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MORRINHOS 

GOlAS 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 2.796 km'; altitude: 
753 m; temperaturas medias, em oc, das ma
ximas: 33; das minimas: 26. 

POPULAf)AO- 23.237 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960); densidade 
demogrdfica: 8 habitantes par quil6metro qua
drado. Popular;ao estimada: 30.620 (novembro 
de 1965). 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Pecuaria (bovinos), 
agricultura (arroz, abacaxi e teijaoJ e laticinios 
(manteiga). 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 3 agencias 
bancdrias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 66 autom6veis, 56 caminh6es, 1 6nibus 
e 119 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 1.820 ligag6es eletricas, 
449 aparelhos telef6nicos, 3 hoteis, 3 pens6es, 3 
restaurantes e 20 bares. 

ASSISTP:NCIA Mi:DICA - 2 hospitais com 36 leitos, 
7 medicos, 13 dentistas, 13 entermeiros, no exer
cicio da profissiio; 7 farmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 36 unidades escolares de 
ensino primario geral e 5 de ensino media; 1 
radiodifusora, 1 livraria e 2 cinemas. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 100,0; despesa fi
xada: 100,0. 

REPRESENTA9AO POLfTICA - 12 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer e desenho da capa de 
Carlos Cesa·r Fernandes de Aguiar, ambos da Di
retoria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 



Centro de Treinamento de Professores 

ASPECTOS HISTORICOS 

EM PRINCIPIO do seculo 19 teve llliClO 0 povoamen
to da regHio do atual Municipio, quando Antonio 
Correa Bueno, natural de Patrocinio, no Estado de 
Minas Gerais, ai se fixou com pequena fazenda agro
pecmi.ria. 

A capela, consagrada a Nossa Senhora do carmo, 
que o pioneiro fez construir em sua propriedade, 
tornou-se, em breve, o nucleo de um crescente po
voado (de Nossa Senhora do Monte do Carmo), for
mado por colonos paulistas e mineiros. 

0 patrim6nio da capela seria constituido em 
1845, com a doa~ao, por escritura publica, de terras 
de sua propriedade pelo Capitao Gaspar Martins da 
Veiga. For essa epoca, em virtude do desenvolvi
mento do lugar, o povoado foi elevado a distrito com 
o nome de Vila Bela de Morrinhos, devido a peque
nos morros existentes nas cercanias da cidade, 
pertencendo ao Municipio de Santa Cruz de Gohis. 

Forma[ao Administrativo-J udiciaria 

PELA LEI provincial n .0 3, de 31 de julho de 1845, 
criou-se o distrito, com sede no arraial de Vila Bela 
de Morrinhos, no entao Municipio de Santa Cruz 
(atual Santa cruz de Goias) . 

0 Municipio, com a denomina~ao de Vila Bela 
de Paranaiba, foi criado pela .Lei provincial n.0 2, 
de 5 de novembro de 1855. Quatro anos mais tarde, 
pela Resolu<;ao Provincial n.0 6, de 19 de ag6sto, 
foi extinto. Restabelecido, definitivamente, com o 
nome de Vila Bela de Nossa Senhora do Carmo de 
Morrinhos ou Vila Bela de Morrinhos, pela Lei pro
vincial n .0 463, de 19 de julho de 1871, com territ6-
rio desmembrado do entao Municipio de Pouso Alto. 
Reinstalado a 3 de fevereiro de 1872. 

MORRINHOS - 3 



A Lei Provincial n.0 686, de 29 de ag6sto de 1882, 
concedeu foros de cidade eo atual top6nimo- Mor
rinhos - a sede municipal. 

0 Municipio e constituido par urn s6 distrito 
- o da sede. 

E sede de comarca de 3.a entrancia . 

ASPECTOS F1SICOS 

MoRRINHOS localiza-se na zona fisiografica de Meta
Ponte, ocupando area de 2.796 quil6metros qua
drados. Limita-se com os Municipios de Piracanjuba, 
Pontalina, Aloandia, Joviania, Goiatuba, Buriti Ale
gre, Caldas Novas e Agua Limpa. 

A sede municipal, a 753 metros de altitude, dista 
117 quilometros, em linha reta, de Goiania, corres
pondendo-lhe as seguintes coordenadas geograficas: 
17° 43' 46" de latitude sul e 490 06' 04" de longitude 
W. Gr. 

