 541 m; temperatura m edia 
a 22°C; precipitw;;iio pluv iometrica 
1289 ,9 mm (1964). 

(1960); 
de 21 
anual : 

POPULA()AO - 54161 habi tantes (dados prelimina
res do Recenseamento G eral de 1960); densidade 
demogr(tfica: 75 habitant es por quil6metro 
quadrado. 

ATi ll iDADES PRINCIPAlS- industrias (textile de 
produtos alimentares) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS- 1 matriz e 10 
agencias. 

VEfCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Muni
cipal! - 1 427 autom6veis e jipes, 616 caminh6es 
e 256 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 8 200 ligag6es eletricas, 
1 080 aparelhos telef6nicos; 5 h ot eis, 5 pens6es, 
6 restaurantes e 3 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA - 3 hospitais com 145 
leitos; 41 m edicos, 33 dentistas, 11 entermeiros, 
no exercicio da pr otissiio ; 20 jarmacias e 
drogarias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 68 unidades escolares de 
ensino primcirio fundamental comum, 8 de 
ensino m edia; 5 tipografias, 3 l ivrarias, 1 
biblio t eca e 2 jornais . 

OR(JAMENTO MUNICIPAL PARA 1965 - (milh6es 
de cruzeiros ! - r eceita previs ta: 600,1; despesa 
fix ada: 600 ,1. 

REPRESENTA()AO POLfTICA - 17 vereadores em 
exercicio. 

Texta de Maria de Lourdes Freitas Cianella e 
desenho da capa de Ca rlos Cesar Fernandes de 
Aguiar , ambos da Diretoria de Documentac;ao e 
Divulgagao do CNE . 



Vista parcial da cldade 

ASPECTOS J-IJST6RICOS 

MEsMo antes de ser colonizado o t errit6rio que 
hoje constitui o Municipio jauense, o rio que banha 
a localidade ja se chamava Ja(t. Isto porque os 
bandeirantes que des(!iam o rio Tiete com destino a 
Mato Grosso encontraram em abundancia na foz de 
urn de seus afluentes urn peixe denominado jau, 
ficando o local conhecido como a barra do ribeiriio 
do Jail . 

0 primeiro habitante da localidade foi o temido 
facinora Ant :5 nio Dutra , que, fugindo a justic;a de 
Araraquara, refugiou-se nas matas do atual Munici
pio, e depois de alguns dias de march a pela selva 
atingiu as margens do rio Jau. Ai Dutra a rranchou 
fazendo uma pequena roc.a e vivendo quase exclusi
vamente do produto de sua lavoura, cac;a e pesca. 

Apossando-se das terras circunvizinhas tratou 
logo de entrar em comunica<;iio com a Capela de 
Brotas que era o povoado mais proximo. Com a 
noticia espalhada em Brotas da fertilidade das ter
ras do vale do Jau e a r etira da dos indios Coroados 
para a outra m a rgem do rio Tiete , organizou-se uma 
caravana de aventureiros com o fim de abrir uma 

· estrada de rodagem e tamar posse das· terras 
devolutas. 

Desta comitiva constavam entre outros, o tenen
te Manoel Joaquim Lopes, Francisco Xavier Lacerda 
e os irmaos Veloso. A esse grupo incorporou-se Dutra. 

Depois de vagar pelo sertao do J a'u a caravana 
dividiu-se, indo um grupo estabelecer-se no atual 
bairro do Banharao. Atingindo seu obj etivo o grupo 
formado por Bento Manoel de Morais Navarro , 
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tenente Manoel Joaquim Lopes, capitao Jose Ribeiro 
de Camargo e Francisco Gomes Botao, depois de va
rios estudos e ponderac;oes, resolveram fundar um 
povoado. Para isto Francisco Gomes Botao e o te
nente Lopes doaram 40 alqueires de suas terras com
preendidas entre a margem esquerda do Jau e o 
c6rrego Figueira. 

Foi erguida entao a Capela sob a invocac;ao de 
Nossa Senhora do Patrocinio .A primeira missa foi 
celebrada em 1853, pelo Padre Francisco de Paula 
Camargo. 

