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SANTA ADELIA 
SÃO PAULO 

ASPECTOS F!SICOS - Area: 326 km'; altitude: 
608 m; temperatura média anual de 21,40C. 

POPULAÇAO - 8.605 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960); densi
dade demográfica : 26 habitantes por quilómetro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAIS - Agricultura (amen
doim, tomate e café). 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 agências 
de bancos e 1 da Caixa Econômica Estadual . 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 58 automóveis e jipes, 92 caminhões, 18 
peruas, 28 "pick-ups" e 34 outros veículos. 

ASPECTOS URBANOS - 663 ligações elétricas, 57 
aparelhos telefônicos; 2 hotéis. 

ASSIST2NCIA MÉDICA - 1 hospital com 59 leitos; 
2 médicos, 4 dentistas, no exercício da profissão; 
3 farmácias e drogarias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 20 estabelecimentos es
colares de ensino primário, 2 de ensino médio; 
1 tipografia, 1 jornal e 1 cinema. 

FINANÇAS MUNICIPAIS EM 1966 (mühares de 
cruzeiros novos) - receita arrecadada : 104,6; 
despesa realizada: 95,5. 

REPRESENTAÇAO POLITICA - 11 vereadores em 
exercicio . 

Texto de Maria de Lourdes Freitas Cianella e 
desenho da capa de José Maria Fernandes Machado, 
ambos da Diretoria de Documentação e Divulgação 
do CNE. 



Escola Normal e Ginásio Estadual 

ASPECTOS HISTORICOS 

A REGIÃO onde hoje se situa o Município de Santa 
Adélia, em meados do século passado, era apenas 
uma extensa área coberta por matagais. 

O Município é o resultado do desbravamento da 
região, através dos povoadores de Taquaritinga, de 
onde se originou. 

A povoação nasceu na fazenda Dumont, per
tencente à Companhia Agrícola Santa Sofia. Esta 
contava como um de seus diretores Luís Dumont 
que, proprietário de fazendas em Ribeirão Prêto, 
levou para a nova propriedade o elemento coloni
zador, trazido de suas lavouras de café. 

A denominação de Santa Adélia, acredita-se, 
expressa o desejo que tinha o Dr. Dumont de ver 
a localidade com o nome de sua filha (Adélia) , o 
que se concretizou com a doação por êle feita, em 
1907, das terras destinadas à localização do patri
mônio que se situava no traçado da futura Estrada 
de Ferro Araraquara. 

Quando o primeiro trem de ferro ali chegou, 
em 1909, já encontrou uma centena de casas e o 
povoado havia sido elevado a distrito policial. 

A sua autonomia política surgiu em 1916. 

Formação Administrativa e Judiciária 

O DISTRITO de Santa Adélia foi criado pela Lei 
estadual n.o 1.240, de 23 de dezembro de 1910, e ins
talado em 3 de julho de 1911. Foi elevado a vila 
pela mesma Lei n.o 1.240. 
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A Lei estadual n.0 1.499, de 22 de março de 1916, 
criou o Município, com território desmembrado do 
de Taquaritinga, concedendo à sede municipal foros 
de cidade. 

O Município foi instalado em 7 de setembro de 
1916. 

De acórdo com o Decreto-lei n.0 9.073, de 31 de 
março de 1938, ficou constituído pelos distritos de 
Santa Adélia (sede), Ururai e Vila Botelho. Essa 
é a situação atual, sendo que Vila Botelho deno-
mina-se apenas, Botelho. " 

Quanto à formação judiciária, o Decreto-lei es
tadual n.0 9.775, de 30 de novembro de 1938, criou 
a comarca de Santa Adélia, cujo têrmo ficou cons
tituído pelos Municípios de Santa Adélia, Ariranha 
e Itajobi. Foi instalada em 26 de marçp de 1939. 
Perdeu o têrmo de Itajobi em 1964. Atualmente é 
comarca de z.a entrância. 

ASPECTOS FlSICOS 

O MUNICÍPIO de Santa Adélia está localizado na 
zona fisiográfica de Catanduva, tem 326 km• e limi
ta-se com os Municípios de Ariranha, Itápolis, 
Fernando Prestes, Itajobi e Pindorama. 