0 Municipio e relativamente ondulado. A parte 
mais montanhosa e a que fica proxima ao rio Meia 
Ponte. 0 principal acidente geogratico e a serra Meia 
Ponte, cujos picos culminantes sao Cabeceira da Sa
mambaia e Tras-os-Montes. 

Os rios que irrigam o territ6rio municipal - Pi
racanjuba e Meia Ponte e os ribei:r6es e c6rregos 
seus afluentes - pertencem a bacia Platina. No ri
beirao Santa Rosa, localiza-se a cachoeira do mesmo 
nome. Ao norte do Municipio, o ribeirao da Formiga 
descreve a sua divisa municipal com o de Piracan
juba. 

0 clima e ameno e saudavel, pertencendo ao 
grupo tropical umido. A temperatura, em 1965, apre
sentou as segui:ntes variag5es: media das maximas, 
33; das minimas, 26 e compensada, 29°0. 

Possui numerosas jazidas minerais: de argila, 
pedra calcaria, areia, salitre, sulfuretos, caolim, mica, 
ouro, ferro, cromita, turmalinas, berilo, rutilo e ami
anto, sendo explorados apenas os dois ultimos. Na 
paisagem geomorfol6gica regional, destacam-se os 
pegmatitos, aflorando em diques, em diversos pontos. 

As matas, situadas sobretudo as margens dos 
rios Meia Ponte e Piracanjuba, sao ricas em ma
deiras de diversas espectes, como cedro, jacaranda, 
ipe, aroeira, entre outras; e de plantas medicinais, 
como quina, douradinha, chapeu-de-couro, congo-
nha, erva-cidrei<ra e poej o. 

Na fauna local encontram-~' veados, pacas, cai
titus, entre outros. Os rios municipais sao muito 
piscosos. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 cENso Demografico de 1960 contou 23.237 habitan
tes no Municipio. 0 crescimento demografico 
absoluto do periodo intercensitario, de 2.390 pessoas, 
correspondeu a urn crescimento percentual da ordem 
de 12%. 

Na decada 1950/60, acentuou-se, fortemente, o 
processo de urbaniza~ao, no Municipio, elevando-se 
a participa~ao da popula~ao urbana, no conjunto da 
populagao murucipal, de 23% para 43% . Observadas 
isoladamente, as popula~6es urbana e rural do Mu
nicipio obtiveram aumentos da ordem de 110,3% e 
8,3%, respectivamente. 

Foram recenseados 3.770 domicilios e a densi
dade demografica era de 8 habitantes por quilometro 
quadrado. 

No conjunto das aglomera~6es urbanas do Es
tado de Goias, figurou a cidade de Morrinhos em 7.0 

lugar, depois de Goiil.nia (132.577 habitantes), Ana
polis (48.847), Jatai 04.022), Itumbiara 02.575), 
catalao 01.471) e Rio verde (11.268). 

Em 20 de novembro de 1965, a popula~ao do Mu
nicipio foi estimada em 30.620 habitantes e a da 
cidade, em 12.310. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A PRINCIPAL fonte de renda do Municipio e a pecuaria, 
seguida da agricultura. 

Censo Ag1'icola 

0 CENSo Agricola de 1960 contou 1.066 estabe
lecimentos agropecua-rios, no Municipio, a que per
tenciam, em conjunto, area de 22.055 hectares. Des
se total, 11.395 hectares destinavam-se a lavouras. 

Ginasio Senador Hermenegildo de Morais 



Numero de estabelecimentos por classe de area: 
de menos de 10 hectares, 68; de 10 a menos de 100 
hectares, 504; de 100 a menos de 1.000 hectares, 468; 
de 1.000 a menos de 10.000 hectares, 26. 

Trabalhavam, nos estabelecimentos agropecua
rios municipais, 3.665 pessoas. Havia 15 tratores 
e 56 arados. 

Rebanhos bovinos foram contados em 969 es
tabelecimentos: 742 com menos de 100 cabegas, cada 
urn; 201 de 100 a menos de 500 cabegas, e 26 de 500 
e mais. 