Por proposta de Bento Manoel de Morais Na
varro o povoado recebeu o nome de Nossa Senhora do 
Patrocinio e, por ser a margem do rio Jau, passou a 
ser Capela de Nossa Senhora do Patrocinio do Jau . 

Forma[ao Administrativa e J udiciaria 

o DISTRITO de Jau foi criado por f6r c;a da Lei 
provincial n . 11 , de 24 de marc;o de 1859. 

A Lei provincial n . 60, de 23 de abril de 1866, 
criou o Municipio com territ6rio desmembrado do de 
Brotas. A sede municipal foi elevada a categoria de 
cidade, pela Lei provincial n . 6, de 6 fevereiro de 
1889. 

Atualmente sao 2 OS distritos: Jau e Potunduva. 
Juridicamente Jau e comarca desde 7 de maio de 

1877, pela Lei n. 28. 

ASPECTOS F1SICOS 

CoM superficie de 718 km2 o Municipio esta loca
lizado no vale do Rio Tiete, na zona fisiografica de 
Sao Carlos e Jau. Limita-se com os m unicipios de 
Bocaina, Dourado, Dois C6rregos, Mineiros do Tiete, 
Barra Bonita, Macatuba, Pederneiras, Itapui e Ba 
riri. Seu clima e seco e quente com predominancia 
de ventos SE. A temperatura media anual varia 
entre 21 e 22°C. A precipitac;ao pluviometrica em 
1964 foi estimada em 1 289,9 mm. 

Jau esta situado a 541 m de altitude e dista, em 
linha reta, da capital estadual 246 km em direc;ao 
ONO. Suas coordenadas sao 22° 17' 44" de latitude 
sui e 48° 33' 30" de longitude W. Gr. 

No sistema hidrografico municipal destacam-se 
os rios Jau e Tiete, na divisa com o Municipio de 
Pederneiras. Os demais sao c6rregos e ribeiroes: o 
Ave-Maria e Pouso-Alegre de Baixo, todos formado
res de extensas varzeas. 
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Escola Industrial 

No sistema orografico destacam-se as serras da 
Bocaina e do Banharao. 

0 seu solo e rico em jazidas de pedra-ferro 
e areias, encontradas em Pires, Pedroso, Joao da 
Velha e Borralho, entre outros locais. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 MUNICiPIO possuia popular;ao de 54 161 habi
tantes, de acordo com os dados preliminares do 
censo Demografico de 1960; destes , 59 % estavam na 
zona urbana e 41% na zona rural. A densidade de
mografica era de 75 habitantes por km2

• A popular;ao 
do Municipio aumentou 23 % no ultimo intervalo 
censitario. A populagao urbana cresceu 67 ,6% e a 
rural teve urn decrescimo de 13 %. A cidade cresceu 
68,1 %' no ultimo periodo intercensitario passando a 
31 229 habitantes. 

Foram contados 9 337 domicilios no distrito-sede 
e 1 474 no de Potunduva. 

ASPECTOS ECONO.MICOS 

A EOONOMIA municipal esta apoiada na industria 
textil e no beneficiamento de produtos agricolas. 

Censo Agricola 

Os RESULTADOS preliminares do Censo Agricola de 
1960 apresentaram 626 estabelecimentos em Jau, 
numa area de 61 387 ha. Deste total 36 754 ha eram 
destinados exclusivamente a lavouras. Dos estabeleci
mentos contados 93 tinham menos de 10ha; 361 entre 
10 a menos de 100; 171 entre 100 a menos de 1 000; 
e apenas 1 entre 1 000 a menos de 10 000. 

Nestes estabelecimentos trabalhavam 10 036 
pessoas, e foram usados 174 tratares e 966 arados. 
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Em 463 estabelecimentos havia criac;ao de 
bovinos, sendo que em 436 contavam-se menos de 100 
cabec;as, em 26, de 100 a menos de 500 e apenas 1 
com mais de 500 cabec;as. 

