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NUVO HORIZONTE 
-SAO PAULO 

Edi(ao comemo-rativa do cinqiientendrio 
de criafiio do Municipio. 

IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 



Colec;ao de Monografias - N.0 382 

NOVO HORIZONTE 
SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 918 krn' ; altitude da 
sede: 453 m; temperaturas, em °C: maxima, 
29; minima, 17; precipitac;ao pluviornetrica 
anual: 864 mm (1965 ) . 

POPULAQAO - 23.093 habitantes (dados prelimi
nares do Recensearnento Geral de 1960 ) ; densi
dade dernogrlifica: 25 habitantes por quil6me
tro quadrado. Estirnativa em 1 o de julho de 
1965: 24 .918 habitantes. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agropecuaria e i n 
dzistria. 

ESTABELECIMENTOS BANCARI OS - 6 agencias 
bancarias e 1 da Caixa Econ6rnica Estadual. ,, 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 613 autorn6veis e jipes, 10 6nibus, 119 
camio1. etas e 219 outros vei.culos. 

ASPECTOS URBAN OS - 1. 841 ligar:;6es eletricas 
(prediosJ, 462 aparelhos telef6nicos. 

ASSISTENCIA MEDI CA - 1 hospital corn 82 leitos , 
1 p6sto de puericultura e 1 de saude; 5 medicos, 
6 dentistas, 2 enferrneiros, no exercicio da pro
fissao; 9 fannacias. 

ASPECTOS CULTURAIS -54 unidades escolares de 
ensino primario fundamental comum e 2 esta
belecimentos de en sino media; 1 estac;ao de ra
dio , 2 re t ransmissoras de TV, 2 tipografias, 3 
liVJ·arias, 1 biblioteca, 1 jornal e 1 cinema . 

ORQAMENTO MUNI CIPAL PARA 1966 (milhares de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 220,5; des
pesa fixada: 220,5. 

REPRESENTAQAO POL!TICA - 15 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Guilherme Camarinha Martins e de 
senho da capa de Jorge Coelho Alves de Mattos, 
ambos da Diretaria de Documentac;ao e Divulgac;ao 
do CNE. 



Aspecto da Pra~a Rio Branco, vendo-se a Igreja Matriz 

ASPECTOS HISTORICOS 

Os PRIMEIRos habitantes das terras que deram ori
gem ao Municipio de Novo Horizonte procederam 
de Descalvado e Pirassununga, a procura de terras 
ferteis pelo sertao a dentro. 

0 cidadao Joaquim Ricardo da Silva, tendo 
feito uma promessa a Sao Jose, resolveu erigir uma 
Igreja em homenagem ao santo de sua devoc;ao, ten
do a construcao sido iniciada em 7 de setembro de 
1895. Para maior sucesso da empresa, contou com a 
colaborac;ao do Sr. Antonio Cardoso de Morais, que 
doou 20 alqueires de terra, e ainda de diversas pes
soas que cederam mais 10 alqueires, perfazendo o to
tal de trinta . Assim, nasceu o Patrimonio de Sao 
Jose da Trindade, que em 1896 passou a chamar-se 
Sao Jose da Estiva, nome recebido por influencia 
da Fazenda Estiva. Em 1897 ai chegou o Sr . Jose 
dos Santos Fonseca, que comprara terras na regiao 
do Rio Morto e achando a florescente povoac;ao se
melhante a cidade de Belo Horizonte , entendeu-se 
com a comissao fundadora e batizou-a com o nome 
de Novo Horizonte . Constituiam a comissao funda
dora os seguintes cidadaos: Jose Carvalho Leme, Pe
dro Alves do Valle, Irineu da Silva, Joaquim Pinto 
Cardoso e Jose Antonio Lima. Nessa epoca Novo 
Horizonte pertencia ao Municipio de Itapolis que, 
entao, se chamava Boa Vista da Pedra. 

Construida a Igrej a local, a primeira imagem 
foi doada pelo Sr. Jose Carvalho Leme e transpor
tada de Araraquara pelo Sr. Jeronimo Joaquim Ra
malho, que ali chegara a 26 de marc;o de 1896. 
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A povoa<;ao deveria ser construida nas pro
ximidades do rio Tres Pontes m as a comissao n ao 
achou o local propicio dando por isso preferencia 
a uma regiao mais alta, onde se localizava a Fa 
zenda Estiva. A terra muito fertil , a agua limpida, 
o solo cortado por c6rr egos, favoreceram a implanta
<;ao da nova cidade. 

