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POMBAL 

PARAIBA 

ASPECTOS F!SICOS -Area : 1 750 lam' (1960); alti
tude: 178 m; temperatur as medias em °C, das 
'maxirmas: 34; das m i ntmas: 20 ; precipi tac;tio 
pluviometrica anual : 1147,4 mm (1964) . 

POPULAQAO - 45 569 habi tantes (dados prelimi
nares do RecenseaJmento Geral de 1960); 
densidade de.mogrcijica : 26 habitantes por qui
Z6tmetro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - agricultura (algodtio 
e arroz) e industria (algodtio em pluma e 6leo 
de oiticica e de· algodfioJ. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 1 agencia. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal) - 34 autom6veis e jipes, 12 camionetas 
e 39 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 1 600 ligar;;6es eletricas, 
100 aparelhos telef6nicos; 2 hoteis, 2 restau
rantes. 

ASSISTE.NCIA MEDICA - 1 hospital, com 42 leitos ; 
4 medicos, 4 dentistas, 19 enjermeiros, no exer
cicio da projissao. 

ASPECTOS CULTURAIS - 35 unidades escolares de 
ensino primcirio geral e 4 de ensino medio ; 
1 livraria, 4 bibliotecas e 1 cinema. 

FINANQAS MUNICIPAlS EM 1964 (em milh6es de 
cruzeiros) - receita arrecadada: 59,4; rend a 
tributtiria: 44,5; despesa realizada: 43,2 . 

REPRESENTAQAO POL!TICA - 9 vereador es em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho da capa 
de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da 
Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. 



Pra~a do Centen:irio 

ASPECTOS HISTORIGOS 

SEGUNDO o "Dicionario Corografico da Paraiba", de 
Coriolano de Medeiros, as terras que hoje consti
tuem o Municipio de Pombal estavam compreen
didas na area habitada por varias tribos da familia 
cariri. A hostilidade desses indigenas impediu por 
multo tempo a colonizaQao da regiao. So por volta 
de 1696, quando Manoel Soares de Albergaria era 
governador da Capitania, o bandeirante Teodosio 
de Oliveira Ledo conseguiu dominar os nativos depois 
de muitos combates, estabelecendo na margem 
direita do rio Pianco urn nucleo colonial, que deno
minou Aldeia de Piranhas. 

Em 1701, ao que se presume, construiu-se uma 
capela tosca, de taipa e palha, onde urn franciscano 
realizava os oficios religiosos e catequizava os indios. 

Ameagados de total exterminio em 1719, por 
mais de 2 000 indios confederados, fizeram os colonos 
urn voto a Nossa Senhora do Born Sucesso, prome
tendo construir uma igrej a com instalagoes mais 
adequadas do que a primitiva capela, alt~m de ado
tarem a Virgem como padroeira do arraial. Ani
mados por urn grande fervor religioso, atiraram-se 
a luta, conseguindo rechaQar o inimigo numerica
mente superior. 

Em cumprimento a promessa, trataram OS CO

lonos de erigir a nova igreja, sendo lavrada escri
tura para esse fim em 24 de fevereiro de 1721, pelo 
escrivao Alvaro de Oliveira. Por essa escritura 
obrigava-se o pedreiro Simao Barbosa Moreira a 
construir o templo prometido em tres anos, pelo 
prego total de 600 mil reis, pagavel em parcelas de 
200 mil reis. A administragao da obra teria ficado a 
cargo da confraria religiosa ( essa informagao e 
contestada pelos que afirmam ter sido a Irmandade 
do Rosario criada em epoca posterior a Oliveira 
Ledo). 
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A Carta Regia de 22 de julho de 1766 elevou o 
arraial a Vila, com o nome de Pombal, em home
nagem ao entao ministro de D. Jose, ocorrendo sua 
instalagao a 4 de maio de 1772. Por essa epoca, 
afirma ainda Coriolano de Medeiros, a jurisdigao 
de Pombal estendia-se por todo o alto sertao parai
b,ano, pelo Serid6 e Patu, da Capitania do Rio 
Grande do Norte. Com referencia ao assunto, assim 
se expressou Joao de Lira Tavares, em seu livro 
A Paraiba, citando Pizarro: "Sendo anterior
mente assento de urn julgado, foi esta povoagao 
ereta em vila, a 4 de maio de 1772, pelo Ouvidor
Geral da Comarca, Jose Januario de Carvalho, 
executando a ordem do governador e Capitao 
General de Pernambuco, Manuel da Cunha Menezes, 
Conde de Vila Flor, que, para esse efeito, se achava 
autorizado pela Carta Regia ja referida, de 22 de 
julho de 1766. Foi instalada a 3 de maio de 1772." 
Diverge, portanto, de Coriolano de Medeiros, no que 
se refere a data de instalagao. 

