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ASPECTOS FISICOS - Area : 702 km' ; altitude: 
499 m; temperaturas medias, em °C, das 
mciximas·: ' 26,6; das minimas: 14; precipitac;ao 
pluviometrica anual: 1 677,2 mm (1965;. 

POPULAQAO - 93 980 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); 
densidade demogrcijica: 134 habitantes par 
quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria (produtos 
alimentaresJ e comercio. 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 2 matrizes e 
20 agencias; 2 Caixas Economicas (jederal e 
estadualJ com 2 subagencias . 

. VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal) - 2 959 autom6veis, 489 jipes, 1 053 
caminh6es, 132 6nibus e 1 237 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 20 988 ligar;6es eletricas, 
5 152 aparelhos telet6nicos, 26 hoteis, 4 pens6es, 
16 restaurantes, 212 bares. 

ASSIST£NCIA MEDICA - 5 hospitais, com 1 652 
leitos, 17 estabelecimentos de assistencia para
-hospitalar e 25 unidades dos Servic;os Oficiais 
de Saude Publica; 86 medicos, 88 dentistas, 70 
entermeiros, no exercicio da profissao; 39 
jarmcicias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 93 unidades escolares de 
ensino primcirio geral; 14 estabelecimentos de 

. ensino media e 6 do ensino superior; 8 asso
ciac;6es culturais; 8 tipogratias, 8 livrarias, 9 
bibliotecas, 5 jornais, 7 cinemas, 3 rcidiotrans
missoras e 1 estac;ao de TV. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (bilh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 1,9; despesa 
jixada: 1,9. 

REPRESENTAQAO POLITICA - 19 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Fernando Pereira Cardim e desenho 
da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documentac;iio e Divulgac;iio 
do CNE. 



Prefei t ura Municipal 

ASPECTOS HIST 6RICOS 

EXPLICA Teodoro Sampaio: o top6nimo Bauru 
resulta da corruptela de Yba-uru - termo tupi, 
que significa "cesto de frutas". 

A vasta regiao onde atualmente se localiza Bauru 
era, ha pouco menos de um seculo, assinalada nos 
mapas da epoca simplesmente como "sert6es des
conhecidos - indios caingangs". Os selvagens dessa 
tribo dominavam completamente aquela parte do 
oeste paulista e repeliam com violencia os brancos 
que tentavam invadir seus dominies. 

A hostilidade dos natives, todavia, nao conse
guiu arrefecer a atra<;ao que aquelas terras ferteis 
exerciam no espirito dos pioneiros. 0 mineiro 
Azarias Ferreira Leite, autentico bandeirante, 
deixou seu Estado natal e, juntamente com a esp6sa 
e o sogro. ambos fluminenses, quebrou a impene
trabilidade dos sert6es. Radicou-se ali em 1889, 
cabendo-lhe, assim, a honra de fundador de Bauru. 
Ap6s organiza r sua fazenda e iniciar a cultura do 
cafe, Azarias Ferreira Leite, homem culto e inteli
gente, come<;ou a dedicar-se ao nascente povoado, 
para onde afluiram, entao, outros pioneiros. 

Vencida a resistencia dos indigenas e as 
dificuldades naturais, o povoado come<;ou a desen
volver-se e em 1893 era elevado a ca tegoria de 
distrito de paz. Nessa qualidade, jurisdicionava-se 
ao Municipio de Espirito Santo da Fortaleza, que 
por sua vez fora fundado em 1856 por Felicissimo 
Antonio de Souza Pereira e Antonio Teixeira do 
Espirito Santo e pertencera ao Municipio de Lenl(6is. 
tendo sido elevado a freguesia pela Lei Provincial 
n.0 61 , de 12 de abril de 1880, e a Municipio pela 
Lei n.0 69, de 2 de abril de 1887. 

Em 1.0 de agosto de 1896 foi sancionada pelo 
presidente do Estado, Campos Sales, a Lei que 
transferia a sede do Municipio para a povoal(ao de 
Patrimonio de Bauru, que passaram a denominar-

BAURU- 3 



se simplesmente Bauru. Alguns autores consideram 
essa Lei a de cria<;ao do Municipio de Bauru. 

Come<;aram entao a aparecer novos moradores, 
em sua maioria par en tes e amigos de Azarias 
Ferreira Leite, e seu parente Joao Batista de Araujo 
Leite. :t!:ste ultimo foi o fundador da fazenda Val 
de Palmas, que chegou a contar com uma lavoura 
de cafe calculada em 500 000 pes. 

Em 1905, ja iniciada a construc;ao da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil, chegaram os trilhos da 
Estrada de Ferro Sorocabana, e em 1910 os da 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Nessa 
epoca, em meio a lutas politicas, principalmente em 
t6rno da eleva<;ao do Municipio a sede de comarca, 
Azarias F'erreira Leite perdeu a vida, vitima de 
uma emboscada. Em 16 de dezembro de 1910, era 
aprovado no Congresso do Estado o proj eto de lei 
que emancipava Bauru judiciariamente. 

F ormafao Administrati z!o-Judiciaria 

A LEI provincial n.0 69, de 2 de abril de 1887, criou 
- com sede na povoac;ao de Espirito Santo da 
Fortaleza e com igual denomina<;ao - a vila e, 
conseqiientemente o Municipio, constituido do terri
t6rio desmembrado do de Leng6is. 

0 distrito de paz, com sede na povoagao de 
Patrim6nio de Bauru, foi criado por Lei estadual 
n.0 209, de 30 de ag6sto de 1893. 

A Lei estadual n.0 428, de 1.0 de ag6sto de 1896, 
transferiu a sede do Municipio de Espirito Santo 
da Fortaleza para a povoagao de Patrim6nio de 
Bauru, cuja toponimia, como tambem a do Muni
cipio, mudou para Bauru. 

Na divisao administrativa de 1911, o Municipio 
aparece com os distritos de Bauru (sede), Piata, 
Pirajui, Miguel Calmon, Penapolis e Jacutinga. Na 
referente ao ano de 1933 comp6e-se dos de Bauru 
(sede), Nogueira e Presidente Tibiric;a. Em 1938, 
houve reformulagao aparecendo urn subdistrito -
Vila Falcao, subordinado ao de Bauru. Em 1944, 
perdeu o distrito de Nogueira, que serviu para 
formar o Municipio de Avai e ampliar o distrito de 
Tibiriga. Portanto, desta data para ca, passou a ser 
composto por dois distritos: Bauru (sedeJ e Tibi
riga. 

