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VIRADOURO 

SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 195 km' (1960); al
titude da sede: 530 m; temperaturas medias, 
em °C: das mtiximas, 30; das minimas, 22; pre
cipitar;iio pluviometrica anual: 1.460,1 mm. 

POPULM;Ao - 8.623 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960); densi
dade demogrtijica: 44 habitantes por quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS- Agricuztura e pecutiria. 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 4 agencias 
banctirias e 1 da Caixa Econ6mica. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 56 autom6veis e j~tpes, 4 6nibus, 31 ca
mionetas e 55 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 790 ligag6es eletricas, 68 
aparelhos telej6nicos; 1 hotel, 28 bares, 2 res
taurantes. 

ASSISTi:NCIA MEDICA - 1 hospital com 43 leitos; 
3 medicos, 5 dentistas, no exercicio da profis
sao; 3 jarmticias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 11 unidades escolares 
de ensino primario fundamental comum, 1 es
tabelecimento de ensino medio; 1 cinema e 2 bi
bliotecas. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milhares de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 105,0; des
pesa fixada: 105,0. 

REPRESENTAQJi.O POL!TICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Pedro Baltazar de Almeida e desenho 
da capa de Jorge Coelho Alves de Mattos, ambos 
da Diretoria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 



ASPECTOS HIST6RJCOS 

EM FINS do seculo XIX, uma comissao organizada 
por fazendeiros residentes na localidade quis fundar 
uma povoagao. 

A historia registra, entre outros, os names de 
Joao de Macena Machado, Francisco Machado de 
Oliveira, Antonio Machado da Silveira, Gabriel 
Custodio da Silveira, Antonio Sanches Diniz Jun
queira, Jose Walter da Silva Porto, Major Manoel 
Joaquim de Souza Jfulior, Vicente Marga! de Lima 
e Eduardo da Silveira, os quais adquiriram, por meio 
de subscrigao, cerca de 30 alqueires de terra de 
propriedade do Cap. Jeronimo Custodio da Silveira, 
formando um patrimonio que foi ofertado a Nossa 
Senhora Aparecida, a Padroeira escolhida. 

Em agosto de 1897 e maio de 1899, concluiram-se 
a primeira e a segunda casas dentro dess·e perime
tro pertencentes, respectivamente, a Albino Jose Pe
reira e Vicente Marga! de Lima. 

0 patrim6nio doado a :Nossa Senhora Aparecida 
t;eve nos primeiros anos um desenvolvimento apre
ciavel, gragas a fertilidade de seu solo e a divisao 
das terras em pequenas propriedades, adquiridas 
principalmente por imigrantes italianos e portugue
ses, que estimularam a policultura e pecuaria. 

Em 1900, foi construida a capela. Ja em 1917, 
foi a mesma demolida para em seu lugar ser er
guida a nova Matriz. 

0 nome de Viradouro originou-se de uma fa
zenda assim denominada por D. Hipolita Placidina 
da Silveira, esposa do Capitao Antonio Machado 
da Silveira em virtude de ser a sede dessa fazenda 
o ponto terminal de uma estrada, o que obrigava 
o viajante a "virar" ja que nao havia caminho para 
frente. 

Em 1913, a Estrada de Ferro Sao Paulo-Goias, 
adquirida em 1926 pela Companhia Paulista de Es
tradas de Ferro, atingia o Municipio. Em 1917, inau
gurou-se a iluminagao eletrica. 

Formafao Administ1'ativa e J udiciaria 

0 DISTRITo de paz de Viradouro originou-se da Lei 
estadual n .0 1.0014, de 3 de setembro de 1906, sendo 
a sede distrital elevada a categoria de vila pela 
Lei n.o 1.038, de 19 de dezembro do mesmo ano. 

Na divisao administrativa de 1911, Viradouro 
aparece como distrito de Pitangueiras. A subordina
gao durou pouco tempo, pais atraves da Lei esta
dual n.0 1.522, de 26 de dezembro de 1916, foi cria
do o Municipio de Viradouro com territorio desmem
brado do de Pitangueiras. Essa mesma Lei conce-
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deu a sede municipal foros d.e cidade, verificando-se 
a instalal(ao do novo Municipio no dia 23 de margo 
de 1918. 