Agricultura 

As CULTURAS agricolas em 1964 ocuparam 32 148 
hectares e renderam 4,5 bilhoes de cruzeiros, dos 
qua.is 80,1 % provenientes da cana-de-a<;ucar. Deste 
produto foram cultivados 10 000 hectares e produzi
das 510 mil toneladas. Seguem-se o milho, com 
9 870 t e 11,1 % do valor, e o arroz, com 1 440 t e 4% 
do valor. Os 4,8 % restantes do valor, foram eobertos 
pelas culturas de feijiio, cafe, mandioca, mamona, 
amendoim, banana, limao, laranja, algodiio e tan
gerina . 

Pecuaria 

A POPULAQAO pecuana do Municipio totalizava, 
em 1963, 151 610 cabe<;as, valendo 1,4 bilhiio de 
cruzeiros . 

0 principal rebanho e o bovina, com 20 000 ca
be(fas e 83,7% do valor total. A seguir vern o suino, 
com 25 000 cabec;as e 10,5 %, e o muar, com 2 500 e 
4,4 % . Ha.via, ainda, 2 500 caprinos, 1 200 eqtiinos, 
400 ovinos e 10 asininos. 

Foram produzidos, no mesmo ano, 1 milhao e 
800 mil litros de Ieite, num valor de 108 milh6es de 
cruzeiros. 

0 plantel avicola em 1963 era composto de 97 050 
cabec;as e avaliado em 44,7 milh6es de cruzeiros. 
Emm 95 850 os galinaceos, e 1 200 os palmipedes. 
Foram produzidas 550 mil duzias de ovos de gali
nha, ava!iadas em 132 milh6es de cruzeiros. 

Neste ultimo ano a produc;ao de mel atingiu a 4 
toneladas, no valor de 480 mil cruzeiros. 

Ha urn p6sto agropecuario e 1 veterinario 
prestando assistencia a.os criadores. 

Grupo Escolar Major Ricardo 



Censo Industrial 

o CENso industrial de 1960 registrou, em Jau, 
163 estabelecimentos, sendo 3 da industria extrativa 
de . produtos minerais e os demais da industria de 
transformac;ao. ocupavam 1 784 operarios em media 
mensal, e o valor da produgao atingiu a 1,0 bilhao 
de cruz.eiros. 

Os dois principais g€meros de industria eram: o 
textil, com 1 estabelecimento, e o de produtos ali
mentares, com 32, que contribuiram com 40 % e 33 % 
para o total da produc;ao, respectivamente. Os demais 
generos ·eram: minerais nao metalicos (24 estabele
mentos) , madeira (24) , couros e peles e produtos 
similares (19) , mobiliario (18), vestuario, calgados e 
artefatos de tecidos (18) , metalurgica (5), material 
de t ransporte (5) , mecanica (3) , material eletrico e 
de comunicag6es (3), bebidas (3), editorial e grafica 
(3) e quimica (1). Havia, ainda, urn estabelecimento 
que nao especificou o genero. 

Produfao Industrial 

A PRoougli.o industrial de 1964 registrou 289 es
tabelecimentos industriais, ocupando 3 163 operarios 
em media mensal, eo valor da produc;ao foi calculado 
em 19,4 bilh6es de cruzeiros. 

0 principal genero de industria e 0 textil, que 
contribuiu com 48 % para o valor total da produc;ao, 
empregou 1 208 operarios, em media mensal, e contou 
com 2 estabelecimentos. A seguir vern o de produtos 
alimentares, com 100 estabelecimentos, com 551 ope
rarios, e 27 % do valor total da prodU<;ao. Destes es
tabelecimentos, destacam-se 2 usinas de ac;ucar, que 
ocup·aram 245 operarios em mediae produziram 17% 
do valor total. 

Bern distanciado vern o de vestuario, calc;ados e 
artefatos de tecidos, com 7% do valor, 333 operarios 
em mediae 48 estabelecimentos; o de mobilhirio, com 
5% do valor, 250 operarios e 20 estabelecimentos; 
ode metalurgica, com 4 % do valor, 293 operarios e 12 
estabelecimentos. 