A povoagao foi elevada a categoria de vila em 
1906 e o Municipio surgiu em 1916. 

Fomza[ao Administrativo-Judiciaria 

0 DISTRITO de Novo Horizonte foi criado pela Lei 
Estadual n.0 993 , d e 2 de agosto de 1906, sendo sua 
sede elevada a categoria de vila pela de n .0 1 . 038, de 
19 de dezembro do mesmb ano. 

Segundo a divisao administrativa referente ao 
ano de 1911 , o distrito de Novo Horizonte perten
cia ao Municipio de Itapolis. 

A Lei Estadual n .0 1 . 530, de 28 de dezembro de 
1916, criou o Municipio de Novo Horizonte, com 
t errit6rio desmembrado do de Itapolis, concedendo 
a sede municipal foros de cidade. 0 Municipio foi 
instalado em 28 de outubro de 1917. 

Na divisao administra tiva r eferente ao ano de 
1933, o Municipio compunha-se dos distritos de Novo 
Horizonte, Irapua e Vila Sales. Essa situa<;ao foi 
mantida ate o Decreta-lei Estadual n .0 14 . 334, de 
30 de novembro de 1944, quando perdeu os distritos 
de Irapua e Sales (ex-Vila Sales) transferidos para 
o novo Municipio de Irapua, ficando constituido, 
unicamente , pelo distrito da sede. 

A Lei Estadual n .0 233 , de 24 de dezembro de 
1948 , que fixou 0 novo quadro territorial, fez re
torna r ao Municipio o distrito de Sales e criou o 
de Vale Formoso. 

Tornou a perder o distrito de Sales, para for
mar novo Municipio, pela Lei Estadual n .0 5. 285 , de 
18 de fevereiro de 1959, ficando, em definitivo, com
posto de 2 distritos : sede e Vale Formoso. 

A Comarca de Novo Horizon te foi criada pela 
Lei n.0 1. 887, de 8 de dezembro de 1922. Atualmente 
e Comarca de 2.a entni ncia com jurisdigao sobre 
Novo Horizonte , Sales, Irapua e Ita jobi. 

ASPECTOS F1SICOS 

Novo Horizonte situa-se na zona fisiografica deno
minada de Catanduva, ocupa area de 918 km', e 
faz limite com os Municipios de Irapuii, Urupes, Bor
borema, Pongai, Itajobi, Cafelandia, Lins, Sabino e 
Sales . 
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Grnpo Escolar 

A sede municipal , a 453 m de altitude, dista 
358 km, em linha reta, rumo ONO da Capital do 
Estado, tendo as seguintes coordenadas geogra
ficas: 21° 28' 02 " de latitude Sul e 49° 13' 17" de 
longitude W.Gr. 

Na topografia do Municipio, o principal aciden
te e o rio Tiete, que lhe serve de divisa , irrigando-o 
atraves de seus afluentes. Outros rios: Cervo Gran
de, Bacuri, Cervinho e Tres Pontes. 

0 clima e quente, com inverno seco. As chuvas 
comegam a cair em fins de agosto e vao ate abril. A 
precipitagao pluviometrica durante o ano de 1965 to
talizou 864 mm. A temperatura media registrada 
naquele ano foi de 23°C, sendo '1 m axima de 29° 
e a minima de 17°C. 

/ lSPECTOS DEMOGRAFICOS 

A SINOPSE preliminar do Censo Demografico de 1960 
contou 23.093 habitantes, dos quais 62,0% estavam 
na zona rural. 

Distribuigao da populagao municipal, segundo 
os distritos: Novo Horizonte (distrito-sede), 19.684 
h abitantes e Vale Formoso, 3. 409. 

Na decada intercensitaria, a cidade de Novo Ho
rizonte registrou aumento de 40 ,4% em seus efeti
vos demograficos, passando para 8 . 581 habitantes. 
A vila Vale Formoso, de 47,0%, passando a 197 
pessoas. 