A comarca de Bauru foi criada pela Lei 
n.0 1 225, de 16 de dezembro de 1910. 

ASPECTOS FlSICOS 

BAURU esta situado na zona fisiografica de igual 
nome e limita-se com os Municipios de Regin6polis, 
Piratininga, Avai, Arealva, Pederneiras e Agudos. 
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A cidade, aos 499 metros de altitude, dista 
288 km, em linha reta, rumo ONO, da Capital 
Estadual e possui as seguintes coordenadas geogra
ficas: 22° 19' 18" de latitude sul e 49° 04' 14" de 
longitude W. Gr. 

A superficie municipal e de 702 km". 0 prin
cipal rio e o Batalha, que abastece a populac;ao, e 
os ribeiroes Bauru, das Flores, Vargem Limpa, 
Grama, Agua do Sobrado, Agua Comprida e Bar
reirinha. 

A maior incidencia de chuvas ocorre nos meses 
de dezembro a fevereiro. A precipitac;ao pluviome
trica atingiu 1677,2 mm no ano de 1965. As tempe
raturas registradas foram as seguintes: maxima, 
35,3; minima, - 6; a media das maximas, 26,6 e 
das minimas, 14° c. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Censo Demografico 

A SINoPsE preliminar do Censo Demografico de 1960 
revelou a existencia de 93 980 habitantes, marcando 
acrescimo de 43,5% sobre o Censo anterior. 

A populac;ao urbana crescera de 63,4% passando 
a 85 881, enquanto a rural decrescera de 37,2%, 
ficando com 8 099 habitantes. Residiam na zona 
urbana 91,4% da populac;ao. 

No distrito-sede foram contados 91 028 habi
tantes: 85 237 na zona urbana e 5 791 na rural; no 
distrito de Tibiric;a, 2 952 habitantes: 644 na zona 
urbana e 2 308 na rural. 

A cidade cresceu de 64,7%, passando a 85 237 
habitantes; e a vila ficou com 644 habitantes 
(menos 21,8%). 

Foram contados 19 302 domicilios: 18 700 no 
distrito-sede e 602 no de Tibiric;a. 

A densidade demografica era de 134 habitantes 
por quilometro quadrado. 

A populac;ao municipal era estimada em 110 041 
habitantes a 1.0 de setembro de 1965, sendo a da 
cidade de 101 298. 

Registro Civil 

0 MOVIMENTo do registro civil em 1963 anotou 810 
casamentos, 3 026 nascidos vivos, 80 nascidos mortos 
e 961 6bitos em geral, dos quais 180 de menores de 
urn ano. 

A taxa, por 1 000 habitantes, de nupcialidade 
era de 7,91 e a de natalidade, 29,54. A de natimor-
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talidade (par 1 000 nascidos vivos, mais os nascidos 
mortos) era de 25,76. A da mortalidade infantil por 
1 000 nascidos vivos era de 59,48; e a da mortalidade 
geral, por 1 000 habitantes, era de 9,38. 

ASPECTOS ECONOJvliCOS 

A PRINCIPAL atividade econ6mica municipal e a in
dustrial, secundada pela comercial. 

Censo Agricola 

0 CENso Agricola de 1960, segundo a sinopse preli
minar, contou 499 estabelecimentos, cobrindo area 
de 60 890 hectares, dos quais 9 609 destinados as 
lavouras. 

Segundo as areas, 166 possuiam areas de menos 
de 10 ha, cada urn; 233 de 10 a menos de 100 ; 87 de 
100 a menos de 1 000; 12 de 1 000 a menos de 10 000 ; 
e 1 nao declarou a area. 

0 pessoal ocupado totalizou 3 183 pessoas. Havia 
106 tratores e 354 arados. 

Dos estabelecimentos recenseados, em 200 havia 
cria<;ao de bovinos: 149, com menos de 100 cabe<;as 
em cada urn; 47, com 100 a menos de 500 ; e 4, com 
500 e mais cabegas. 

Agricultura 

A PRODUQ~o agricola, em 1964, colhida em 9 103 
hectares, rendeu 539,4 milh6es de cruzeiros. 

0 principal produto, o algodao, contribuiu com 
23,6 % para o valor total, rendeu 795 toneladas e 
cobriu 1152 hectares da area cultivada. Em segundo 
Iugar, o milho, com 20,3% do valor, 3 659 t e 3 360 ha. 
Em terceiro, o cafe, com 15,3 % do valor, 1 374 t e 
2 641 ha. Em quarto, o arroz, com 11,6% do valor, 
576 t e 480 ha. 

Os 29 ,2% restantes do valor da prodm;ao foram 
cobertos pelos seguintes produtos: laranja (6 650 mil 
frutos ), amendoim (347 t ), melancia (300 mil 
frutos l , mandioca (8 700 t ) , tomate (268 tJ, alho 
(49 tl, feijao (69 t), uva (90 t l, abacaxi (60 mil 
frutos), caqui (600 mil frutos) , mamona (76 t) , 
melao (20 mil frutos ) e cebola (15 t ) . 

A produgao de hortaligas e excelente, dela se 
promovendo, periodicamente, exposig6es publicas, 
nas quais se atesta o esf6rgo laborioso e preponde
rante do elemento nipo-brasileiro. 

Para atender aos agricultores locais, existem 10 
agr6nomos. 
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A Secretaria de Agricultura mantem, em Bauru, 
a Casa da Lavoura, Delegacia Regional Agricola, 
Departamento de Mecaniza<;ao Agricola, Horto 
Florestal do Estado e P6sto de Sementes Osorio 
Martins. 

Pecuaria 

A CRIAgA!o destina-se ao corte e produgao de leite. 
A predominancia e a do mesti<;o zebu. 

Ha na cidade o P6sto de Monta e Recinto de 
Exposig6es Mello Morais, do Governo do Estado, 
onde periodicamente, realizam-se concursos regio
nais de "ganho de peso" e mostras de animais e 
aves. Tern crescido, ultimamente, o numero de 
granjas modernas e de amplas dimens6es. 