Agricultura 

EM 1965, a lavoura ocupou 8.691 hectares, elevan
do-se o valor da produgao agricola a 1,2 bilhao de 
cruzeiros. As principais culturas municipais foram o 
arroz e o feijao. A primeira, com 3.100 hectares cul
tivados e produgao de 4.650 toneladas, contribuiu 
com 39,6% para o valor total; a segunda, com 1.500 
hectares, 1.800 toneladas e 25,6%. Vieram em se
guida: o milho, com 2.000 hectares, 3.000 toneladas 
e 10,7%; o abacaxi, com 94 hecta,res, 752 mil frutos 
e 6,4%; o fumo, com 370 hectares, 167 toneladas 
e 4,3%. 

Os 13,4% restantes do valor foram cobertos pe
las culturas de cana-de-agucar (9.975 toneladas), 
laranja 02.700 mil frutos), mandioca (14.600 tone
ladas), algodao 020 toneladas), banana (28 mil 
cachos) e cafe (38 toneladas) . 

Dais agr6nomos atendem aos agricultores locais. 

Pecuaria 

EM 1964, o Municipio possuia populac;ao pecuaria de 
88.280 cabegas, avaliada em 4,9 bilh6es de cruzeiros. 
Neste conjunto, destacam-se o bovino, com 55 mil 
cabe\!aS e 86,1% do valor total, e o suino, com 26 mil 
cabegas e 10,8% do valor. Os outros rebanhos con
tavam com os seguintes efetivos: eqti.inos, 6 mil ca
begas; muares, 800; caprinos, 300; asininos, 60; e 
ovinos, 120. 

Foram produzidos, no ano em referencia, 3,3 
milh6es de litros de leite, no valor de 163 milh6es 
de cruzeiros. 

Contava com urn plantel de 59.920 aves domes
ticas: 59.300 galinaceos (1.300 perus) e 620 palmi
pedes, avaliados em 38,6 milh6es de cruzeiros. Foram 
produzidas 165 mil duzias de avos de galinha, va
lendo 41,3 milhoes de c·ruzeiros. 
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Predomina a criagao 
de gado gir, indubrasil e 
nelore. Vll:rias fazendas se 
dedicam a criagao de re
produtores, que sao expor
tados para outros munici
pios goianos. Ha touros da 
raga gir, que ja foram 
avaliados em 50 milh6es 
de cruzeiros. 0 Municipio 
recebe, anualm,ente, deze
nas de milhares de bovinos 
do norte do Estado para 
invernar. A engorda de 
gado bo:vino constitui-se, 
alias, em uma das maiores 
fontes de renda do Muni
cipio. 

Existem, em Morri
nhos, urn Posto Agrope-
cuario, urn de VigiH1ncia Sanita,ria 
de Remonta do Exercito. 

Joquei Clube 

Animal e outro 

Urn veterinario atende aos criadores municipais . 

Censo Industrial 

0 CENso Industrial de 1960 contou 19 estabelecimen
tos industriais, onde trabalhavam, em media mensa!, 
47 operarios. A forga motriz utilizada totali
zou 142 cv. 

0 valor da produgao industrial atingiu 34,7 mi
lh6es de cruzeiros eo da transformagao 15,7 milh6es. 

0 principal genero era o de produtos alimen
tares, com 7 estabelecimentos, 12 operarios, em 
media mensal, e 77,0% do valor total da produgao. 

Existiam, ainda, os seguintes generos: trans
formagao de minerais nao metalicos, com 3 estabe
lecimentos; madeira, com 1; mobiliario, com 2; be
bidas, com 2; e vestuario, calgado e artefatos de te
cidos, com 4. 

Industria 

EM 1965, o valor da produgao de Morrinhos havia 
subido para 361,1 milh6es de cruzeiros. Abrangia 
entao o parque industrial municipal 26 estabeleci
mentos, onde trabalhavam 88 operarios. 

Os generos existentes eram: produtos alimenta
res, com 9 estabelecimentos, 33 operarios, totalizando 
80,1% do valor da produgao; madeim, 7 estabeleci
mentos, 121 operarios e 8,6% do valor; transforma-
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c;ao de minerais nao metalicos, 5 ·estabelecimentos; 
couros, peles e produtos similares, 2; e vestuario, 
calc;ado e artefatos de tecidos, 3. 

0 maior empreendimento industrial e re.presen
tado pela fabrica de manteiga. 