A Lei n.0 2.099, de 26 de dezembro de 1925, criou 
o distrito de Terra Roxa, subordinado ao Municipio 
de Viradouro, o que perdurou ate a promulgagao da 
Lei n.0 233, de 24 de dezembro de 1948, que o eman
cipou. 1 

Recentemente, pela Lei n.0 8.092, de 28 de fe
vereiro de 1964, o Municipio de Viradouro foi ele
vado a comarca de primeira entrancia, cuja instala
c;;ao se deu . a 4 de abril de 1965, sendo o Municipio 
e termo de 'Derra Roxa transferidos da comarca de 
Pitangueiras para a de Viradouro. 

ASPECTOS F1SICOS 

VIRADOURo localiza-se na zona fisiografica de Bar
retos, estendendo-se por uma area de 195 km". Li
mita-se com os municipios de Terra Roxa, Pitan
gueiras, Morro Agudo e Bebedouro. 

A cidade, a 530 metros de altitude, dista 348 km, 
em linha reta, da Capital do Estado, rumo NNO. 
Suas coordenadas geograficas sao: 200 52' de lati
tude Sul e 48° 18' de longitude W.Gr. 

0 sistema hidrografico e representado pelo rio 
Pardo, o mais importante, que banha o territ6rio 
municipal a leste e o separa do de Morro Agudo. 
Tern como afluentes principais os c6rregos Viradou
ro, Sucuri e Paiol. A cachoeira de Sao Bartolomeu, 
no rio Pardo, distante da sede municipal apenas 
11 km, e um dos atrativos turisticos do Municipio. 
Em suas imediag6es foram construidos inumeros 
ranchos de pescadores, alguns dos quais dotados de 
relativo conforto. Contam-se, ainda, os c6rregos 
Brejinho, Pantaninho, Born Jardim, Banharao e 
Canudos. 

0 clima e quente, variando a temperatura en
tre maxima de 300 ,e minima de 22DC. A precipita
gao p'luviometrica totalizou, em 1965, 1.460,1 mm. 
A epoca das chuvas vai de novembro a fevereiro. 

As riquezas naturais mais importantes sao ma
deira e lenha, muito exploradas. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDo a sinopse preliminar do Censo Demografico 
de 1960, a populac;;ao de Viradouro totalizou 8.623 
habitantes, dos quais 54,2% 1estavam na zona rural. 

A cidade cresceu entre os dois ultimos censos, 
2·8,9 %, passando a 3. 953 pessoas. A densidade demo
grafica era de 44 habitantes por quilometro qua
drado. Foram contados, 1.651 domicilios. 
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Prefeitura Municipal 

Fonte local estimou a populagao, em 1965, em 
4.870 habitantes para a cidade. 

Movimento da Populafao 

EM 1965, foram realizados 55 casamentos, registrados 
234 nascimentos (7 nascidos mortos), 76 6bitos em 
geral e 22 6bitos de menores de 1 ano. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Censo Agricola 

SEGUNDo os resultados preliminares do Censo Agri
cola de Viradouro, foram encontrados, numa area 
total de 23.188 ha, 386 estabelecimentos. Daquele 
total, 8.823 ha eram destinados a lavouras. Dos es
tabelecimentos contados, 81 tinham menos de 10 ha; 
263 entre 10 a menos de 100 ha; 39 entre 100 a 
menos de 1.000 ha e apenas 3 entre 1.000 a menos de 
10.000 ha. 

Nesses 'estabelecimentos trabalhavam 1.616 pes
soas. Existiam 61 tratores e 320 arados. 

Foram con tados 178 estabelecimen tos on de ha
via criagao de bovinos, assim distribuidos: 161 com 
menos de 100 cabegas; 16 entre 100 e 500 cabegas 
e 1 com mais de 500 cabegas. 