Quatro veterinarios atendem profissionalmente 
aos pecuaristas de Bauru. 

A popula<;ao pecuaria, em 1964, totalizou 37 145 
cabegas, no valor de 1,3 bilhao de cruzeiros. 

Predominavam os bovinos, com 20 000 cabegas 
e 78,7% do valor total, seguidos dos suinos, com 
8 500 cabegas e 12,3% do valor. Havia, ainda, 6 000 
caprinos, 1 260 eqi.iinos, 760 muares, 600 ovinos e 25 
asininos. 

A produ<;ao de leite alcangou 4,0 milhoes de 
litros, valendo 192,0 milh6es de cruzeiros. 

As aves existentes compunham-se de 90 700 
galinaceos (700 perus), valendo 63,1 milhoes de 
cruzeiros, e de 2 000 palmipedes, valendo 1,5 milhao 
de cruzeiros. 

A produgao de ovos de galinhas totalizou 4501 
mil duzias, no valor de 81,0 milhoes de cruzeiros. 

0 mel e a cera de abelha renderam 80 t e 4 t . 
valendo 16 milh6es e 1,0 milhao de cruzeiros, res
pectivamente. 

Os casulos renderam 380 toneladas, no valor de 
342,0 milhoes de cruzeiros. 

Censo Industrial 

0 CENso Industrial de 1960 registrou 206 estabele
cimentos que ocuparam, em media mensal, 3 267 
operarios e utilizaram 15 603 cv de f6rga motriz. 

0 valor da produ<;ao alcan<;ou 2,5 bilhoes de 
cruzeiros, sendo o da transforma<;ao industrial de 
680,5 milhoes. 

As despesas com materias-primas chegou a 1,6 
bilhao de cruzeiros e as com operarios 188,7 mi
lhoes. 

0 principal genero de industrias era o de 
produtos alimentares, que contribuiu com 57,0% 
para o valor da produgao, ocupou 732 operarios em 
media mensal, utilizou 8 422 cv de f6rga, nos seus 
48 estabelecimentos. 
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Bern distanciados vern: o de material de trans
porte, com 4 estabelecimentos, 1 305 operarios em 
media, 3 672 cv de forr;a e 9,1% do valor da produr;ao; 
e o de editorial e grafica, com 10 estabelecimentos, 
162 operarios em media, 124 cv de forr;a e 5,0% do 
valor da produr;ao. 

Existiam, ainda, 17 estabelecimentos de minerais 
nao metalicos, 10 de metalurgica, 1 de mecanica, 2 
de material eletrico e de comunicar;6es, 11 de ma
deira, 30 de mobiliario, 2 de papel e papelao, 1 de 
borracha, 5 de couros e peles e produtos similares, 
5 de quimica, 1 de produtos farmaceuticos e medi
cinais, 5 de produtos de perfumarias, sab6es e velas, 
1 de produtos de materias plasticas, 2 de texteis, 37 
de vestuario, calr;ados e artefatos de tecidos, 7 de 
bebidas e 7 nao especificados. 

Industria 

Os 239 estabelecimentos industriais de Bauru, em 
31 de dezembro de 1965, produziram 22,0 bilh6es de 
cruzeiros e empregaram 4 236 operarios. 

0 principal genero de industria e 0 de produtos 
alimentares, com 55 estabelecimentos, que contribuiu 
com 35,2% para o valor total da produr;ao e em
pregou 971 operarios. 

Em 2.o lugar esta o de material de transporte, 
-com 1 estabelecimento, 13,9% do valor da produr;ao 
€ 915 operarios. Em 3.0 , o de quimica, com 14 esta
belecimentos, 9,0% do valor e 144 operarios. Com 
7,9% do valor, vern, em 4.0 lugar, o de editorial e 
grafica, com 12 estabelecimentos e 322 operarios. 
0 de mobiliario, com 6,5% do valor, 29 estabeleci
mentos e 305 operarios, aparece em 5.0 lugar. 

Seguem-se o de bebidas, com 6,0% do valor, 6 
estabelecimentos e 295 operarios; e o de vestuario, 
calr;ados e artefatos de tecidos, com 5,3% do valor, 
40 estabelecimentos e 246 operarios. 

Havia, ainda, 21 estabelecimentos de minerais 
nao metalicos, 16 de metalurgia, 5 de mecanica, 1 de 
material eletrico e de comunicar;6es, 12 de madeira, 
1 de papel e papelao, 4 de borracha, 5 de couros 
e peles e produtos similares, 1 de produtos de perfu
marias, sab6es e velas, 1 de produtos de materia 
plastica, 2 de texteis (349 operarios) e 13 estabeleci
mentos de generos diversos. 

Oleos V e getaiJ 

FORAM produzidos, em 1965, 3 399,3 toneladas de oleo 
de amendoim, valendo 2,4 bilh6es de cruzeiros; e 
11 086,8 toneladas de oleo de caror;o de algodao, 
valendo 6, 7 bilh6es de cruzeiros. 
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Abate de Reses 

FoRAM abatidas, em 1964, 26 948 cabe<;as de bovinos, 
8 621 de suinos e 80 de caprinos e 29 810 de galinhas 
e frangos. 

0 resultado do abate rendeu 6 243,4 toneladas, 
valendo 2,5 bilhoes de cruzeiros. 

A carne verde de bovino contribuiu com 53,5 % 
para o valor e com 3 065,6 toneladas; o charque de 
bovino, com 15,7% e 755,5 toneladas; a salsicharia 
a granel, com 9,5% e 545,3 t ; a carne verde de suino, 
com 7,6 % e 377,3 t; o toucinho fresco, com 4,5 % e 
280,9 t; e o sebo, com 2,9 % e 208,6 t. 

Os restantes 6,3% do valor foram cobertos pelos 
couros verde, seco e salgado de bovino, miudos 
frescos de bovino e suino, carne verde de caprino, 
rabada, rabo e mocot6 de bovino, bucho fresco, ossos 
e farinha de osso, linguas frescas, tripas frescas de 
bovino e suino, pele sika de caprino, carne fresca de 
aves, chifres, cerdas, unhas, crina e pelo, bexiga e 
pulmoes, toucinho defumado e banha refinada. 