Acha-se em fase de montag.em uma fabrica de 
doces (compota de abacaxi), com capacidade de 
produc;ao de trinta toneladas, mensalmente. A in
dustria de desdobramento de madeira caminha ja 
para o -estagio da exportac;ao . 

Abate de Reses 

EM 1964, a produc;ao de carnes e derivados alcanc;ou 
295,4 toneladas, no valor de 173,5 milh6es de cru
zeiros. A produc;ao compreendia quatro produtos: 
carne verde bovina, com 167,8 t, integralizando 
52,9% do valor da produc;ao; toucinho fresco, com 
78,4 t e 33,4%; carne verde suina, com 39,2 t 
e 12,4%; e couro seco de bovina, com 10,1 t e 1,3%. 

Foram abatidos 849 bovinos e 1.306 suinos. 

Comercio e Banco.r 

EM MORRINHos havia, em novembro de 1965, 1 es
tabelecimento atacadista, 130 varejistas, 20 mistos e 
38 de prestac;ao de servic;os. Atuam, ainda, 3 agencias 
dos seguintes bancos: do Brasil, de Minas Gerais e 
do Comer cia e Industria de Minas Gerais. Coopera
tivas de consumo, 2. o Municipio exerce influencia 
em sua regiao natural, pais tern evoluido rapida
mente no setor industrial. 

Exporta arroz, em pequena escala, os exceden
tes agricolas, gado bovino e suino, em pe, e man
teiga. 

Em 1965, em apenas 11 meses, a exportac;ao de 
gado bovina em pe totalizou 896,0 milh6es de cruzei
ros. 

As principais prac;as com que o comercio local 
mantem transac;6es sao: Barretos-SP, Ara<;atuba
SP, Uberlandia-MG, Araguari-MG, Sao Paulo-SP e 
Itumbiara-GO. 

Saldos das principais contas bancarias,.em 31 de 
dezembro de 1965 (em milh6es de cruzeiros) : caixa 
em moeda corrente, 76,6; emprestimos em contas 
correntes, 2.484,0; titulos descontados, 1.011,7; de
positos a vista e a curta prazo, 1.031,9; depositos a 
prazo, 5,5 . 

Transporte e Comunicafoes 

A RODOVIA federal BR-135 corta o Municipio na dire
<;ao SN, em seu trecho ocidental. E pavimentada e 
passa a 3 quil6metros a oeste da cidade. Acha-se em 
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constru<;ao a ligagao desta rodovia com a cidade de 
Caldas Novas, passando pela cidade de Morrinhos. 

As demais rodovias que servem ao Municipio sao 
macadamizadas. 

A sede municipal convergem, diariamente, seis 
onibus de linhas intermunicipais. 

Liga-se, por Todovia, a Piracanjuba, em 1 hora 
e 30 minutos; Pontalina, em 2 horas e 30 minutos; 
Aloandia, em 3 horas e 40 minutos ; Joviania, em 5 
horas e 10 minutos; Goiatuba, em 50 minutos; Buriti 
Alegre, em 1 hora e 40 minutos; Caldas Novas, em 1 
hora e 30 minutos; Agua Limpa, em 3 horas e Goia
nia, em 1 hora e 30 minutos. A comunica<;ao com 
Brasilia-DF e estabelecida pela BR-135, via Goiania 
e Ana polis, em 3 horas e 30 minutos. 

LEGENDA 

-ESTRADA DE 
ROOAGEM 

-·-LIMITE 
ESTADUAL 

BRASiLIA 
GOlAN lA 

BUR ITt 
ALEGRE 

FR;r~~ . ....,__ . ........_. _. . 
tts'"~ · __..._ . ../. MINAS 

_, GERAIS 

Em 20 de novembro de 1965 estavam registra
dos na Prefeitura Municipal: 66 autom6veis, 56 ca
minh6es, 1 onibus e 119 outros veiculos . 

Alem de agencia do Depa-rtamento dos Correios 
e Telegrafos, o Municipio possui servi<;o telefonico, 
que contava, na mesma data, com 449 aparelhos 
instalados. 
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ASPECTOS SOCIAlS 

MoRRINHos e conhecida como "Cidade dos Poma
res", dado grande numero de arvores frutiferas. 
A area urbana esta pavimentada a paralelepipedos 
e "pe-de-moleque". Existem 30 Iogradouros: 23 ruas 
(10 pavimentadas), 5 avenidas (1 pavimentada) e 
2 pragas (pavimentadas). Na ·rua Rio Branco esta 
localizado o comercio mais importante. Principais 
arterias: Senador Hermenegildo de Morais, Para, 
Rio Grande do Sui, Major Simiro, Rio de Janei•ro, 
Sao Paulo, D. Pedro II, Dr. Pedro Nunes, Minas 
Gerais, avenida Cel. Pedro Nunes e a praga 
Prof. Jose Candido. 