A cidade, situada num planalto a 608 metros 
acima do nível do mar, possui as seguintes coor
denadas: 21° 16' 30" de latitude sul e 48° 53' 00" 
de longitude W.Gr. Dista da Capital Estadual, em 
linha reta, 345 quilómetros. 

Clima temperado, regular e saudável, predomi
nando o vento sul, com chuvas em dezembro e ja
neiro. A temperatura média, registrada durante o 
ano de 1964, foi de 21,4oc. 

Os acidentes geográficos mais importantes são 
a serra do Fruta! e a Serrinha, com 630 metros. 
Entre os rios, o Frutal e os ribeirões dos Porcos, 
São Domingos, Agua Limpa, Brabeza e o córrego 
dos Negros. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

O RECENSEAMENTO Geral de 1960 (dados prelimi
nares) contou no Município 8.605 pessoas, resultan
do uma densidade demográfica de 26 habitantes • 
por quilómetro quadrado. 

No quadro rural localizavam-se 5.470 pessoas, 
restando 3.135 para as zonas urbana e suburbana, 

A população do distrito-sede era de 5.465, no de 
Botelho, 1.220 e no de Ururaí, 1.920. 

Foram contados 1.710 domicílios : 1.095 no dis
trito-sede, 238 no de Botelho e 377 no de Ururai. 
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Vista parcial da cidade 

A cidade cresceu 24,9% no último intervalo cen
sitário, passando a 2.757 habitantes; a vila de Bo
telho, 14,0%, passando a 138; e a de Ururaí, 16,5% , 
passando a 240 . 

Segundo estimativa local a população do Muni
cípio em abril de 1965 era de 8. 600 habitantes e a 
da cidade 3. 034. 

Movimen~o da População 

FoRAM registrados, no Município, em 1966, 60 ca
samentos, 235. nascimentos, 9 nascidos mortos, 52 
óbitos em geral. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Censo Agrícola 

O CENSO Agrícola de 1960, segundo dados preli
minares, encontrou na comuna 407. estabelecimen
tos, com área total de 31.024 hectares, sendo 8.234 
destinados a lavouras . 

Dêsses estabelecimentos, 25 tinham menos de 10 
hectares; 320 entre 10 a menos de 100; 59 de 100 a 
menos de 1.000; apenas 3 ocupavam a faixa de 
1.000 a menos de 10.000 ha. 

Trabalhavam nesses estabelecimentos 2.549 pes
soas . Existiam 37 tratores e 460 arados . 

Havia bovinos em 338 estabelecimentos, sendo 
que em 305 menos de 100 cabeças, em cada um; 
em 30, de 100 a menos de 500; e em 3, de 500 e mais. 

Produção Agrícola 

A AGRICULTURA, em 1965, rendeu 781,9 milhares de 
cruzeiros novos e a área cultivada cobriu 4.957 
hectares. 
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As lavouras de amendoim, tomate, café e arroz 
contribuíram, em conjunto, com 77,0% para o valor 
total da produção. 

O amendoim rendeu 1.423 t e 29,1% do valor 
total; utilizando uma área de 1.270 hectares; o 
tomate, 1.600 t, 20,5% e 160 ha; café, 540 t .._ 17,3% 
e 576 ha; e arroz, 858 t, 10,1% e 730 ha. 

Completaram a safra agrícola (23,0% do valor) 
os seguintes produtos: cana-de-açúcar, 9.500 t; mi
lho, 1.183 t; algodão, 226 t; feijão, 49 t; mamona, 
58 t; laranja, 2 milhões de frutos; e limão, 1 mi
lhão e 800 mil frutos. 

Os agricultores locais são assistidos por um 
agrônomo. 

Em 1965 contavam-se 407 propriedades agrícolas. 

Pecttária 
No MUNICÍPIO havia, em 1964, 26.403 cabeças de 
gado, avaliadas em 1,3 milhão de cruzeiros novos. 