FormafaO Administratit1a e Judiciaria 

A CARTA REGIA de 22 de julho de 1766 criou 0 Muni
cipio de Pombal, s6 instalado a 3 de maio de 1772. 

0 Distrito de Pombal foi criado .posteriormente 
ao Municipio, por Lei de 15 de outubro de 1827. 

Em virtude de Lei provincial n.o 68, de 21 de 
julho de 1862, foram concedidos foros de cidade 
a sede municipal. Nas divisoes administrativas 
correspondentes aos anos de 1911 e 1933 era formado 
por um so distrito - o da sede. Nas de 1936 e 1937. 
bern como no quadro anexo ao Decreta-lei estadual 
n.o 1 010, de 30 de margo de 1938, constituia-se de 
4 distritos: Pombal, Lagoa, Malta e Paulista, assim 
permanecendo no qiiinqiienio 1939/43 (Decreta-lei 
estadual n.O 1164, de 15 de novembro de 1938), 
alterada a denominagao de Lagoa para Nhandu. 

Essa situagao foi confirmada pelo Decreta-lei 
estadual n.o 520, de 31 de dezembro de 1943, que 
estabeleceu o quadro territorial vigente em 1944/48, 
observando-se somente que nesse qiiinqiienio o 
distrito de Paulista se denomina Piranhas. 

A Lei n.O 318, de 7 de janeiro de 1949, fez voltar 
Nhandu e Piranhas as suas antigas denominagoes 
de Lagoa e Paulista e criou o distrito de Varzea 
Comprida. 

A Lei n.0 985, de 9 de dezembro de 1953, des
membrou do territ6rio de Pombal o distrito :de 
Malta, que foi elevado a categoria de Municipio. 

A Lei n.0 2 663, de 29 de dezembro de 1961, 
desmembrou os distritos de Lagoa e Paulista para 
formarem novos Municipios. 
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A Lei n.o 2 775, de 18 de janeiro de 1926, criou 
o distrito de Cajazeirinha, passando o Municipio a 
ser composto dos distritos de Pombal (sede), 
Varzea Comprlda e Cajazelrlnha. 

A Comarca de Pombal foi crlada em 1831, tendo 
sido suprimida em 1882, e restaurada pela Lei esta
dual n.0 330, de 11 de novembro de 1898, com sede 
em Catole do Rocha. 

Por for~;a da Lei estadual n.O 330, de 11 de 
novembro de 1907, transferiu-se a sede para a 
cidade de Pombal. 

Extinta pelo Decreto estadual n.0 1590, de 2 
de junho de 1929, foi restabeleeida tres anos depois, 
por for~;a do Decreto estadual n.0 268, de 16 de 
mar~;o, situa~;ao confirmada por decretos posteriores. 

A comarca atualmente e formada de um s6 
termo - o de Pombal. 

ASPECTOS F1SICOS 

A AREA municipal era de 1 750 km•, em 1960, sendo 
atualmente estimada em 957 km2

, ap6s os desmem
bramentos dos distritos de Lagoa e Paulista. 

Pombal pertence a zona fisiografica do Sertao 
de Piranhas. Confina com os Municipios de Lagoa, 
Paulista, Catingueira, Coremas, Sousa, Sao Jose da 
Lagoa Tapada e Condado. 