A parte velha da cidade esta tragada em qua
drilateros ir·regulares; a nova, em retangulos, 
ficando tOdas as ruas paralelas. A cidade divide-se 
em 3 bairros : Morro da Saudade, Agude e Cerrado. 

Entre os predios· urbanos, destacam-se o da 
Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, do Forum, 
do Colegio e Escola Normal Estadual Xavier de 
Almeida, da Radio Morrinhos e da Agencia 
do DOT. 

0 servigo de abastecimento de agua esta sendo 
reconstruido pelo Departamento Estadual de Sanea
mento e ja contava, em 1965, com recte de distri
buigao de 10.865 metros, abrangendo quase todos 
Iogradouros e com 420 predios atendidos. 

A energia eietrica e fornecida pelas "Centrais 
Eletricas de Goias S/ A" . Existem 1.820 ligag5es ele
tricas e 29 logradouros com iluminagao publica. A 
recte de eletrificagao rural estende-se por 21 quilo
metros. A usina hidreletrica Rochedo, que fornece a 
energia de Morrinhos, localiza-se no vizinho Muni
cipio de Piracanjuba. A zona urbana e suburbana 
e totalmente iluminada. 

0 servigo de hospedagem e alimentagao e pres
tado por tres hoteis, tres pensoes, tres restaurantes 
e 20 bares e botequins. Ha, ainda, 6 saloes de bar
beiro e 3 cabeleireiros para senhoras. Exercem ativi
dade profissional: 4 advogados e 1 engenheiro. 

Assistencia Medico-Hospitalar 

0 MUNICiPio possui 2 hospitais totalizando 36 Ieitos: 
Hospital Nossa Senhora do Carmo e Casa de Saude 
e Maternidade Silvio de Melo, ambos particulares. 
Ha, ainda, um p6sto de saude estadual, um p6sto do 
Departamento Nacional de Endemias Rurais e 7 
farmacias. 

Sete medicos, 13 dentistas e 13 enfermeiros, no 
exercicio da profissao. 
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Cine sao Jose 

ASPECTOS CULT URAIS 

Censo Escola1' 

Os RESULTADOS preliminares do Censo Escolar de 
1964 contou, na cidade, 4.174 criangas de 0 a 14 anos: 
1.575 ate 5 anos; 2£8 de 6 anos e 2.331 de 7 a 14 
anos. Destes u.ltimos, 1.831 frequentavam escola . 

Havia, na cidade, 69 profess6res regentes de 
classe e 8 profess6res nao regentes. Dos regentes, 
61 eram normalistas (59 do sexo feminino) e 8 nao 
normalistas (do sexo feminino). 

Ensino 

MoRRINHos disp5e de ensino nos niveis primario e 
media. 

Havia, em 1965, 36 unidades escolares de ensino 
primario geral, com 115 profess6res e 3.667 alunos 
matriculados no inicio do ano letivo. 

0 ensino mectio e ministrado pelo Colegio e 
Escola Normal Estadual Xavier de Almeida, Ginasio 
Dona Maria Amabini de Morais e Ginasio Senador 
Hermenegildo de Morais. 

No ensino secundario ginasial havia 2 unidades 
escolares, 30 profess6res e 547 alunos matriculados 
no inicio do ano letivo de 1965. 0 secundario colegial 
nao funcionou nesse ano. 0 comercial colegial 
contava com 1 unidade, 8 profess6res e 75 alunos . 
0 normal ginasial dispunha de 1 unidade, onde 
lecionavam 9 profess6r·es e estudavam 128 alunos. 
0 normal colegial, 1 unidade, 6 profess6res e 73 
alunos. 