Dêsse total 73,7% correspondiam ao gado bovi
no, com 16.000 cabeças; 15,0% aos 8.000 suínos; 
6,8% aos 1.800 eqüinos; 4,5% aos 600 muares. Exis
tiam ainda 3 asininos . 

A criação bOvina destina-se ao corte e produção 
de leite. Esta última atingiu a quantidade de 2 mi
lhões de litros e o valor de 200,0 milhares de cru
zeiros novos. 

O plantel avícola estava avaliado em 92,2 mi
lhares, sendo de 91.600 o número de aves. Destas, 
90.200 eram galináceos (200 perus) valiam 9,2 mi
lhares e 400 os palmípedes. A produção de ovos 
atingiu 350 mil dúzias e o valor era de 70,0 milhares 
de cruzeiros novos. 

Censo Industrial 

O CENso Industrial em 1960 encontrou em Santa 
Adélia 30 estabelecimentos da indústria de trans-

Casa da Lavoura do Estado 
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formação. 1l:sses es
tabelecimentos da
vam trabalho, em 31 
de dezembro de 1959, 
a 140 pessoas entre 
as quais 95 operá
rios e a fôrça mo
triz instalada era de 
468 cv. No ano de 
1959 ocuparam, em 
média mensal, 109 
operários. 

O valor da pro
dução atingiu 118,9 
milhares de cruzei
ros novos, sendo o 
d a transformação 
industrial de 36,6 
milhares. 

Predominava o 
gênero têxtil, com 

IgreJa Matriz 1 estabelecimento, 6 
operários em média 
mensal, 130 cv de 

fôrça motriz instalada e 48,3 % do valor total da 
produção. Em segundo lugar, vinha o de produtos 
alimentares, com 16 estabelecimentos, 274 cv de 
fôrça motriz instalada, 76 operários em média men
sal e 43,5% do valor total da produção. 

Contavam-se, ainda, 4 estabelecimentos de mobi
liário, 3 de produtos de perfumaria, sabões e velas, 
2 de bebidas, e 1 de cada, de minerais não metáli
cos, metalúrgica, editorial e gráfica, além de 1 não 
especificado. 

Indústria 

ATÉ agôsto de 1965, havia 32 estabelecimentos 
industriais. Os principais produtos de industriali
zação foram: massas alimentícias, conservas, balas, 

• caramelos, biscoitos, doces, aguardente de cana, re
frige~antes, móveis de madeira, sabão comum e 
vassouras. Também foi feito beneficiamento do al
godão e de cereais. 

Gado Abatido 

FoRAM abatidos, em 1964, 432 bovinos, 1.575 suínos 
e 36 caprinos. A produção de carnes e derivados 
totalizou 192,1 toneladas e rendeu 119,1 milhares 
de cruzeiros novos. 
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O principal produto, a carne verde de bovino, 
alcançou 68,5 toneladas, avaliadas em 41,9 milhares, 
de cruzeiros novos. De carne verde de suíno foram 
preparadas 52,0 toneladas, num valor de 34,1 mi
lhares. O toucinho fresco ocupou o terceiro lugar 
com 63,9 toneladas e 41,9 milhares. O restante da 
produção correspondia à carne verde de ovino e de 
caprino, ao couro sêco e salgado de bovino e às peles 
sêcas de ovino e caprino. 

Comércio e Bancos 

SANTA Adélia contava, em 1965, com 42 estabeleci
mentos de comércio varejista, 2 agências dos seguin
tes bancos : Comercial do Estado de São Paulo e da 
Lavoura de Minas Gerais . Há, ainda, uma agência 
da Caixa Econômica Estadual . 

Os saldos das principais contas, em 31 de de~ 
zembro de 1965, eram (em milhares de cruzeiros 
novos) : caixa, em moeda corrente, 20,0; títulos 
descontados, 445,8; depósitos à vista e a curto prazo 
592,6; e depósitos a prazo, 1,8. 

Serviços 

O MUNICÍPIO possuía, em 1965, 33 estabelecimentos 
de prestação de serviços, entre os quais 2 hotéis, além 
de oficinas de consertos, alfaiatarias, barbearias, 19 
bares, etc . 

Havia um advoga do no exercício da profissão . 