Agricultura 

As cuLTURAs agricolas, em 1965, ocuparam 16.546 ha 
e renderam 2,1 milh6es de cruzeiros novos. 0 mi
lho contribuiu com 18,4% do valor total, rendeu 
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8.256 toneladas e utilizou 5.200 ha; o arroz, com 
16,0% do valor, teve uma colheita de 4.020 t, abran
gendo 4.400 ha; seguiram-se a laranja e a mamona, 
cada uma com 15,5 % do valor, sendo a primeira com 
54.250 mil frutos e a segunda com 3.600 t . Desta
caram-se, ainda, o algodao, com 14,0 % e 975 t e o 
amendoim, com 13,7 % e 1.600 t. 

Os restantes 6,9% do valor foram completados 
com os seguintes produtos: cafe, cana-de'-a<;iwar, 
mandioca, feijao, tangerina, limao e banana. 

Ha, no Municipio, urn pas to agropecuario; urn 
agronomo presta assistencia aos agricultores. 

Pecuaria 

A POPULAQ~o pecuana do Municipio, em 1964, era 
representada por 17.212 cabegas, valendo 684,4 mi
lhal"'es de cruzeiros novos. 

0 principal rebanho e o bovina, com 6.000 ca
begas e 47,4 % do valor total. A seguir, aparecem os 
suinos, com 9.000 cabegas e 34%; os muares, com 
800 cabegas e 9,4%. Os restantes 9,2% do valor, fa
ram representados pelos equines, asininos e caprinos. 

Foram produzidos 1,9 milhao de litros de 1-eite, 
no valor de 114 milhares de cruzeiros novas. 0 plan
tel avicola compunha-se de 60 .500 galinaceos (500 
perus) e 1.500 palmiped·es, avaliados em 79,6 
milhares de cruzeiros novas. A produgao de ovos de 
galinha totalizou 540 mil duzias e 140,4 milhares de 
cruzeiros novas. 

No Municipio e criado especialmente gado de 
Ieite e de corte. As ragas preferidas pelos criadores 
locais sao a nelore, gir e holandesa. 

Censo Industrial 

0 cENso Industrial de 1960 registrou, em Viradouro, 
25 estabelecimentos, 1 dos quais se dedicava a in
dustria extrativa de produtos minerais e os demais 
a de transformagao. Ocupavam em mectia mensa! 50 
operarios, atingindo o valor da produgao 46,0 
milhares de cruzeiros novas e o da transformagao 
industrial, 8,6 milhares. 

0 principal genera de industria era o textil, 
com 1 estabel-ecimento, 7 operarios em media men
sal e 53,2 % do valor total da produgao, seguido do · 
de produtos alimentares, com 11 estabelecimentos, 
18 operarios e 32,8%. 

Ravia, ainda, 2 estabelecimentos de madeira, 
5 de mobiliario, 1 de couros e peles e produtos si
milares, 1 de vestuario, calgado e artefatos de te
cidos, 1 de bebidas, 1 de editorial e grafica e 1 de 
genera nao especificado. 
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A venida Rui Barbosa 

lndtlstria 
A PR:onugXo industrial de 1965 registrou 26 estabe
lecimentos, sendo 1 de industrias extrativas mine
rais, que ocupavam 66 operarios, com valor de pro
dugao de 187,2 milhares de cruzeiros novos. 

0 principal genera era o de produtos alimenta
res, representado por 12 estabelecimentos, ocupando 
22 operarios, e 64,3% do valor total da produgiio. 
Seguem-se o de quimica (raticicJ.a) com 2 estabeleci
mentos, 5 openirios e 11,8% do valor, e o de mobilia
rio, com 5 estabelecimentos, 15 operarios e 9,2%. 

Contavam-se, ainda, 3 estabelecimentos do ge
nera de madeira, 2 de couros e peles e produtos 
similares e 1 de bebidas. 

Abate de Reses 

FoRAM abatidos 717 bovinos, 1.469 suinos e 72 ca
prinos, em 1964. 