Comercio 

0 coME:Rcio de Bauru figura entre os primeiros do 
interior do Estado. Possui estabelecimentos de 
grande porte, tanto varejistas como atacadistas, 
que trabalham com todos os tipos de mercadorias. 

Bauru funciona como entrep6sto comercial de 
t6da a regHi.o, num raio de 200 quil6metros. 

Ha na cidade 3 associagoes patronais: Asso
cia~;ii.o Comercial, Clube dos Lojistas e Sindicato do 
Comercio Varejista. Uma de empregados : Sindicato 
dos Empregados no Comercio. 

A praga de Bauru conta com 98 estabelecimentos 
atacadistas e 845 varejistas. 

o comercio localiza-se num retangulo formado 
pela praga Machado de Melo e ruas 1.0 de Agosto. 
Arauj o Leite e Batista de Carvalho, num perimetro 
de cerca de urn quil6metro. Todavia, outras arterias, 
como a avenida Rodrigues Alves e a rua Ezequiel 

Santa Casa de Misericordia 



Ramos, ate ha pouco residenciais, estao se trans
formando rapidamente em logradouros de movi
mentado comercio. 

ServifOS 

A PRESTA9AO de servic,;os e uma atividade que con
grega grande numero de habitantes do Municipio, 
devido, sobretudo, a localizac,;ao de Bauru como 
ponto de converg€mcia ferroviaria. 

Destacam-se econ6micamente os servicos de 
alojamento e alimentac,;ao, com 26 hoteis. Entre os 
hoteis, citam-se: Alvorada Palace, Cidade de Bauru, 
Hotel Central, Hotel Avenida, Hotel Tapaj6s e 
Hotel Cristina. 

Prestam seus servic,;os profissionais 135 advo
gados e 38 engenheiros. 

Ha, ainda, 3 cooperativas de consumo e 4 de 
produtores. 

Tran.rportes Ferroriario.r 

BAURU e servido par tres ferrovias , 0 que 0 torna 0 

maior centro ferroviario do Estado. 
A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que tern 

na cidade escrit6rios e oficinas centrais, bern como 
o inicio dos seus trilhos, constitui o elo das comu
nicag6es entre a extensa regiao agropecuaria que 
abrange Mato Grosso e o Oeste do Estado de Sao 
Paulo, de urn !ado, e os centros consumidores do 
litoral do Atlii.ntico, do outro. :E a mais extensa e 
potencialmente a mais importante das tres . 

A Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 
eletrificada, bitola larga, liga Bauru com a cidade 
de Sao Paulo e a Alta Paulista. 

A Estrada de Ferro Sorocabana liga Bauru a 
capital do Estado. 

Dentro do Municipio, essas estradas possuem 9 
estag6es e p6sto telegrafico, com intenso movimento 
de passageiros, bagagens, mercadorias e animais. 

As liga<;6es ferroviarias com as cidades vizi
nhas e a capital estadual sao feitas nos seguintes 
tempos : 

Agudos - 40 minutos; Avai - 1 h ora e 1 
minuto; Pederneiras - 30 minutos ; Piratininga -
19 minutos; Vila de Tibi1·iqci - 31 minu tos; e Sao 
Paulo - 6 horas e 8 minutos. 

Transp01'te.r Rodot1iarios 

CINco sao as estradas de rodagem estaduais, com 
pavimenta<;ao asfaltica, que cortam o Municipio: 
Marechal Rondon, faz ligagao com as cidades de 
Sao Paulo e as do eixo-Botucatu e a zona Noroeste ; 
Bauru-Jau, para a capital bandeirante; Bauru-Ma
rilia, para a Alta Paulista; Bauru-Ipam;u, roteiro 

10- BAURU 



para o Estado do Parana; e a Bauru-Iacanga, rota 
para o importante centro de Ribeirao Preto. 

As estradas municipais sao em numero de 11. 

,y 

CONV£N90£S 
ROOOYIA PAV/MENTAOA -
TRAFEGO PtRMANENTE ....;,. 

FERRO VIA 

As ligac;oes rodoviarias com as cidades vizinhas 
e as capitais federal e estadual sao feitas nos se
guintes tempos: 

Agudos - 16 minutos, de 6nibus (15,5 km) ; 
Arealva - 41 minutos, de 6nibus (41,1 km); Avai 
- 39 minutos, de 6nibus, pela rodovia Marechal 
Rondon (39,2 km) ou 1 hora e 20 minutos, em 
rodovia municipal, via Tibiric;a e Nogueira (40 km); 
Pederneiras - 25 minutos de 6nibus (25,2 km); 
Piratininga - 26 minutos, de 6nibus, em estrada 
municipal (13 km) ou 15 minutos em estrada esta
dual (14 km) ; Regin6polis - 1 hora e 52 minutos, 
de 6nibus, em rodovia municipal (65,6 km) ou 1 
hora e 13 minutos, em rodovia estadual, via Iacanga 
(73 km); Vila de Tibiri9a - 33 minutos em rodovia 
pela Marechal Rondon (25,7 kml ; Sao Paulo - 5 
horas e 48 minutos, de 6nibus, pela rodovia estadual 
Anhangiiera (396,3 km ); e Brasilia-DF - 15 horas 
e 53 minutos, via Jau, Colombia, Frutal, MG e 
Goiania, GO, em rodovias estaduais e federais 
(952,9 km) . 
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Em 31 de dezembro de 1965 estavam registrados 
na Prefeitura 2 959 autom6veis, 489 jipes, 132 
onibus, 1 053 caminh6es e 1 237 outros, totalizando 
5 870 veiculos em trafego. 

Bauru e sede de uma Divisao Regional e de urn 
Posto da Policia Rodoviaria, do Departamento Esta
dual de Rodagem. 

Ha 5 empresas de onibus, urbanos e intermu
nicipais. 

Transportes A ereos 

0 MINISTERIO de Aeromiutica, atraves do Departa
mento de Aeronautica Civil (DAC J, mantem o 
Servic;o de Aeroportos, e da Forc;a Aerea Brasileira 
(FABJ, o Servic;o de Escuta e Abastecimento, no 
Aeroporto de Bauru. 