Transportes e Comunicações 

SANTA Adélia possui, aproximadamente, 280 quilôme~ 
tros de estradas de rodagem, sendo 263 de es-

Aspecto da Avenida Dr. Luís Dumont 
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tradas municipais e 17 de estrada estadual asfalta
da. Liga-se à Capital do Estado, em 6 horas e 16 
minutos; a Brasília, DF, em 18 horas e 19 minutos, 
via Taiúva, Colômbia, Frutal-MG e Goiânia-GO. 

Liga-se, ainda por rodovia, aos municípios vizi
nhos de: Ariranha, em 14 minutos, de ônibus; a 
Fernando Prestes, em 26 minutos, de ônibus; a 
Itajobi, em 1 hora e 13 minutos; a Itápoli$, · em 1 
hora e 36 minutos; aos distritos de Pindorama, em 
32 minutos, e ao de Botelho, em 34 minutos, de 
ônibus . 

. A Estrada de Ferro Araraquara serve ao Municí
pio, onde possui as estações de Santa Adélia e Santa 
Sofia. 

Liga-se a Stfu Paulo, em 6 horas e 52 minutos; 
a Fernando Prestes, em 13 minutos; e ao distrito 
de Pindorama, em 13 minutos. 

Estavam .registrados na Prefeitura local, até 
24 de agôsto de 1965, 58 automóveis e jipes, 92 ca
minhões, 18 peruas, 28 "pick-ups" e 34 outros vei
culas. 

J/M 

ARIRANHA . ,. 
SANTA ADEUA 
~ 

FERNANDO PRESTES 

Ç()NVENÇÕES 

RODOVIA PAVIM~tw -
CSTRA0.4 fERAIANOITF
FERROVIA 

Para o serviço de comunicações de uso público 
contam-se 2 agências do DCT e 3 de outras enti
dades. 

Segundo o ti!lo de serviço, 2 agências são postais, 
1 telegráfica e 2 telefônicas. 

O serviço telefônico é explorado pela Companhia 
Telefônica Nacional Limitada . Há 57 aparelhos ins
talados (agôsto de 1965) . 
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ASPECTOS SOCIAIS 

A CIDADE está edificada num planalto. Possui 
ótlmo aspecto, com praças e ruas bem delineadas e 
jardins públicos bem cuidados. · 

Contavam-se 650 prédios, em 1965, e a rêde de 
abastecimento de ãgua está ligada a 480 dêles. Exis
tia, em 1963, 1 reservatório com capacidade de 
250 m•, e linha adutora de 3.200 metros. A linha 
distribuidora tinha extensão de 7. 636 metros (1965) , 
distribuindo uma quantidade média de 335 m• 
diãrios. 

A rêde de esgotos tinha 9.200 metros de extensão 
total (1965) e a do emissário, 1.200 metros. Servia a 
390 prédios, em agôsto d~ 1965 . 

A energia elétrica, com 110 v para luz e 220 para 
fôrça, atendia a 18 logradouros, com 663 ligações 
e 252 focos (1965) , na freqüência de 60 ciclos por 
segundo . 

Os logradouros urbanos, na sua maioria pavi· 
mentados, são em número de 21 (1965) , entre os 
quais 2 praças, 8 avenidas, 8 ruas (6 asfaltadas) e 3 
travessas. 

Uma fonte luminosa está instalada na Praça 
Inácio. 

Assistência Médico-Hospitalar 

UM HOSPITAL, com 59 leitos, denominado Santa 
Casa de Misericórdia de Santa Adélia é mantido 
pela Irmandade do mesmo nome e proporciona 
assistência aos habitantes locais . Em ·funcionamen
to também os seguintes órgãos : Unidade Sanitária 
de Santa Adélia, Põsto de Tracoma e Higiene Visual, 
Pôsto de Puericultura de Santa Adélia, Gabinete 

Vista da Praça Inácio e Fonte Luminosa 
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For um 

Dentário do Grupo Escolar Dr. Luís Dumont, Ga
binete Dentário da Escola Normal e Ginásio Esta
dual de Santa Adélia. 