A sede municipal, aos 178 metros de altitude 
(esta~;ao ferroviaria), dista 306 qullometros, em 
linha reta, da Capital do Estado. Suas coordenadas 
geograficas sao: 6° 46' 13" de latitude Sui e 370 48' 
14" de longitude W. Gr. A rede hidrografica e 
constituida pelos rios Piranhas (o mais importante 
que banha a sede municipal e que apresenta 
profundidade media de 5 metros e largura maxima 
de 200 metros) e o Pianc6, afluente do Piranhas, 
alem dos riachos Sao Miguel, Gado Bravo, Melado, 
Jerico, Cai~;ara, entre outros. 

0 sistema orografico e integrado pelas serras 
de Sao Bento, Sao Miguel, Melado, Olho d'Agua, 
Comissario, Aba, Areia e Cabeludo, alem dos 
serrates de Ciqul, Pil6es e Pocoro. 

0 clima quente e . seco, e, em media, de 34°C 
para as temperaturas maximas e de 200C para as 
minimas. 0 periodo normal das chuvas val de 
janeiro a abril ocorrendo, entretanto, chuvas es
parsas de outubro a dezembro. Em 1964, a precipi
ta~;ao pluviometrica total alcan~;ou 1147,4 mm e em 
11 meses de 1965, foi de 962,7 mm. 

0 solo e rico em minerios, confirmando-se a 
existencia de amianto, tantalita, berilo, xilita, 
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volframita, antimonio e enxOfre, alem de grande 
quantidade de pedras calcarias, das quais algumas 
jazidas estao sendo exploradas. 

Entre as madeiras de que ha emprego desta
cam-se o angico, aroeira, angelim, cedro, camaru, 
umburana, pau-d'arco, canafistula, jatoba, barauna. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 CENSO Demografico de 1960 registrou .populagao 
de 45 569 habitantes, dos quais 36 557 situados na 
zona rural. Havia 7 664 domicilios, em todo o Muni
cipio. 0 distrito mais populoso era o da sede, com 
26 714 habitantes, seguindo-se Paulista, com 7 966, 
Varzea Comprida, com 6 253 e, finalmente, Lagoa, 
com 4 636. 

No ultimo decenio intercensitario a cidade de 
Pombal cresceu 67%, tendo sido recenseados, em 
1960, 8 120 habitantes. 0 maior indice de crescimento 
se verificou na vila de varzea Comprida (218%) ; 
seguiram-se Paulista (115%) e Lagoa (70%), que 
ficaram com 121, 340 e 431 habitantes, respectiva
mente. 

A densidade demogratica do Municipio era de 
26 habitantes por quilometro quadrado. 

0 Censo Escolar de 1964 registrou 32 291 habi
tantes, sendo de 9 419 nas areas urbana e subu::
bana. Is to devido aos desmembramen tos sofridos 
pelo Municipio. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A ECONOMIA do Municipio esta baseada nas ativi
dades agricolas e industrials. 

ProdufaO Extrativa Vegetal 

No MUNICiPIO, a produgao extrativa vegetal consiste 
na extragao da oiticica e produgao de carvao vegetal. 

Escola Normal "Arruda Cimara" 



Censo Agricola 

0 CENSO Agricola de 
1960 registrou 3 684 
estabelecimentos dis-
tribuidos em 319 473 lgreja N. s.a do Bom Sucesso 
hectares, dos quais 
41 308 de lavouras. 

Contaram-se 1064 estabelecimentos que mediam 
menos de 10 hectares, cada urn; 2 170, de 10 a 
menos de 100; 412, de 100 a menos de 1 000 ; 34, de 
1000 a menos de 10 000; 1, com mais de 10 000; e 3 
sem especifica~;ao de area. 

As atividades agropecuarias ocupavam 14 379 
pessoas. Existiam 12 tratores e 5 arados. 

Em 1 962 estabelecimentos criavam-se bovinos, 
sendo que 1 917 tinham menos de 100 cabe~;as, cada 
urn; 43, de 100 a menos de 500, e 2, de 500 e mais. 

Agricultura 

EM 1964, foram cultivados 19 810 hectares com 
produtos agricolas, sendo a produ~;ao avaliada em 
1,4 bilhao de cruzeiros. 