For am con tados 4. 198 domicilios: 3. 697 no dis
trito-sede e 501 no de Vale Formoso. 

A densidade demografica era de 25 habitantes 
por quilometro quadrado. 

Segundo estimativas do Laborat6rio de Estatisti
ca do IBGE, a populagao em 1.0 de julho de 1965, era 
de 24.918. 

Em 1965 foram realizados 138 casamentos, regis
t rados 681 nascimentos (33 natimortos ) . 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

A ECONOMIA municipal baseia-se principalmente na 
agricultura e pecuaria secundadas pela industria, 
notadamente maquinas de beneficiamento e peque
nas industrias manufatureiras. 

Ce;lJo Agricola 

0 CENSO Agricola de 1960, segundo sinopse prelimi
nar, cadastrou 675 estabelecimentos com area total 
de 76.845 hectares, dos quais 32.187 destinados a 
lavouras. 

Segundo o tamanho havia 83 estabelecimentos 
com area menor de 10 ha, cada urn; 470 com area 
de 10 a menos de 100 ha; 113 de 100 a menos de 
1.000 ha ; 7 de 1.000 a menos de 10.000 ha; 1 de 
10 .000 e mais hectares e 1 sem declarac;ao de area. 

0 pessoal ocupado era em numero de 4.402. 
Ravia 35 tratores e 928 arados. 

Verificou-se que em 522 estabe1ecimentos cria
vam-se bovinos, sendo que em 467 havia menos de 
100 cabec;as, em cada urn; em 46 de 100 a menos de 
500; e 9 com 500 e mais cabec;as. 

Agricultura 

FoRAM cultivados 18.124 hectares, em 1965, com pro
dutos agricolas, sendo a produc;ao avaliada em 
NCr$ 1,9 milhao. 

0 produto de maior contribuic;ao econ6mica foi 
o algodao, que utilizou 3.500 hectares, rendeu 
2.850 t e representou 37,6 % do valor total da produ
c;ao. A seguir vinham: o cafe, com 5.490 ha, 1.800 t 
e 20,2 % do valor; o arroz, com 3 . 700 ha, 3 . 120 t e 
15,3 % do valor; o milho, com 4.000 ha, 4 .440 t e 
10,3% do valor. 0 amendoim, a cana-de-agucar, 
mandioca, mamona, tomate, feijao, laranja, melan
cia, abacaxi, batata-doce e cebola completaram os 
16,6% restantes do valor total. 

Urn agr6nomo e a Casada Lavoura atendem aos 
agricu1tores de Novo Horizonte. 

Pecuaria 

0 GADO existente em 1964 totalizava 156.705 cabegas, 
no valor de NCr$ 9,0 milh6es. Os bovinos, em nume
ro de 123.000, contribuiram com 91,1% para o va-
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Pra~a Nove de Julho 

lor. Havia, ainda, 20.000 suinos, 6.700 eqiiinos, 55 asi
ninos, 5 . 200 muares, 450 ovinos e 1. 300 caprinos. A 
prodw;ao de leite alcangou 6 milh6es de litros, no 
valor de NCr$ 510,0 milhares. 

0 plan tel avicola compunha-se de 317 . 500 gali
naceos ( 1. 000 perus) e 3. 500 palmipedes, valendo 
178,6 milhares. Foram produzidas 180 mil duzias de 
ovos, rendendo NCr$ 36,0 milhares. 

Censo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 registrou 35 estabeleci
mentos que ocuparam, em media mensal, 143 ope
rarios e utilizaram 476 cv de f6rga motriz . 

0 valor da produgao alcangou NCr$ 141,8 milha
res, sendo o da transformagao industrial de NCr$ 37,8 
milhares. As despesas com materias-primas chega
ram a NCr$ 100,2 milhares . 

0 principal genera de industria era o de pro
dutos alimentares, que contribuiu com 87,4 % para 
o valor da produgao, ocupou 37 operarios em media 
mensal, utilizou 447 cv de f6rga, nos seus 20 estabe
lecimentos. Existiam, ainda, 6 estabelecimentos de 
minerais nao metalicos, 1 de mecanica, 1 de mobi
liario, 2 de vestuario, calgado e artefatos de teci
dos, 2 de bebidas, 2 de editorial e grafica f' 1 nao 
especificado. 