São 3 as farmácias existentes ; 2 médicos e 4 
dentistas prestam assistência médica e sanitária à 
população municipal. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 

O cENso Escolar de 1964, segundo dados prelimina
res, contou, em Santa Adélia, 1.230 crianças de 
zero a 5 anos de idade (339 nas zonas urbana e 
suburbana); 204 de 6 anos (79 nas urbana e 
suburbana) e 1.496 de 7 a 14 anos (1.003 nas urbana 
e suburbana) . Destas últimas, 997 freq.üentavam 
escola (451 nas urbana e suburbana) . 

Havia 31 professôres regentes de classe, nor-
• malistas, sendo 3 do sexo masculino (todos nas 

zonas urbana e suburbana) e 28 do feminino (17 
nas urbana e suburbana) . 

Lecionavam, ainda, 16 professôras não regentes 
de classe, tôdas nas zonas urbana e suburbana . 

Ensino 

EM 1965, existia um Grupo Escolar e· 19 escolas pú
blicas, com um total de 34 professfi.res e 1.003 alunos 
matriculados no inicio do ano letivo. 
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O ensino· médio conta com 1 ginásio e uma es
cola normal, com 14 professôres cada uma. O pri
meiro tinha 285 e a outra 90 alunos matriculados no 
início do mesmo ano. 

Há ainda um conservatório de música, com 4 
professôres e 59 alunos matriculados 0965). 

Cultura 

N11. SEDE municipal é publicado o jornal A União, 
que circula semanalmente com uma tiragem de 900 
exemplares. 

Funciona um cinema com 280 lugares - Cine 
São Paulo. 

As atividades desporto-recreativas são desen
volvidas nos seguintes clubes: Recreativo de Santa 
Adélia, Associação Atlética de Santa Adélia e São 
Paulo Futebol Clube. 

No dia 16 de dezembro comemora-se o dia da 
padroeira. 

<JSPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POL1TICOS 

ALÉM das coletorias federal e estadual, · funcio
na também a Agência Municipal de Estatística, ór
gão integrante da rêde de coleta do IBGE. 

Vista parcial do Jardim Público 
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Finanças Públicas 

A ARRECADAÇÃO federal atingiu, em 1964, 41,3 milhares 
de cruzeiros novos, a estadual 123,8 milhares e a 
municipal 30,9 milhares. 

Em 1966, a Prefeitura arrecadou 104,6 milhares 
de cruzeiros novos e realizou despesas no valor de 
95,5 milhares. 

Cartórios 

NA COMARCA de Santa Adélia há um cartório do 
registro civil, cartórios do 1.0 e 2.o ofícios, um de 
registro de imóveis e um contador-partidor-distri
buidor. 

Nas vilas do Botelho e Ururaí existem cartórios 
de registro civil, sendo um em cada . 

Representação Política . 

PARA as eleições de 15 de novembro de 1966 estavam 
inscritos 2. 618 eleitores. 

A Câmara de vereadores é composta de 11 edis. 

FONTES 

As INFORMAÇÕES divulgadas neste trabalho foram, 
na sua maioria, compiladas e fornecidas pelo Agente 
Municipal de Estatística de Santa Adélia, Evaneo 
Asturiano Escudeiro. 

Utilizados, também, dados dos arquivos de do
cumentação municipal da Diretoria de Documen
tação e Divulgação (Secretaria-Geral do CNE) e 
de diversos órgãos do sistema estatístico brasileiro. 
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ESTA publicação faz parte da série de monografias 
municipais organizada pela Dtretoria de Documen- ,. 
tação e Divulgação do Conselho Nacional de 
Estatística. A nota introdutória, sôbre aspectos da 
evolução histórica do Município, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequaãa 
sistematização, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergências 
de opinião, comuns em assuntos dessa natureza, 
não sendo raros os equívocos e erros nas próprias 
fontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com o 
maior interêsse qualquer colaboração, especialmente 
de historiadores e geógrafos. 
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COLEÇOES DE MONOGRAFIAS 