Foi o seguinte o movimento, em 1965, do aero
porto de Bauru: 922 avi6es aterraram e decolaram ; 
1 538 passageiros embarcados. 1 629 desembarcados 
e 4 397 em transito ; 29 ,4 t de carga embarcada e 

33,4 t desembarcada; e 430 kg de correspondencia 
embarcada e 1 617 desembarcada. 

A ligac;ao aerea com Sao Paulo leva 1 hora e 
com Brasilia, DF, por esta via, 4 horas e 30 minutos. 

0 aeroporto e servido por avi6es da VASP, que 
mantem as seguintes linhas para Bauru: Rio-Sao 
Paulo-Campo Grande-Cuiaba. Fica localizado a 4 
kms do centro, possui amplos hangares, bar e 
Escola de Planador. 

Comunicafoes 

os SERVIgos de comunicac;6es de uso publico, em 
Bauru, contam com 7 agencias do Departamento dos 
Correios e Telegrafos (DCT ) e de 11 outras ent i
dades. 

Segundo o t ipo de servic;o, 7 sao postais, 9 t ele
graficas, 1 radiotelegrafica e 2 telefonicas. 

Sao as seguintes as agencias do DCT: Postal 
Central, Postal Duque de Caxias, Postal Jardim 
Bela Vista, Posta l Estagao Ferroviaria, Postal Vila 
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Falcao, Postal Vila Seabra, Postal de Tibiri~a. Ha, 
ainda, a Diretoria Regional e Oficina Mecanica da 
DRCT. 

Ate abril ultimo contavam-se 3 800 linhas tele
fcmicas instaladas, com 5 152 aparelhos em funcio
namento. 

Ban cos 

A REDE bancaria de Bauru e composta de 2 matrizes 
e 20 agencias. Ha 2 Caixas Econ6micas (federal e 
estadual) e 2 subagencias. 

Em 31 de dezembro de 1964 operavam as agen
cias dos seguintes bancos: Agropecuario de Campo 
Grande, America do Sul, Bandeirantes do Comercio, 
Brasileiro de Descontos, Brasul de Sao Paulo, 
Comercial do Estado de Sao Paulo, da Lavoura de 
Minas Gerais, de Credito Real de Minas Gerais, de 
Sao Paulo, do Estado de Sao Paulo, do Brasil, do 
Comercio e Industria de Sao Paulo, Lar Brasileiro, 
Mercantil de Sao Paulo, Moreira Salles, Noroeste do 
Estado de Sao Paulo, Novo Mundo, Portugues do 
Brasil e Sotto Maior. ' · 

Os saldos das principais contas, em 31 de 
dezembro de 1964, eram (em bilh6es de cruzeiros): 
caixa em moeda corrente, 1,1; emprestimos em 
contas correntes, 2,1; titulos descontados, 6,7; depo
sitos a vista e a curto prazo, 8,9; e depositos a prazo, 
0,2. 

A Camara de Compensagao de Cheques de 
Bauru apresentou o seguinte movimento nos 20 dias 
que funcionou no mes de margo de 1965: numero 
de cheques, 95 193; valor total dos cheques, 16 278 
milh6es de cruzeiros; e valor mectio por cheque, 171 
mil cruzeiros . 

• 4.SPECTOS SOCIAlS 

BAURU, chamada a Capital do Noroeste, e uma 
cidade de ruas bern cal~adas, confortaveis residen
cias, belos predios e edificios e de intenso movimento 
comercial. E: centro de convergencia para tres zonas 
do Estado - Noroeste, Alta Paulista e Sorocabana 
- tendo invejavel situagao geografica e uma densa 
populagao adventicia. 

Existem, na cidade, 342 ruas, 15 avenidas, 21 
pragas, 36 alamedas e 11 tra vessas. 
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Principais avenidas: Rodrigues Alves, com 3 
km, onde estao varios edificios de mais de 10 pavi
mentos, Duque de caxias, Pedro de Toledo, Na~oes 
Unidas, e Alfredo Maia. 

Entre as principais ruas temos a Batista de. 
Carvalho, 1.0 de Agosto, Araujo Leite, Ezequiel 
Ramos, Bandeirantes, Cussi Junior, Sete de Setem
bro, Quinze de Novembro, Capitao Joao Antonio, 
Manoel Bento Cruz, Padre Joao, Aviador Gomes 
Ribeiro, Joaquim da Silva Marta, Gerson Fran~a. 
Azarias Leite, Virgilio Malta, Treze de Maio, Rio 
Branco, Agenor Meira, Gustavo Maciel, Saint 
Martin, Antonio Alves e Gal. Marcondes Salgado. 

Principais pra~as: Rui Barbosa, onde esta a 
Catedral; D. Pedro II, com o Forum, a Delegacia 
Regional de Policia e futuramente o Palacio Postal; 
Rodrigues de Abreu, com a Matriz de Santa Tere
sinha; Cerejeiras, com o moderno edificio da 
municipalidade; Washington Luiz, com a Matriz de 
N ossa Senhora Aparecida; !tali a; Expedicionarios; 
Epitacio Pessoa; Machado de Melo, com a grande 
Estagao Ferroviaria; e a 9 de Julho, onde estao as 
Faculdades. 

Merece destaque o Parque Municipal, a 7 km da 
cidade, local pitoresco com pequeno zoo, lago, 
balan~os, entre outras atra~oes. 

A area territorial citadina possui 138 vilas, 
dentre as quais se destacam: Falcao, Jardim Bela 
Vista, Seabra, Higien6polis, Cardia, Independencia e 
Pacifico. Os principais logradouros destes bairros 
sao pavimentados. A zona central e adjacencias e 
totalmente pavimentada. 

A cidade possui 22 957 predios, dos quais 20 988 
com luz eletrica, 20 200 com agua canalizada. 12 380 
ligados a rede de esgotos e 13 228 servidos pela 
coleta de lixo domiciliario. 

A energia e fornecida pela Cia. Paulista de 
For~a e Luz, que a recebe das usinas hidreletricas 
de Avanhandava e Barra Bonita. A empresa possui 
subestagao na periferia da cidade. Espera-se para 
breve outra subesta~ao destinada a receber energia 
da hidreletrica de Urubupunga. 