Os 9 % r·estantes do valor da produc;ao foram 
cobertos pelos s·eguintes generos: minerais nao me
talicos (32 estabelecimentos), material eletrico e de 
comunicag6es (3), material de transporte (4), ma
deira (30), papel e papelao (1) , couros e peles e 
produtos similares (6), quimica (1), produtos de 
perfumaria, sab6es e velas (1), bebidas (12), editorial 
e grafica (9) e ainda 8 estabelecimentos sem especi
ficagao de genero. 
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Piscina Municipal Ricardo Bagalolo 

Abate de Reses 

FoRAM abatidos 5 578 bovinos, 3 534 suinos, 53 
ovinos e 68 caprinos, em 1963. 

Os produtos derivados t otalizaram 1 316 tonela
das no valor de 367 milhoes de cruzeiros; 63, % de sse 
valor correspondia a carne verde de bovina (634,8 t); 
9,6 % a carne verde de suino e 10,0% ao t Jncinha 
fresco, respectivamente, com 111,4 e 138,4 toneladas; 
7% a salsicharia a granel (88,2 t) e 5,4% ao char
que de bovina <69,0 t). Os 4,7% restantes engloba
vam carnes verdes de ovino e caprino, couros verde 
e seco de bovinos e suinos, linguas frescas em ge
ral, tripa seca de bovina, bucho frigorificado, ossos 
a granel e peles seca.s de ovino e caprino. 

Comercio 

ACHAM-SE instalados na sede municipal 15 es
tabelecimentos do comercio atacadista e 628 do 
varejista. 

As transa<;6es comerciais sao feitas com as pra
c;as de Bocaina, rtapui , Bariri, Mineiros do Tiete, Dais 
Corregos, Igarac;u do Tiete, Boraceia e Pederneiras. 

0 Municipio exporta, entre outros artigos, calc;a
dos, ac;ucar, fios de juta, prensa para oleos vegetais, 
fog6es, chuveiros, massas alimenticias, varas para 
pesca, bebidas, roupas, coroas mortuarias, tlimulos 
de marmore, aguardente, acumuladores para autos, 
moveis de madeira e de ac;o, chapeus de palha, oleo 
de mamona, adubos e tacos para assoalho. 
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Ban cos 

A REDE bancaria e constituida por 1 matriz do 
Banco Melhoramentos do Jau e 10 agencias dos se
guintes bancos: Brasileiro de Descontos, Brasul de 
Sao Paulo, Comercial do Estado de Sao Paulo, do 
Brasil, Comercio e Industria de Sao Paulo, do Es
tado de Sao Paulo, Frances e Italiano para a 
America do Sui, Industria e Comercio de Santa 
Catarina, Moreira Salles e Novo Mundo. Possui 4 
cooperativas: 2 de consumo e 2 de prodm;ao. 

Os saldos das principals contas existentes em 
31 de dezembro de 1964 eram os seguintes (em mi
lh6es de cruzeiros): caixa em moeda co·rrente, 368,4; 
emprestimos em contas correntes, 2 048,4; titulos 
descontados, 8 956,9; dep6sitos a vista e a curta prazo, 
4 107,7; depositos a prazo, 112,8; e emprestimos hipo
tecarios, 0,9. 

Servi[OS 

HA EM Jau 290 estabelecimentos de presta(:ao de 
servi(:os, entr.e os quais 5 hotels, 5 pens6es e 6 res
taurantes. 

Transportes e Comunica[oes 

0 MuNICiPIO e servido de rodovias estaduais e 
municipals e ainda pela Companhia Paulista de Es
tradas de Ferro, atraves do ramal de Jau, com as es
tac;6es de Airosa Galvao, Ave Maria, Banharao, Jau 
e Jandourado e as paradas de Pacheco ·e Marambaia. 

Com a Capital Estadual articula-se em ferrovia 
em 5 horas e 11 minutos e de rodovia em 5 horas e 
42 minutos. 

Liga-se a Brasilia, de rodovia, em 15 horas, via 
Colombia, Frutal (MG) e Goiania (GO). 