Sera inaugurado, proximamente, o Pavilhao 
Industrial , onde serao ministrados diversos cursos 
de artesanato e tecnicas industriais. 
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Existe, ainda, urn Centro de Treinamento de 
Profes.s6res, mantido pelo Departamento Nacional 
de Educa<;ao, em conv€mio com o Estado. Esta uni
dade muito tem contribuido para o aperfeigoamento 
do ensino em Goias, sendo atualmente freqiientada 
por 70 profess6res. 

Cultura 

A RADIO Morrinhos , inaugurada a 1.0 de janeiro de 
1964, prefixo ZYW-43, transmite em ondas medias. 

Funcionam 2 cinemas: Cine-Teatro Hollywood, 
com 780 lugares e Cine-Teatro Sao Jose, com 550. 

As associag6es recreativas e desportivas sao: 
J6quei Clube de Morrinhos, fundado em 1961, com 
670 s6cios, e America Futebol Clube, fundado em 
1954, com 94 s6cios. 

Ha 1 livraria para servir a populagao de 
Morrinhos. 

A principal festa religiosa e a da Padroeira 
da cidade, Nossa Senhora do Carmo, comemorada 
de 8 a 16 de julho, com novenas, procissao e leil6es 
de prendas. De 11 a 20 de janeiro, festej a-se Sao 
Sebastiao. Destaca-se, ainda, a festa de Sao Joao, 
realizada no J6quei Clube, constando de quadrilha, 
casamento a caipira com desfiles pelas Tuas da 
cidJ.de. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E 
POLITICOS 

EsTilo INSTALADAs em Morrinhos, entre outras, 
as seguintes repartig6es publicas: coletorias federal 
e estadual, Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, Delegacia Fiscal, 12.a Residencia do 
Departamento de Estradas de Rodagem de Goias, 
Delegacia de Ensino, Delegacia de Policia e a Agen
cia Municipal de Estatistca, 6rgao de coleta do IBGE. 

Finan[aS Pz'tblicas 

A PREFEITURA arrecadou, em 1965, 97,1 milh6es de 
cruzeiros; o Estado, 472,9 milh6es de cruzeiros; e a 
Uniao, 92,2 milh6es de cruzeiros. A despesa muni
cipal, no referido ano, alcangou 109,7 milh6es de 
cruzeiros. 

0 orgamento municipal para 1966 previa receita 
de 100,0 milh6es de cruzeiros e fixava igual despesa . 

Representafao Polttica 

0 LEGISLATive local e composto de 12 membros. Em 
1966, estavam inscritos 10.415 eleitores. 
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FONTES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho foram na 
sua maioria fornecidas pelo Agente Municipal de 
Estatistica de Morrinhos, Jose Ribeiro da Silva. 

Utilizados tambem dados dos arquivos de 
documentagao municipal da Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao (Secretaria-Geral do ONE), da 
publicagao Ligeiros Dados Hist6ricos-Geogrlificos de 
Mo1·rinhos, do Prof. Pedro Celestino da Silva Filho, 
e de diversos 6rgaos do sistema estatistico brasi
leiro. 
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EST A publicaqtio taz parte da serie de monograjias 
municipais organiz:adas pela Diretoria de Documen
taqtio e Divulgaqtio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota int-;odut6ria, sabre aspectos da evo
Zuqtio hist6rica de Munkipio, corresponde a uma 
tentativa no senti.do de sintetizar, com adequada 
sistematizaqtio, ele'f02entos esparsos em diferentes do
cumentos. Ocorrern, em alguns casas, divergencias 
de opinitio, comuns em assuntos dessa natureza, ntio 
sendo raros as equ!vocos e erros nas pr6prias jontes 
de pesquisa. Par is.so , o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaboraqtio, especialmente de 
historiadores e ge6grajos . 