Em 31 de dezembro de 1962, a ilumina<;ao domi
ciliaria atendia, com sua rede de distribui<;ao, a 276 
logradouros; a publica, a 249 logradouros, totali
zando 3 732 lampadas ou focos; e na freqiiencia de 
60 ciclos por segundo. 

Assisthzcia Medico-SaHitdria 

BAURU conta com os servi<;os hospitalares da Santa 
Casa de Misericordia, da Sociedade Beneficente 
Portuguesa de Bauru e do Hospital Salles Gomes, da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 0 numero total 
de leitos e de 428. . 

BAURU- 15 



0 governo do Estado mantem 2 sanatorios: de 
lepra e de tuberculose; e a Sociedade Beneficente 
Crista de Bauru o de doenc:;as nervosas e mentais. 
Ambos com 1 224 leitos. 

A iniciativa particular esta construindo a Casa 
de Saude Santa Isabel, hospital geral, a localizar-se 
na vila Jardim Pagani. 

A assistencia para-hospitalar conta com os 
seguintes estabelecimentos: ambulatOrios da Fun
da<;ao Antonio e Helena Zerrenner, do IAPB, IAPC, 
IAPETC, IAPFESP, do Instituto Penal Agricola, 
Medico Dr. Fleming, Medico do SENAI, da Socie
dade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, Medico
-Odontologico do SESI, Gabinete Dentario do 
Cons6rcio Intermunicipal de Assistencia ao Menor, 
Gabinete Dentario da Legiao Brasileira de Assis
tencia, Gabinete Dentario do SESC, Instituto Dr . 
Celio de Almeida, Instituto Regional de Psiquiatria, 
Servic:;o de Assistencia Medica Domiciliaria Urgente 
(SAMDU) e Servi<;o Odontol6gico da E. F. Noroeste 
do Brasil. 

Os Servi~os Oficiais de Saude Publica conta 
com as seguintes unidades: Centro de Saude de 
Bauru, Dispensario de Higiene Visual, de Tubercu
lose, Regional de Lepra; Gabinetes Dentarios das 
Escolas Paroquiais Santa Maria e Sao Francisco de 
Assis e da Sociedade Beneficente Crista, dos Grupos 
Escolares Carlos Chagas de Vila Seabra. Eduardo 
Velho Filho, Irma Arminda, Henrique Bertoluci, 
Lourenc:;o Filho, Luis Castanho de Almeida, Mercedes 
Paz Bueno, Rodrigues de Abreu, Silverio Sao Joao 
e Torquato Minhoto; Instituto Adolfo Lutz, P6stos 
de Puericultura Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, Dr. 
Tolentino Miraglia e de Vila Cardia; raios-X do 
Servi<;o Dentario Escolar; Servi<;os de Assistencia 
Rural da Prefeitura Municipal e Servi<;o de Erradi
cac;ao da Malaria e Profilaxia da Doenc:;a de Chagas. 

o Ministerio da Saude mantem os P6stos do 
Servi<;o Nacional de Endemias Rurais e o do Servic:;o 
Nacional de Lepra; e a Secretaria de Saude, a Dele
gacia Regional de Saude. 

A populac;ao de Bauru conta com os servic;os 
profissionais de 86 medicos, 88 dentistas e 70 enfer
meiros. Ha 39 farmacias em funcionamen to. 

Religiao 
0 CULTO cat6lico possui, ai sediada, a Diocese de 
Bauru. No Municipio estao a Catedral do Divino 
Espirito Santo e 7 Igrejas Matrizes. 

0 culto protestante possui a Congregagao 
Crista do Brasil e 18 igrejas. 
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Os centros espiritas localizados na cidade sao 
em numero de 23. 

Destaca-se, ainda, o Templo Tenrikyo, na Vila 
IndependE'mcia, igreja japonesa, em belissimo estilo 
arquitet6nico. 

ASPECTOS CULTURAIS 

BAuRu e cidade culta, onde se realizam periodica
mente Congressos e Jornadas cientificas culturais 
de ambito regional, estadual e nacional. E visitada 
constantemente por figuras de projegao no cenario 
cientifico, cultural e educacional do Estado e do 
Pais. Sua vida social e associativa e intensa, com 
promog6es constantes e bern freqtientadas. 

Possui os tres graus de ensino - primario, 
medio e superior, com bons colegios e 6tima fre
qtiencia. 

E sede da Inspetoria Federal de Ensino e da 
Seccional de Ensino Secundario, ambas do Minis
terio da Educagao e Cultura; das Delegacias Regio
nais do Ensino Elementar e do Ensino Secundario. 
da Secretaria de Educagao e Cultura. 

Censo Escolar 

0 CENso Escolar de 1964, segundo dados prelimi
nares, contou 36 192 criangas, de 0 a 14 anos (32 965 
nas zonas urbana e suburbana) : 14 987 ate 5 anos 
(13 608 nas zonas urbana e suburbana) ; 2 670 de 6 
anos (2 454 nas urbana e suburbana) e 18 535 de 
7 a 14 anos 06 903 nas urbana e suburbana) . 
Destas ultimas, 15 399 freqtientavam escolas (14 366 
nas zonas urbana e suburbana). 

Havia 363 profess6ras regentes de classe, t6das 
normalistas: 15 do sexo masculino ( 12 nas zonas 
urbana e suburbana) e 348 do feminino (321 nas 
urbana e suburbana ) . Lecionavam, ainda, 150 
profess6res nao regentes de classe, todos localizados 
nas zonas urbana e suburbana. 

Esta~ao Ferroviaria 



Ensino Primario 

0 ENSINO primario geral, em 31 de margo de 1966, 
contava com 93 unidades escolares e com 503 pro
fess6res. A matricula no inicio do ana letivo foi de 
13 932 alunos. 

Ensino Media 

0 ENSINo media, em 31 de margo de 1966. contava 
com 14 estabelecimentos escolares e 325 profess6res. 
A matricula no inicio do ana letivo alcangou 7 030 
alunos. 

0 principal estabelecimento de ensino e o Ins
tituto de Educagao Ernesto Monte, estadual, onde 
funcionam cursos ginasial, colegial e normal. 