As liga(:6es rodoviarias com os demais municipios 
sao as seguintes: 35 minutos ate Bariri; 23 minutos 
ate Barra Bonita; 21 minutos ate Bocaina; 28 minu
tos ate Dais C6rregos; 46 minutos ate Dourado, via 
Bairro Obelisco; 42 minutos ate Itapui; 19 minutos 
ate Mineiros do Tiete; 29 minutos ate Pederneiras; 
e 1 hora e 4 minutos ate Macatuba, via Barra Bonita 
e Igarac;u do Tiete. Dista, de ferrovia, 20 minutos de 
Dais C6rregos; 51 minutos d·e Itapui e 22 minutos de 
Pederneiras. 
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A sede municipal liga-se ao distrito de 
Punduva por ferrovia em 16 minutos, ou de 6nibus 
em 30 minutos. 

Na Prefeitura Municipal achavam-se registra
dos, em dezembro de 1964, 1 427 autom6veis e jipes, 
616 caminh6es e 256 outros veiculos . 

Funcicna uma agencia postal-telegnifica do De
partamento dos correios e Telegrafos. Ha 1 080 apa
relhos telef6nicos instalados. 

,., 
conven~oes .. 
ROOOVIA PAVIMENiAOA -
TRAFEGO PCRMAN£Nic -

FERROV/A ~ 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Jai1 es ta em fase de remodelac;ao no 
seu aspecto urbana, com novas construc;6es surgindo 
pm· t6da parte. 

Pcssui cerca de 200 ruas, 8 prac;as e 8 400 predios 
As prac;as sao arborizadas e ajardinadas. 70 % de 
suas ruas sao pavimentadas. Todos os predios estao 
ligados a rede de esgotos e de agua. Sao 8 ?.00 as 
ligac;oes eletrica s. 
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A energia eletrica e 
fornecida pelas usinas hi
droeletricas de Gaviao 
Peixoto e de Barra Bonita, 
sendo concessionana a 
Cia. Paulista de Forga e 
Luz. 

A populagao conta 
com os servigos profissio
nais de 22 advogados e 13 
engenheiros. 

A.rsistencia 

Medico-Sanitaria 

AcHAM-SE instalados no 
Municipio 3 hospitais, com 
capacidade de 145 leitos: 
a Sa:nta casa de Miseri
cordia, mantida pela Ir
mandade de Misericordia 
de Jau; o Pronto Socorro 
Sao Lucas; o Hospital e 

Igreja Ma triz 

Maternidade Amaral Carvalho. Disp6e, ainda, de urn 
Centro de Saude, urn Posto de Puericultura, urn Dis
pensario de Tuberculose, urn Departamento de Pro
fila.xia da Lepra, do Instituto de Oftalmologia, e 
ce 9 Gabinetes Dentarios em Grupos Escolares. 

Ha 41 medicos, 11 enfermeiros, 33 dentistas e 
20 farmacias, para atender aos moradores. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

EM 31 de dezembro de 1964, existiam 68 unida
des do ensino primario geral, com 175 professores e 
uma freqiiencia de 6 750 alunos. 

No ensino media existiam 8 unidades escolares: 
4 de ensino secundario, 1 de comercial, 1 de indus
trial e 2 de normal. No secundario eram 3 607 as 
matriculas e 112 os professores; no comercial havia 
609 alunos ·e 20 professor·es; no industrial, estavam 
544 alunos e 36 professor.es; no curso normal estuda
vam 227 alunos e o corpo docente era formado de 
36 professores. 

Cultura 

0 MuNICiPIO conta com uma biblioteca mantida 
pela municipalidade. Possui 3 associag6es culturais: 
o Centro Cultural da Juventude Jose de Alencar, 
com 20 associados; o Foto Clube de Jau (arte foto
grafica), 38 associados; e a Casa de Cultura de Jau 
(literatura), 25 associados. 
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As associac;6es desportivas e recreativas sao : 
Gremio Paulista de Jau (com 450 s6cios); Jau Clube 
Desportivo (350); Aero Clube de Jau (800) ; Esporte 
Clube XV de Novembro (850); Clube Comercial de 
Jau (360); Clube Atletico Ipiranga (40); Clube 
Jauense de Xadrez (25); Esporte Clube America 
(60); Jau Atletico Clube (15); Atletico Clube 
Gua.rani (30); Centro Operario Beneficente e Ins
trutivo de Jau (40); e Associac;ao Atletica Palmeiras 
(60) . 