Industria 

EXISTIAM, ate 30 de setembro de 1966, 56 estabeleci
mentos industriais, que empregaram 158 operarios 
e produziram NCr$ 1,2 milhao. 

0 principal genera de industria era o de pro
dutos alimentares, com 28 estabelecimentos, 64 ope
rarios e 58,0% do valor total; seguido do de minerais 
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nao metalicos, com 7 estabelecimentos, 16 operarios e 
19,3% do valor ; e do de bebidas, com 2 estabeleci
mentos, 18 operarios e 8,8% do valor. Completa
ram os 13,9% restantes do valor: 1 estabelecimento 
de metalurgica, 1 de material de transporte, 1 de 
madeira, 7 de mobiliario, 1 de couros e- peles e 
produtos similares, 5 de vestuario , calgado e arte
fatos de tecidos, 2 de editorial e gratica e 1 nao 
especificado. 

Abate de Reses 

FORAM abatidas, em 1964, 1. 874 cabegas de bovinos, 
4. 724 de suinos, 76 de caprinos e 67 de ovinos. 

Os produtos de abate renderam 653,7 toneladas e 
NCr$ 399,6 milhares. 

A carne verde de bovino contribuiu com 302,2 
toneladas e 45 ,0% do valor total. Em seguida vinham 
o toucinho fresco , com 169,8 t e 30,3% do valor, e a 
'carne verde de suino, com 146,3 t e 19,8% do 
valor. 

Completaram os 4,9% do valor as carnes verdes 
de ovino e de caprino, couros seco e sa'lgado de 
bovino, peles secas de ovino e de caprino. 

Comercio e Bancos 

A PRAQA de Novo Horizonte, em 30 de setembro de 
1966, contava 2 estabelecimentos de comercio ata
cadista e 235 do varejista. 

Ope ram agencias dos seguin tes ban cos: do 
Brasil, Comercio e Industria de Sao Paulo, Mer
cantil de Sao Paulo, Moreira Salles, Novo Mun
do e do Estado de Sao Paulo. Ha, tambem uma agen
cia da Caixa Economica Estadual. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1965, eram os seguintes (milh6es 
de cruzeiros novos ) : caixa em moeda corrente, 0,1; 
emprestimos em contas correntes, 1,2; titulos des
contados, 2,5; depositos a vista e a curto prazo, 2,4; 
e depositos a prazo, 0,1. 

Na Camara de Compensagao de Cheques de 
Novo Horizonte, foram movimentados em 1966 
147 .295 cheques, no valor total de NCr$ 22,4 milh6es, 
resultando urn valor medio por cheque de NCr$ 152,00. 

Os produtos agricolas sao, em parte, expor
tados para as pragas de Sao Paulo, Santos e dos 
municipios vizinhos ; o gado e criado para engorda 
e venda. 
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Existem 2 cooperativas: uma de consumo e ou
tra dos produtores. 

ServifOJ 

CoNTAM-SE 74 estabelecimentos de prestar,;ao de ser
vir,;os, entre os quais 4 hoteis, 2 pens6es, 1 restauran
te, 24 barbearias e 8 cabeleireiros. 

Servem a popular,;ao de Novo Horizonte, profis
sionalmente, 9 advogados. Estavam instalados, ate 
30 de setembro de 1966, 462 aparelhos telefonicos. 

TramporteJ 

Novo Horizonte e servido pela Companhia Paulista 
de Estradas de Ferro atraves do r amal de Ribeirao 
Bonito, com a linha Sao Carlos-Novo Horizonte. Pos
sui duas esta<;6es: Novo Horizonte e Porto Ferrao. 

ROOOVIA FED£R4L -
ROOOVIA ESTAOUAL _ 

FERROV!A -+-1-+ 

Gasta-se de ferrovia ate Sao Paulo 9 horas e 36 
minutos ; ate Borborema 43 minutos. 

0 Municipio e servido por uma estrada de ro
dagem estadual, ligando a via Washington Luis a 
sede municipal. Ha, ainda, diversas estradas mu
nicipais ligando a cidade a vila e aos municipios 
vizinhos. 