Destacou-se o algodao, com uma produ~;ao de 
1938 toneladas, que contribuiram com 45,9% para 
o valor total da produ~;ao e utilizaram 8 790 ha. 
Seguiram-no o arroz, com 28,4% do valor, 6 840 
toneladas e 3 800 ha; a banana, com 13,2% do valor, 
232 mil cachos e 93 ha; o feijao, com 4,1 %, 1142 
toneladas e 3 120 ha; o milho, com 3,4%, 1161 tone
ladas e 3 050 ha; a melancia, com 2,0 %, 455 mil 
frutos e 500 ha; e a cana-de-a~;ucar, com 1,6% do 
valor, 11 200 toneladas e 280 ha. A manga, o caju, 
a batata-doce, o coco-da-baia, a laranja e o limao 
preencheram o 1,4% restante do valor da produ~;ao . 

Ha urn posto agricola estadual para servir aos 
agricul tores. 
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Pecuaria 

A CRIAQAO de gado tern .por objetivo principal a 
produc;ao do leite, embora tenha lugar, tambem, a 
revenda e o corte. 

Em 1963, a populagao pecuaria somava 107 739 
cabegas de gado, no valor de 1,3 bilhao de cruzeiros. 

Os bovinos contribuiram com 72,5% do valor 
e 26 146 cabegas; seguidos, a distancia, pelos suinos, 
com 6,9% e 21 670 cabegas, ovinos, com 6,8 % e 24 552 
cabec;as, os eqiiinos, com 6,0% e 2 159 cabegas, os 
caprinos, com 4,9% e 24 860 cabegas, os muares, com 
1,8% e 3 825 cabegas, e os asininos, com 1,1% e 
4 527 cabegas. 

A produgao de leite foi de 3 milhoes de litros, 
no valor de 180 milhoes de cruzeiros. 

0 plantel avicola se compunha de 41 766 cabec;as, 
no valor de 17,0 milhoes de cruzeiros. Produziram-se 
98 mil duzias de ovos de galinha, no valor de 14,1 
milhoes de cruzeiros. 

0 Governo federal mantem urn .p6sto de defesa 
sanitaria animal, para atender aos pecuaristas. 

Censo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 cadastrou 20 estabele
cimentos de industrias de transformagao que 
ocuparam 99 operarios, em media mensa!, e apre
sentaram produgao no valor de 76,9 milhoes de cru
zeiros. As despesas de consumo somaram 53,7 
milhoes de cruzeiros, dos quais 52,0 na aquisic;ao de 
materias-primas. Utilizaram-se 1 326 cv de forga 
motriz. 

0 principal genero de industria, era o textil, 
que contribuiu com 61,0% para o valor total da 
produgao, ocupou 14 operarios em media mensa!, e 
utilizou 1 025 cv de forc;a motriz. Vern, em segundo 
lugar, bem distanciado, o de produtos alimentares, 
com 19,5% do valor, 20 operarios em media, seguido 
do de quimica, com 12,1% do valor, 16 operarios em 
media e 289 cv de forga. 

Outros generos de industrias registrados: trans
formagao de minerals nao metalicos, madeira, mobi
liario, vestuario, calc;ados e artefatos de tecidos e 
bebidas. 

Industria 

ExiSTIAM, em 1964, 6 estabelecimentos fabris em 
Pombal, que ocuparam 130 operarios em media 
mensa!, e produziram 1,4 bilhao de cruzeiros. 
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Postn de Puerieultura 

0 principal genera de industria e 0 textil 
(algodao em pluma) com 1 estabelecimento, 18 
operarios em media e 53,0% do valor total da pro
du~ao. Seguem-no o de quimica (oleo de algodao 
e oiticica), com 2 estabelecimentos, 104 operarios 
e 44,5% do valor da produ~ao, e o de produtos ali
mentares, com 3 estabelecimentos, 8 operarios em 
media e 2,5% da produ~ao. 