Os demais estabelecimentos sao: 
Colegio Guedes de Azevedo - particular, o mais 

antigo da cidade, possuindo os cursos ginasial, 
colegial, normal e comercial; Colegio e Escola 
Normal Sao Jose - da Congregagao das Irmas 
Missionarias do Sagrado Coragao de Jesus; 
Escola Profissional Ferroviaria da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil ; 
Escola Quimica Industrial - da Instituigiio Toledo 
de Ensino; 
Escola Nelson Fernandes - do Servic;o Nacional 
de Aprendizagem Comercial , com cursos ginasial e 
tecnico de contabilidade ; 
Escola do Servigo Nacional de Aprendizagem Indus
trial - com edificios e instalagoes modernas e 
funcionais; 
Liceu Noroeste - particular, com ginasial, n ormal 
e tecnico de contabilidade; 
Ginasio La Salle - da Associagiio Brasileira de 
Educadores Lassalistas ; 
Ginasio Estadua l Prof. Jose de Morais Pacheco 
localizado na vila Jardim Bela Vista; 
Ginasios Estaduais de Vila Cardia e de Vila Falcao 
- extensao do Instituto de Educagao Ernesto 
Monte; 
Conservat6rio Musical Pio XII - da Congregagiio 
das Irmiis Missionarias do Sagrado Coragiio de 
Jesus ; e 

Conservat6rio Musical Santa Cecilia - par ticular . 
Em 1967 devera funcionar a Escola Industrial 

do Governo Estadual, localizada em Vila Pacifico, 
ao !ado das unidades da Instituic;ao Toledo de 
Ensino. 
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Edificio Pioneiro 

Ensino Superior 

0 ENSINo superior 
e ministrado por 
6 estabelecimen
tos, onde lecio
nam 154 .profes
sores e estavam 
matriculados 
2 183 alunos no 
inicio do ano le
tivo de 1966. 

Os estabele
cimentos sao: 
Faculdade de Di
reito - da Insti
tui<;ao Toledo de 
Ensino; 
F a c u 1 d a d e de 
Odontologia 
da Universidade 
de Sao Paulo 
(estadual); 
Faculdade de Fi
losofia, Ciencias 
e Letras - parti-
cular, das Irmas 

Missionarias do Sagrado Cora<;ao de Jesus; 
Faculdade de Ciencias Economicas - particular, da 
Institui<;ao Toledo de Ensino; 
Faculdade de Servi<;o Social - particular, da Ins
titui<;ao Toledo de Ensino; e 
Faculdade de Musica Pio XII - das Irmas Missio
narias do Sagrado Cora<;ao de Jesus (particular). 

Esta criada, por lei estadual, nao instalada 
ainda, a Universidade do Oeste, a sediar-se em 
Bauru. 

Associafoes Culturais 

As 8 associa<;6es culturais existentes em Bauru sao 
as seguin tes: 
Centro Cultural de Bauru, com 170 s6cios; 
Centro de Estudos da Santa Casa de Misericordia 
(estudos medicos), com 42 s6cios; 
centro de Estudos do Hospital da Sociedade Benefi
cente Portuguesa, com 24 s6cios; 
Clube Cultural Nipo-Brasileiro (curso de lingua 
japonesa e orienta<;ao agricola) , com 470 s6cios ; 
Gremio Cultural Bauruense, com 700 s6cios; 
Instituto Brasil-Italia, com 220 s6cios; 
Sociedade Literaria Sino Azul, da Cia. Telefonica 
Brasileira, com 113 s6cios; e 
Uniao Bauruense de Artes Plasticas, com 73 s6cios. 
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Bibliotecas 

NOVE sao as bibliotecas: 
"Cor Jesu" - da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras; 
Coronel Sandoval de Figueiredo - do 4.o Batalhao 
da F6rga Publica Estadual; 
Faculdade de Odontologia de Bauru; 
do Centro de Estudos da Santa Casa de Miseri
cordia; 
do Gremio Cultural Bauruense; 
de Estudos Jorge de Castro - da Subsede Regional 
do Centro do Professorado Paulista; 
Publica de Bauru - do Centro Cultural de Bauru; 
Rui Barbosa - da Instituigao Toledo de Ensino; e 
Sino Azul - da Sociedade Literaria Sino Azul. 

Associafoes Esportit;as e Recreativas 

ENTRE os clubes de Bauru destacam-se o Bauru 
Tenis Clube, uma das maiores e mais belas sedes, 
com 3 piscinas e cinema; Autom6vel Clube de 
Bauru, com bar a noite; sociedade Hipica de Bauru, 
clube de campo com ampla e pitoresca sede e pis
cina; Associagao dos Bancarios, com bailes todos os 
sabados; Clube Nipo-Brasileiro, da colonia japonesa 
com ampla sede; Esporte Clube Paulista, dos ferro
viarios e comerciarios, principalmente; Esporte 
Clube Noroeste, em Vila Pacifico, com ginasio para 
6 mil pessoas, 3 piscinas e campo ae 1uteoo1 ..:um 
capacidade para 35 mil pessoas; Bauru Country 
Club, a 6 km da cidade, possui urn grande lago com 
praia artificial e barcos, bosque de eucaliptos, bar e 
quadras de esportes; Rotary Clube; Lions Clube ; 
Orbis Clube; o Clube dos Lojistas cte Bauru; e 
Associagao Luso- Brasileira. 

Cinema 

A CIDADE e bern dotada de cinemas, elevando-se a 
sete: Cine Tenis Clube BTC, com 261 poltronas 
estofadas; Cine Bauru, com 2 016 lugares ; Cine Bela 
Vista, com 991 ; Cine Capri, com 508 poltronas esto
fadas; Cine Sao Paulo, com 810 lugares; Cine Sao 
Rafael, em Vila Falcao, com 907; e Cine Vila Rica, 
com 806. 0 Bela Vista e o Sao Rafael estao nos 
bairros urbanos. 

As representag6es teatrais sao realizadas nos 
cinemas, clubes e audit6rios. 