Os produtos derivados totalizaram 258,8 t, no 
valor de 157,3 milhares de cruzeiros novas. Desses to
tais, 132,5 toneladas e 53,6 % do valor correspondiam 
a carne verde de bovina; 57,6 toneladas e 23,9% ao 
toucinho fresco e 50,3 t e 20,7% a carne verde de 
suino. 0 restante 1,8% do valor foi representado 
pela carne verde de caprino, couros seco e verde 
de bovina e peles seca e salgada de caprino. 
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C omercio e Ban cos 

0 MUNICIPl'O de Viradouro conta com 32 estabele
cimentos de comercio varejista. 

Mantem relac;oes comerciais com os municipios 
de Barretos, Ribeirao Preto, Sao Paulo, Arac;atuba, 
P::esidente Prudente, Santos e diversos municipios 
do Parana, exportando bovinos, suinos, aves e ovos. 
Os produtos agricolas sao comercializados com Sao 
Paulo, Bebedouro, Monte Alto e Rio de Janeiro. 

A recte bancaria municipal e constituida das 
agencias dos seguintes bancos: Comercio e Industria 
de Sao Paulo, Portugues do Brasil, Federal de Itau 
e Sui Americana. Conta, ainda, com uma agencia 
da Caixa Econ6mica Estadual. 

Os saldos das principais contas existentes, em 
31 de dezembro de 1965, eram os seguintes, em mi
lhares de cruzeiros novas: caixa em moeda corrente, 
29,9; titulo's descontados, 222,6; depositos a vista e 
a curta prazo, 476,7; e depositos a prazo, 16,9. 

Entre os estabelecimentos de prestac;ao de ser
vic;os citam-se 1 hotel, 28 bares, 10 sal6es de barbei
ros, 5 saloes de cabelereiros para senhoras, 2 restau
rantes, 9 oficinas de reparac;oes e 2 postos de ga
solina. 

T ranspOftes e Comzmicafoes 

0 MuNICIPio e servido de rodovias estadnais e mu-
nicipais. 

P/BRASiLIA 

CONVEN(;OES 
RODOVIA FEDERAL
RODOVIA ESTADUAL
ESTRADA DE FERRO
CAMPO DE POUSO t' 

Liga-se a Capital 
do Estado, via Be
bedouro e rodovias 
Washington Luis e 
Anhangtiera, em 7 
horas e 2 minutos. 

A Brasilia, DF, de 
6nibus, via Bebedou
ro, Colombia, Frutal 
(MG) e GoHinia 
(GO) , em 12 horas 
e 56 minutos. 

Os tempos medias 
gastos, de 6nibus, 
com os municipios 
vizinhos, sao os se
guintes: Bebedouro, 

44 minutos ; Morro Agudo, em 1 hora e 8 minutos; 
Pitangueiras, em 42 minutos ; e Terra Roxa, em 26 
minutos. 
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Ravia, em 31 de janeiro 
de 1966, registrados na Pre
feitura local, 66 autom6veis e 
jipes 4 6nibus, 31 camione
tas e 55 outros veiculos. 

Viradouro disp6e de urn 
campo de pouso localizado na 
Fazenda Guanabara, distan
te 2 km da sede municipal. 

Estavam instalados 68 
aparelhos telef6nicos e fun
cionava uma ag€mcia postal 
do DCT. 

ASPECTOS SOCIAlS 
A sEnE do Municipio de Vi
radouro esta edificada em 
terreno plano e descampado. 
suas edifica<(6es obedecem a 
urn tra<(ado original de ruas Igreja Matriz 
e pra<(as formando uma figu-
ra irregular com 26 !ados. 

Possui uma avenida central, 26 ruas, 3 traves
sas, 3 jardins e as pra<(as Major Manoel Joaquim, 
da Matriz (Parque Infantil) e Francisco Braga. Em 
sua periferia sao encontradas as vilas de Sao Pedro, 
Sao Sebastiao, Nova e Curi. 

Em 1.0 de janeiro de 1966, havia 13,2 km de li
nhas distribuidoras de agua, com dois reservat6rios 
de 510 m3 cada urn, 850 liga<(6es residenciais e 41 
outras. A rede de esgotos media 13 km de extensao, 
beneficiando 825 prectios, constando, ainda, de 90 
po<(os de inspe9ao. 

A rede de ilumina<(ao eletrica, com corrente al
ternada de 110 volts para luz e 220 para f6r9a, esta 
a cargo da Companhia Paulista de F6r9a e Luz. 
Contavam-se 190 liga<(6es eletricas. 