Abate de Reses 

EM 1963, foram abatidos 625 bovinos, 886 suinos, 
782 ovinos e 111 caprinos. 0 produto do corte 
atingiu 179,8 toneladas, no valor de 65,2 milhoes 
de cruzeiros . Para esse valor a carne verde de bovina 
(89,3 toneladas) contribuiu com 64,1%; a de suino 
(29,0 t), com 12,4%; o toucinho fresco (13,3 t), com 
8,4%; a carne verde de caprino (19,6 t), com 5,7% e 
a de ovino (11,7 t), com 5,1%. Os 4,3% restantes 
foram preenchidos pelo couro verde de bovina, peles 
verdes de caprino e ovino, e peles secas de ovino e 
caprino. 

Comercio e Bancos 

0 MUNICiPio conta com 100 estabelecimentos de 
comercio varejista, 16 de comercio atacadista e 30 
de presta~ao de servi~os. Exporta algodao, couros, 
peles, cereals e oleos. Os principals centros compra
dores sao: Fortaleza, Sao Paulo, Recife, Campina 
Grande e Patos. · 

0 Banco do Brasil tern agencia no Municipio, 
a qual registrou, em 31 de dezembro de 1964, os 
seguintes saldos, em milh6es de cruzeiros: caixa em 
moeda corrente - 41,5; emprestimos em contas 
correntes - 445,3; titulos descontados - 229,1 e 
depOsitos a vista e a curta prazo - 66,1. 
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Tramportes 

PoMBAL e servido pelo ramal de Campina Grande 
da Rede Ferroviaria do Nordeste, com tres estar;oes: 
Pombal, Arruda Camara e Sao Domingos, e por 
estradas de rodagem. Liga-se as vizinhas cidades 
e a Joao Pessoa, via rodoviaria: Campina Grande, 
em 6 horas; Patos, em 1 hora e 30 minutos; Malta, 
em 45 minutos; Condado, em 30 minutos; Jerico e 
Sousa, em 1 hora, cada uma; e a Jotio Pessoa, em 
8 horas. Por ferrovia: Campina Grande, em 7 horas 
e 5 minutos; Patos, em 1 hora e 52 minutos; Malta, 
em 1 hora e 10 minutos; Sousa, em 1 hora e 32 mi
nutos; e Jotio Pessoa, em 11 horas. 

CONV£Nf0£S 

£STRADA f'£0ERA£ -
" £STAOUA£ -

FERROVIA __. 

Ate 31 de dezembro de 1964, estavam regis
trados na Prefeitura 34 autom6veis e jipes, 12 
camionetas e 39 outros veiculos. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE esta situada a margem direita do rio 
Pianc6, apresentando agradavel aspecto, com 68 
ruas trar;adas simetricamente, algumas cal<;adas, e 
3 prar;as, todas. iluminadas. 

Existem 3 bairros : Sao Pedro, Nova Vida e 
Jardim Rogerio, sendo o ultimo o mais moderno. 
0 servir;o de abastecimento dagua esta prestes a 
ser inaugurado. 

Pombal conta com 1 600 ligar;6es eletricas, 
sendo a energia fornecida pela hidreletrica de 
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Coremas, pertencente 
ao Departamento Na
cional de Obras Contra 
as Secas. 

Ha 2 hoteis, 2 res
taurantes e urn servic;o 
telefonico, com 100 
aparelhos instalados e 
50 em vias de utiliza
c;ao. 

Cruzeiro da 

Pres tam seus servi
c;os profissionais a po
pulac;ao de Pombal, 3 
advogados. Igreja de N. s.a do Rosario 

Assistencia Medico-Sanitaria 

0 MUNiciPIO disp6e de 1 hospital com 42 leitos, 
mantido pela Sociedade Abrigo da ·Mae Pobre, sub
sidiado pelo Governo federal. Conta, ainda, com urn 
posto de saude, mantido pelo Governo estadual, e 
outro de puericultura, custeado pela LBA. 

No exercicio da profissao ha 4 medicos, 4 den
tistas e 19 enfermeiros . Existem 4 farmacias em 
funcionamento. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

0 CENso escolar de 1964, segundo dados prelimi
nares, encontrou 13 719 crianc;as de 0 a 14 anos: 
6 458 ate 5 anos 0743 nas areas urba,na e subur
bana) ; 950 de 6 anos (278 nas areas urbana e 
suburbana) e 6 311 de 7 a 14 anos 0843 nas areas 
urbana e suburbana) . Destas ultimas, 2 877 crianc;as 
freqiientavam escola (1418 nas areas urbana ~:: 
suburbana) . 