Radiodifuslw e Radiotelevisao 

EM BAURU funcionam as seguintes estac:;oes de radio
difusao: Radio Auri-Verde de Bauru - desde 1956, 
prefixo ZYR-202, freqtiencia de 1 480 Kc/ s, em onda 
media ; Bauru Radio Clube - desde 1935, prefixo 
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PRG-8, frequencia de 1 210 Kc/s, em onda media, e 
tambem, desde 1950, com prefixo ZYR-31, frequencia 
de 3 275 Kc/s, em onda tropical; Radio Emissora 
Terra Branca - desde 1958, prefixo ZYR-216, fre
quencia de 1440 Kc/s, em onda media, situada na 
Vila Universitaria. 

A cidade e pioneira no interior do Estado, pois 
foi a primeira a instalar uma esta~;ao de radiotele
visao, com a TV-Bauru, canal 2. Fica nos altos do 
Jardim Bela Vista. 

Ate julho de 1964, havia 28 radioamadores em 
Bauru. 

Imprema e Lizwos 

Os JoRNArs em circulat;ao sao em numero de 5: 
A Fe- semanario, pertencente a Diocese de Bauru; 
Correia do Noroeste - diario, o mais antigo da 
cidade; Diario de Bauru- diario; Folha do Povo
diario; e Jornal do Broncolino - semanario critico, 
noticioso e aned6tico. 

Ha 8 tipografias e 8 livrarias em funcionamento. 

ASPECTOS ADM IN ISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EM BAuRu estao instalados os seguintes 6rgaos da 
administrat;ao federal: 

Ministerio da Agricul tura: Estat;ao Meteorol6-
gica, INDA - Escrit6rio Regional de Bauru e Posto 
de Desinfect;ao de Vag6es; 

Ministerio Extraordinario para Coordena<;ao dos 
Organismos Regionais: Agencia Itinerante de Esta
tistica e Agencia Municipal de Estatistica, ambos 
6rgaos do IBGE; 

Ministerio da Fazenda : Contadoria Geral da 
Republica, Delegacia Seccional de Imposto de 
Renda; Exatoria Federal e Inspetoria Fiscal de 
Rendas Internas da 16.a Zona; 

Ministerio da Guerra : a.a Circunscri<;ao de 
Selet;ao Militar e Tiro de Guerra n .0 221; 

Ministerio da Industria e Comercio: Inspetoria 
Fiscal Regional do Instituto do At;ucar e do Alcool ; 
Armazem e Inspetoria Fiscal Regional do Instituto 
Brasileiro do Cafe; 

Ministerio do Trabalho e Previdencia Social: 
Divisao Regional do Trabalho, Junta de Conciliat;ao 
e Julgamento, Agencia Regional e Armazem Distri
buidor, Auto-Servit;o Central e Postos nas vilas 
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Cardia, Falcao, Jardint Bela Vista e Santa Isabel, 
do SAPS; e Agencias de todos os Institutos de Previ
dencia. 

Da administragao estadual: 
Secreta ria da Fazenda: Delegacia Regional da 

Fazenda; Exatoria Estadual ; e Posta Fiscalizador 
Estadual. 

Secretaria de Justiga: Escrit6rio Regional de 
Bauru. 

Secretaria de Seguranc.a Publica : Cadeia Pu
blica de Bauru; Cadeia Publica de Tibiric;a, Dele
gacia Regional de Policia ; Instituto Penal Agricola 
de Bauru ; Subdivisao do Corpo de Bombeiros ; 4. 0 

Batalhao da Forga Publica ; e Subdivisao da Guarda
Civil de Sao Paulo. 

Finan[aJ 

A UNI.Ao arrecadou, em 1965, 3,1 bilh6es de cruzeiros 
e o Estado 9,6 bilh6es, em Bauru. 

A arrecadagao municipal , naquele ana, alcangou 
1,9 bilhao de cruzeiros, sendo de 1,3 bilhao de renda 
tributaria . A despesa realizada ficou perto de 1,9 
bilhao, deixando saldo positivo de 40,1 milh6es de 
cruzeiros. 

0 orgamento municipal pa ra 1966 previa receita 
de 1,9 bilhao de cruzeiros e fixava igual despesa . 

RepreJenlaf aO Pol it i ca 

A CAMARA Municipal de Ba uru e composta de 19 
vereadores. 

Estavam inscritos, ate 31 de dezembro de 1965, 
41 408 eleitores. 
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FONTES 

As INFORMAQOEs divulgadas, em maioria, foram for
necidas pelo Agente Municipal de Estatistica de 
Bauru, Nadyr do Nascimento Serra. 

Utilizados tambem dados dos arquivos de 
documentagao municipal da Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao do CNE (Secretaria-GeraD, da 
1.a edigao da Monografia e de diversos orgaos do 
sistema estatistico brasileiro. 

EST A publtcar;tio taz parte da serte de monograttas 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;iio e Dtvulgar;iio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota tntrodut6rta, sabre aspectos da evo
lur;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintettzar, com adequada 
sistematizar;tio, elementos esparsos em dtterentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opintiio, comuns em assuntos dessa nature
za, niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prtas tontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolherla 
com o mator interesse qualquer colaborar;tio, espe
cialmente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELBO NACJONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secreta.rl.o-Geral: Sebastiio Aguiar Ayres 

COLECAO DE MONOGRAFIAS 

(4.• serie) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306- Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 311 -
Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u, SP. 316 - PitanguJ, MG. 
317 - Rebou"as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
(2." edi~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belem, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi"osa, MG . 324 -
Joinvile, SC (2."' edi"ao). 325 - Brasilia, DF (2.a edi!)iio). 
326 - Campinas, SP (2.a edi!)iio). 327 - Siio Paulo de Oli
ven~a, AM. 328 - Itapemirlm, ES. 329 - Maceio, AL (2.a edi
~ao). 330 - Jau, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Frei
tas. PI. 333 - Guidoval. MG. 334 - Brasile ia, AC. 335 -
Ribelrio Preto, SP (3."' edi~ao). 336 - Bauru, SP (2.• edi~ao). 

Acabou-se de impritiiir :no Servigo Grli/ico do IBGE, 
ao 1.0 dia do ·mes de agosto de mil novecentos 
e se,$senta, . e. seis, 30.0 da· ct:id¢o do Instituto. 