Assistencia M edico-Hospitalar 
A Assrsri:NcrA medica e prestada aos municipes pelo 
Hospital e Maternidade Sao Vicente de Paulo, par
ticular, com 43 leitos; pelo p6sto de puericultura Lair 
Costa Rego; p6sto de assistencia medico-sanitaria e 
pelos gabinetes dentarios do Colegio Estadual e do 
Grupo Escolar de Viradouro. 

Contam-se, ainda, 3 farmacias. Exercem suas 
profiss6es, 3 medicos e 5 dentistas. 

Assistencia Social 
No SE1IOR de assistencia social, destacam-se a Con
ferencia Sao Vicente de Paulo, que mantem um 
abrigo para desvalidos, com capacidade para 50 
pessoas; a LegHi.o Brasileira de Assistencia e a So
dedade Assistencial de Viradouro. 
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ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 
SEGUNDO os resultados preliminares do Censo Esco
lar de 1964, for am encontradas, em Viradouro, 30307. 
criangas de 0 a 14 anos (1.570 na zona rur<tD; 1.334 
ate 5 anos (679 na rural); 271 de 6 anos (136 na 
rural); e 1.702 de 7 a 14 anos (755 na rural). Des
tas ultimas 1.229 freqiientavam escolas (491 na 
rural) 0 

Havia 33 profess6res regentes de classe, todos 
normalistas, sendo 1 do sexo masculine (nas zonas 
urbana e suburbana) e 32 do sexo feminino (10 na 
rural) 0 Lecionavam, ainda, 17 profess6ras nao re
gentes de classe nas zonas urbana e suburbanao 

Ensino Prinzario 

No INicw do ano letivo de 1966, foram matriculados 
10 071 alunos nas 11 unidades de ensino primario 
fundamental com urn a seguir especificados: Grupo 
Escolar de Viradouro; Escola Mista de Emergencia 
do Bairro dos Canudos, Escola Mista do Bairro Ba
nharao, Escola Mista da Estagao Azevedo Marques, 
Escola Mista do Bairro Brejinho; Escola Mista da 
Fazenda Recreio, Escola Mista da Fazenda Sao 
J oao e Escola de Emergencia do Bairro Pantaninho, 
t6das mantidas pelo Govern0 Estadual; Escolas 
Mistas Municipais dos Bairros de Palestina e Bairro 
Banharaoo 

0 corpo doeente era formado por 23 profess6reso 

Ensino Medio 

0 ENSINO media e ministrado pelo Colegio Estadual 
de Viradouro, com 13 profess6res e 201 alunos ma
triculados no inicio do ano letivo de 19660 

Cultura 

0 MuNICiPIO dispunha, em 1965, de duas bibliotecas: 
a do Colegio Estadual, com 20304 volumes, e a da So
ciedade Recreativa Viradourense, com 150 volumes, 
franqueada apenas aos s6cios da agremiagaoo Fun
cionam o Cine Sao Luis, com capacidade para 
500 pessoas, e as seguintes associag6es: Socie
dade Recreativa Viradourense (400 s6cios); Clube 
de Campo Conde (240); Associagao Recreativa Cai
gara (50) ; Atletica Viradouro Futebol Clube (90) e 
o Rotary Clube, com 19 membros. 

Entre os fe stejos locais , destacam-se o de Nossa 
Senhora Aparecida, Padroeira da Cidade, realizado 
anualmente em setembro, e o dia 23 de margo, data 
da emancipagao politico-administrativa do Muni
cipio. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

AcHAM-sE instaladas, entre outras repartic;6es, na 
sede municipal, a Agencia Municipal de Estatistica, 
6rgao integrante do sistema estatistico do IBGE, a 
5.a Circunscrigao de Recrutamento e Coletorias Fe
deral e Estadual. 

Finanfas Publicas 
A UN:rAo arrecadou, em 1965, no Municipio, 19,1 
milhares de cruzeiros novos (18,0 milhares de renda 
tributaria) e o l~stado 107,0 milhares. No mesmo ano, 
a Prefeitura arrecadou 109,0 milhares, sendo a des
pesa de 113,0 milhares. 