Ha 3 cinemas: Cine Sao Geraldo com 600 Juga
res; Cine Jau, com 1200; e Cine Paroquial Sao 
Benedito, com 300. 

A Radio Piratininga, ZYR-244, transmite em 
ondas curtas e medias, com freqiiencia modulada, 
em 1420 quilociclos, e a Radio Jauense, PRG-7, 
emite em 1 010 quilociclos. 

Existem 2 jornais diarios: o "Comercio do Jahu" 
e a "F6Iha de Jau". Ha, ainda, 5 tipografias e 3 
livrarias. 

A principal comemorac;ao e o dia de Nossa Se
nhora do Patrocinio, padroeira da cidade, em 15 de 
ag6sto. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E POLITICOS 

AcHA-SE instalada na sede municipal uma 
agencia de Estatistica, 6rgao integrante do sistema 
de coleta do IBGE. 

No Municipio de Jau, existem coletorias federal 
e estadual. 

Finanfas Pt'tblicas 

FoRAM arrecadadas, no ano de 1964, as seguintes 
receitas (milh6es de cruzeiros) : federal, 713,4; es
tadual, 1814,7; e municipal, 452,1. A despesa muni
cipal no mesmo ano foi de 444,5 milh6es de cruzei
ros. 0 orc;amento municipal para 1965 previa uma 
arrecadac;ao de 600,1 milh6es de cruzeiros e fixava 
igual despesa. 

Instituto de Educa~iio Caetano Loureno;o de Camargo 



Cart6rios e T abelionatos 

A CoMARCA de Jau possui 2 cart6rios de registro 
civil, 1.o e 2.o oficios; 2 de registros de im6veis; urn 
contador - distribuidor e partidor. 

Re pre.rentafaO Politic a 

0 LEGISLATIVO municipal e composto de 17 verea
dores. Estavam inscritos ate 31 de dezembro de 1964 
16 200 eleitores. 

FONTES 

As INFORMA<;5Es divulgadas neste trabalho foram 
em sua maioria fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Jau, Agostinho de Oliveira. 

Foram utilizados tambem dados dos arquivos de 
documentac;iio municipal da Diretoria de Documen
tac;iio e Divulgac;iio do CNE (Secretaria-Geral) e de 
ct ivc;:-sos 6rgiios do sistema estatistico brasileiro. 





EST A publicat;ao taz parte da serie de monogratias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tat;ao e Divulgat;ao do Conselho Nacional de Esta
tistica . A nota introdut6rta, sobre aspectos da evo
luqao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizat;ao, elementos esparsos em diferentes 
documentos . Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa nature
za, nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias tontes de pesquisa . Por isso, o,. CNE acolheria 
com o maior interesse qualquer colaboracao, espe
cialmente de historiadores e ge6gratos . 



IBGE --- CONSELHO NACJONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Sec.rt-t3rio-Geral: Sebastiao .4gu iar AyrPs 

COI.E~' AO HE MONOGRAFIAS 

(4.• serie) 

300 - Sao Mateus. ES. 301 - Videira , SC. 311~ - l'i rasStlllnnga. 

SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata , SP. 306 - Cordeiro, RJ. :l07 - Umbuzeiro, I'B. 

:W8 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SI'. :no - Areia, PB. :n1 
- Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - llba.iara , 
CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. :H6 - Pitangui. 
MG. 317 - Rebotu;as, PR. 318 - Cajun1. SP. :ll!l - Araxi1 , 
MG (2." edi<;ao) . 32U - Porto de Pedras , AL. 32 1 - Belt;m , I'A . 
:122 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa. \1(;. :!:!4 -

Joinvile, SC (2.• edi~ao). 325 - Brasilia, DF C~-· •·di~aol . E6 
- Campinas, SP ( 2" edi~iio). 327 - Sao Paulo de Olivl·n<:a. ,u ·J. 
328 - Itapemirim, ES. 329 - Macri6, .\L (2." Pdi~·iiol. ::::11 -
Jau, SP. 331 -

Ac:abou-se de imprimir no Serviro G r ajico do 
I BGE, aos dez dias do mes de junho de mil 
novecentos e sessenta e seis, 30.<' da criu edo do 
Instituto. 