1.• sérte B 

t - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - São José do 
Rio Prêto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, RJ. 5 - Altamlra, 
P A. 6 - Itaituba, PA. 7 - Divlnópolls, MG. 8 - Salto 
Grande, SP. 9 - Riacháo do Danta1, SE. 10 - Sio Cristó
vão, SE. 11 - São Mateus, ES. 12 - Cod6, MA. 13 - An
gicos, RN. 14 - Pôrto Seguro, BA. 15 - Maués, AM. 16 -
Ic6, CE. 17 - Maraú, BA. 18 - Teté, AM. 19 - Eirunepé, AM. 
20 - Cabo, PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Três Lagoas, MT. 
23 - Planc6, PB. 24 - Caetité, BA. 25 - Areia Branca, RN. 
26 - Rio Largo, AL. 27 - Cajazeiras, PB. 28 - Santa Rosa. RS. 
29 - Serra, ES. 30 - Santa Cruz Cabrália, BA. 31 - Jardim 
do Sertdó, RN. 32 - Pilar, AL. 33 - Lábrea, AM. 34 - Bre
ves, PA. 35 - Carutapera, MA. 36 - Araranguá, se. 37 -
Santana do Carlrl, CE. 38 - Pinheiro, MA. 39 - Iúna, 
ES. 40 - Sio Joaquim, SC. 41 - Pôrto Unlio, SC. 42 -
Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS. 44 - Ibi
caral, BA. 45 - Sio Bento do Una, PE. 46 - Murlcl, ,u .. 
47 - Caldas, MG. 48 - Tutóla, MA. 49 - Jaraguá, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, AM. 52 - Canhotlnho, PE. 53 -
Joaçaba, SC. 54 - Apodl, RN. 55 - Santana do Aearaú, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - .Uegre, ES. 58 - Apucarana, PR. 59 -
Serrtnha, BA. 60 - Santa Cruz do Sul, RS. 61 - Vitória de 
Santo Antlo, PE. 62 - Tobias Barreto, SE. 63 - Goiás, GO. 
64 - Itamarandiba, MG. 65 - Marabá, PA. 66 - Bacabal, MA. 
67 - Luis Correia, PI. 68 - Pedro Velho, RN. 69 - Or
leães, SC. 70 - Sã o Francisco de Assis, RS. 71 - Doura
dos, MT. 72 - Itapetlnga, BA. 73 - Rosário Oeste, MT. 74 
- Inhumas, GO. 75 - São Borja, RS. 76 - Sio Mateus do 
Sul, PR. 77 - Barra do Garças, MT. 78 - Camoclm, CE. 79 -
Concelçio do Rio Verde, MG. 80 - Sa.ntlago, RS. 81 - ca
cequi, RS. 82 - óbidos, PA. 83 - Jalcós, PI. 84 - Quaraí, RS. 
85 - Mangaratlba, RJ. 86 - Clevelàndia, PR. 87 - Jaguart, RS. 
88 - Prata, MG. 89 - Martcá, RJ. 90 - Barra do Plraí, RJ. 
91 - Perdlles, MG. 92 - Bananeiras, PB. 93 - Caravelas. BA. 
94 - Golatuba, GO. 95 - General Vargas, RS. 96 - Cabe
dele, PB. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DB BSTAT1STICA 

Presidente: Sebastião Aguiar Ayres 

Secretário-Geral, substituto: Raul Romero de Oliveira 

COLEÇÃO DE MONOGRAFIAS 

4.• série-A 

300 - São Mateus, ES. 301 - VIdeira, SC. 302 - Plrassunun
ga, SP. 303 - Lençóis Paulista, SP. 304 - Atibala, SP. 305 -
Águas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzelro, PB. 
308 - Assaré, CE. 309 - Penápolis, SP. 310 - Areia, PB. 311 -
Três Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipauçu, SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebouças, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxá, MG 
(2.• edição). 320 - Pôrto de Pedras, AL. 321 - Belém, PA. 
322 - São José do Rio Pardo, SP. 323 - Viçosa, MG. 324 -
JolnVile, se (2.• edição). 325 - Brasilia, DF (2.• edição). 
326 - Campinas, SP (2.• edição). 327 - São Paulo de OU
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