0 orc;amento municipal para 1966 previa receita 
de 105,0 milhares de cruzeiros novos e fixava igual 
despesa. 

Representa[ao Politica 
NAs eleic;6es de 15 de novembro de 1966 estavam 
inscritos 2.488 eleitores. A Camara Municipal com
p6e-se de 11 vereadores. 

FONTES 
As informac;6es divulgadas neste trabalho foram em sua 

maioria fornecidas pelo Agente Municipal de Estatistica de Vi
radouro, Sebastiao Venancio Gomes. 

Utilizaram-se, a inda, dados dos arquivos de documenta<;ao 
municipal da Diretoria de Documentac;ao e DivuJga<;ao do CNE 
(Secretaria-Geral) e de d!versos 6rgaos do sistema estatistico 
brasileiro. 

ESTA publi.caQiio jaz parte da sene de monograjias 
rnunicipais organizada pela Diretoria de Docurmen
taQiio e D ivulgaQiio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, s6b1·e aspectos da evo
luQiio hist6rica do Municip,;lCJ, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizaQtio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em aZguns casas, divergencias 
de opinitio, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo raTOs os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colabomr;iio, especial
mente de historiadores e ge6grajos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Sebastiao Aguiar Ayres 

Secretirio-Geral: Raul Romero de Oliveira 

COLE<;:oES DE MONOGRAFIAS 

4,a serie A 
300 - Sao Mateus, ES. 30!' - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, sr,. '\,305· -
Aguas da Prata, SP, 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbu#ifo, PB. 
308 - Assare, CE. 309 - Penipolis, 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 - Araxi, MG 
(2.a edi~iio). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belem, PA. 322 
- Siio Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2." edi~iio). 325 - Brasilia, DF (2.a edi~iio). 326 
- Campinas, SP (2." edi~iio). 327 - Sao Paulo de Oliven
c;a, AM. 328 - Itapemirim, ES. 329 - Maceio, AL (2.a edi~iio). 
330 - Jau , SP. 331 - Caete, MG .332 ,.- Jose de Freitas, Pl. 
333 - Guidoval, MG. 334 - Brasih\ia, AC. 335 - Ribeirao Pre
to, SP (3.a edic;ao). 336 - Bauru, SP (z.a edic;ao). 337 -
Carangola, MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - · Manhuac;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. H6 - Coruripe, AL. 347 - Miguel Pe
reira, RJ. 349 - Teres6polis, RJ (2.a edi~ao). 350 - Mage, 
RJ (2." edic;iio). 351 - Aimores, MG. 352 - Rio Claro, SP 
(2." edic.ao). :l53 - Foz do Iguac;u, PR. 354 - Ponte Nova, 
MG (2." edi<;iio). 355 - Igre.ia Nova, AL. 356 - Contagem, MG. 
357 - Sousa, PB. 358 - Morrinhos, GO. 359 - Luziinia, GO. 
360 - Maringa, PR. 361 - Concordia, sc. 362 - Paulo Afon
so, BA. 363 - · Lavras da Mangabeira, CE. 364 - Tubarao, SC. 
365 - Itabaianinha, SE. 366 - Areias, PB. 367 - Santa Ade
lia, SP. 368 - Tres Pontas, MG (2.a edi~ao). 369 - Corumbi, 
MT (2.• edic;ao). 370 - Bento Gonc;alves, RS (3.a edic;iio). 371 
- Gn?.mbira, PB. 372 - Macae, RJ (2 .a edic;ao). 373 - Gua
nabara. 374 - Parati, RJ. 375 - Alcantara, MA. 376 - Con
selheiro Lafaiete, MG. 377 - Piracicaba, SP (2.a edi~ao). 378 
- Sao Jose do Rio Preto, SP. 379 - Chapeco, SC. 380 - Vi
radouro, SP. 

2.a serie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 - Jatai, GO. 
104 - Florania, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 - Pato Bran
co , PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracuruca, PI. 109 - Li~ 
nhares, ES. 110 - Pendencias, RN. 111 - Cariacica, ES. 112 -
Teofilo Otoni, MG. 
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