Havia 63 professores regentes de classe: 2 do 
sexo masculino e 61 do feminino; e 8 nao regentes 
de classe, todos do sexo feminino (7 nas areas ur
bana e suburbana) . 

Dos regentes de classe, 45 eram normalistas, do 
sexo feminino (40 nas areas urbana e suburbana), 
e 18 nao normalistas: 2 do sexo masculino (1 nas 
areas urbana e suburbana) e 16 do feminino (13 
nas areas urbana e suburbana) . 
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Ensino 

0 ENSINO primario geral e ministrado em 35 Uni
dades escolares, orientado por 93 profess6res, tendo
-se matriculado 2 379 alunos, no ano de 1964. 

0 ensino medio esta a cargo de 4 unidades 
escolares, com 34 profess6res e 630 alunos 
matriculados em 1964. Em vias de instalac;ao ha, 
ainda, o Ginasio Industrial, cogitando-se, tambem, 
do funcionamento de urn Colegio Estadual. 

Cultura 

A cidade disp()e de 4 bibliotecas e de 1 livraria. 
0 cinema Afonso Mouta conta com 450 poltro

nas para espectadores. 
Contam-se 3 igrejas cat6licas: Matriz (Nossa 

Senhora do Born Sucesso), do Rosario e de Sao Pe
dro; e a Igreja Presbiteriana de Pombal, para o culto 
protestan te. 

Entre os festejos populares destacam-se os que 
tern lugar nos ultimos dias de setembro e se encer
ram no 1.0 domingo de outubro. Sao realizados em 
homenagem a Nossa Senhora do Rosario, cuja 
igreja foi tombada pelo Patrim6nio Hist6rico e 
Artistico Nacional. 

Festeja-se, tambem, o dia da padroeira, Nossa 
Senhora do Born Sucesso, a 12 de setembro. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EsTA.o sediados em Pombal uma coletoria federal e 
outra estadual, a Agencia Municipal de Estatis
tica, 6rgao de coleta do maE, uma agencia dos 
Correios e TelE~grafos, do DCT, e p6sto do DNER. 

Finanfas Publicas 

EM 1964, a Uniao arrecadou 41,1 milh6es de cru
zeiros (inclui receita de seus antigos distritos); o 
Estado 298,0 milh6es e a Prefeitura 59,4 (44,5 de 
renda tributaria), tendo realizado despesas no valor 
de 43,2 milh6es de cruzeiros. 

0 orc;amento municipal de 1964 foi prorrogado 
para o exercicio de 1965, que previa receita de 38,7 
milh6es de cruzeiros e fixava igual despesa. 

Represenlafao Politica 

A CAMARA Municipal de Pombal e constituida de 9 
vereadores. Em 30 de novembro de 1965 estavam 
inscritos 15 758 eleitores. 
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FONTES 

As INFORMA<;6Es divulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Pombal, Jose Sa. 

Foram utilizados, tambem, dados dos arquivos 
de documenta~ii.o municipal, da Diretoria de 
Documenta~ao e Divulga~ao do CNE, da primeira 
edi~ii.o da monografia, de Edison Villar Cabi16, e 
de diversos 6rgii.os do sistema estatistico brasileiro. 
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EST A publicaQiio jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
taQiio e DivulgaQiio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sobre aspectos da 
evoluQiio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza~tiio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
jontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colabora~tiio, especial
mente de historiadores e ge6grajos. 



JBGE - CONSELHO NACJONAL DE ESTATtSTJCA 

Presidente : Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral : Sebastilio Aguiar Ayres 

COLEI;AO DE MONOGRAFIAS 

(4.• serie) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
l:a, SP. 303 - Lenc;ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306- Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 
308- Assare, CE. 309- PenapoUs, SP. 310- Areia, PB. 311-
Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Jpauc;u, SP. 316 - Pitangul, MG. 
317 - Rebouc;as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
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