COLE<;:!iO DE MONOGRAFIAS 

1.a serie B 

1 - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - Sao Jose. 
do Rio Preto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, RJ. 5 -
Altamira, PA. 6 - Itaituba, PA. 7 - Diviniipolis, MG. 8 -
Saito Grande, SP. 9 - Riachao do Dantas, SE. 10 - Sao 
Cristiivao, SE. 11 - Sao Mateus, ES. 12 - Codii, MA. 13 _. 
Angicos, RN. 14 - Porto Seguro, BA. 15 - Maues, AM. 16 
- Icii, CE. 17 - Marau, BA. 18 - Tefe, AM. 19 - Eirunepe, 
AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Tres Lagoas, 
MT. 23 - Piancii, PB. 24 - Caetite, BA. 25 - Areia Branca, 
RN. 26 - Rio Largo, AL. 27 - Cajazeiras, PB. 28 ·- Santa 
Rosa, RS. 29 - Serra, ES. 30 - Santa Cruz Cabralia, BA. 
31 - Jardim do Seridii, RN. 32 - Pilar, AL. 33 - Labrea, 
AM. 34 - Breves, PA. 35 - Carutapera, MA. 36 - Ararangua, 
SC. 37 - Santana do Cariri, CE. 38 - Pinheiro, MA. 39 -
luna, ES. 40 - Sao Joaquim, sc. 41 - Porto Uniao, sc. 
42 - Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS. 44 -
Ibicarai, BA. 45 - Sao Bento do Una, PE. 46 - Muriel, AL. 
47 - Caldas, MG. 48 - Tut6ia, MA. 49 - Jaragua, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Ca.nhotinho, PE. 53 -
Joa~aba, SC. 54 - Apodi, RN. 55 - Santana do Acarau, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 - Apucarana, PR. 59 
- Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui, RS. 61 - Vit6ria 
de Santo Antao, PE. 62 - Tobias Barreto, SE. 63 - Goias, GO. 
64 - Itamarandiba, MG. 65 - Maraba, PA. 66 - Bacabal, 
MA. 67 - Luis Correia, Pl. 68 - Pedro Velho, RN. 69 -
Orleaes, SC. 70 - Sao Francisco de Assis, RS. 71 - Dourados, 
MT. 72 - ltapetinga, BA. 73 - Rosario Oeste, MT. 74 -
lnhumas, GO. 75 - Sao Borja, RS. 76 - Sao Mateus do Sui, 
PR. 77 - Barra do Gar~as, MT. 78 - Camocim, CE. 79 -
Concei<;ao do Rio Verde, MG. 80 - Santiago, RS. 81 -
Cacequi, RS . 82 - 6bidos, PA. 83 - Jaic6s, Pl. 84 - Quarai, 
RS. 85 - Mangaratiba, RJ. 86 - Cleveiandia, PR. 87 -
Jaguari, RS. 88 - Prata, MG. 89 - Marica, RJ. 90 - Barra 
do Pirai, RJ. 91 - Perdoes, MG. 92 - Bananeiras, PB. 93 -
Caravelas , BA. 94 - Goiatuba, GO. 95 - General Vargas, RS. 
96 - Cabedelo, PB. 
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4.8 serie A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, sc. 302 - Pirassununga, 
SP. 303 - Len~;6is Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 - Aguas 
da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 308 
- Assare, CE. 309 - Peniipolis, SP. 310 - Areia, PB. 311 -
Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana. CE. 315 - Ipau~;u, SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebou~;as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319- Araxii, MG (2.8 

edi~;iio). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belem, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~;osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2.8 edi~;iio). 325 - Brasilia, DF (2.8 edi~;ao). 
326 - Campinas, SP (2." edi~;ao). 327 - Sao Paulo de Oliven~;a, 
AM. 328 - Itapemirim, ES. 329 - Maceio, AL (2." edi~;ao). 330 
- Jaii, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 333 -
Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeirao Preto, SP 
(3.8 edi~;iio). 336 - Bauru, SP (2.8 edi~;ao). 337 - Carangola, MG. 
338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua~;u, MG. 340 - Caratinga, 
MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal, PB. 343 - Patos de 
Minas, MG. 344 - Boa Esperan~;a, MG. 345 - Cabo Verde, MG. 
346 - Coruripe, AL. 347 - Campo Belo, MG. 348 - Miguel 
Pereira, RJ. 349 - Teres6polis, RJ (2." edio;iio). 350 - Mage, 
RJ (2~" edi~;iio), 3511 -; Aimores, MG. 352 - Rio Claro, SP 
(2.8 edi~;ao). 353 - Foz do lgua~;u, PR. 354 - Ponte Nova, 
MG (2.8 edi~;ao). 355 - lgreja Nova, AL. 356 - Contagem, 
MG. 357 - Sousa, PB. 358 - Mo_rrinhos, GO. 

Acabou-se de imprimir, no Servigo Grafico do 
IBGE aos vinte dias do mes de margo de mil 
novec~ntos e sessenta e sete, 3t.o da criagtio do 
Instituto. 