Leva-se, em media, ate Irapua 1 hora e 4 minu-
, tos; Urupes, 1 hora e 6 minutos; Borborema, 56 
minutos; Pongai, 1 hora e 26 minutos ; Jtajobi, 56 
minutos ; Sales, 1 horae 14 minutos; Sabino, 1 hora 
e 50 minutos ; Pirajui, 2 horas e 34 minutos; Uru, 
1 hora e 50 minutos ; e Cafelandia, 2 horas e 16 mi
nutos. 

NOVO HORIZONTE - 9 



Liga-se a Brasilia, DF, em 15 horas e 5 minu
tos, via Jaboticabal, Colombia, Frutal, MG, e Goia
nia, GO. A Capital Estadual, em 7 horas e 13 mi
nutos, pela rodovia Porto Ferrao, ate Borborema, dai 
atraves da Washington Luis e Anhangiiera. 

Registrados na Prefeitura Municipal, em 30 de 
setembro de 1966, 613 autom6veis e jipes, 10 onibus, 
119 camionetas e 219 outros veiculos. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Novo Horizonte , quase plana, e em sua 
totalidade asfaltada. Suas ruas sao em numero de 

31, existindo 3 pra<;as e 
7 avenidas, distribui
das par 7 bairros. Na 
vila de Vale Formoso 
ha 4 bairros. 

0 servi<;o de agua e 
esgoto, mantido pela 
Prefeitura, fun cia
na desde 1955. 0 ser
vi<;o de aguas conta 
com rede adutora de 
6,0 km e distribuido
ra de 23,6 km, servin
do a 43 logradouros e 
abastecendo a 2.006 
predios. A de esgotos, 
numa extensao de 
23,2 km, serve a 1.562 
predios. Os esgotos de 
aguas pluviais tern 
uma e x t e n s a o de 
4,3 km. 

A eletricidade e proFonte Encantada, na Pra~a 
Rio Branco 

duzida pela Usina do 
Ribeirao dos Porcos, situada no Municipio de Borbo
rema, servindo a 41 logradouros publicos e 1. 841 pre
dios. Pertence a Cia. Nacional de Energia Eletrica, 
com sede em Catanduva, entidade particular. 

Assistencia Jviedico-H ospitalar 

A ASSISTENCIA medico-hospitalar e prestada pelo Hos
pital e Maternidade Sao Jose, pertencente a Ir
mandade da Santa Casa de Misericordia de Novo 
Horizonte, com 82 leitos. 

o Estado mantem 1 posto de puericultura e 1 
de saude em Novo Horizonte. 

Prestam seus servi<;os profissionais 5 medicos, 2 
enfermeiros e 6 dentistas. 

Sao 9 as farmacias existentes. 
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Religiao 

0 cuLTO cat6lico, no Municipio, conta com a Para
quia de Sao Jose e mais 21 capelas. 

0 protestante esta representado pelas Igrejas: 
Evange'lica Pentecostal "0 Brasil para Cristo", 
"Cura Divina", Evangelica Batista, Adventista da 
Promessa, Evangelica Assembleia de Deus, Congre
gagao Crista do Brasil e Presbiteriana do Brasil. 

0 espiritismo e cultuado no Centro Espirita Alan 
Kardec e no Bezerra de Menezes. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Cen.ro E.rcolar 

0 CENso Escolar de 1964, segundo dados prelimina
res, contou 8. 007 crianc;as de 0 a 14 anos: 3. 344 
ate 5 anos 0 . 630 na zona rural) ; 570 de 6 anos 
(335 na rural) ; 4. 093 de 7 a 14 anos (2. 306 na 
rural). Destas ultimas 2. 687 freqi.ientavam escola 
( 1.257 na rural) . 

Havia 134 profess6res regentes de classe, dos 
quais 133 normalistas: 127 do sexo feminino (46 
na zona rural) e 6 do masculino (1 na rural) ; 
e 1 nao normalista do sexo masculino, nas zonas 
urbana e suburbana. Lecionavam ainda 19 profes
s6res nao regentes de classe, todos nas areas urba
na e suburbana, 15 do sexo feminino. 

En.rino 

0 ENSINo primario fundamental comum, em 1966, 
contava com 54 unidades escolares; o numero de 
alunos matriculados no inicio do ana letivo era de 
2. 526 . Existiam 95 profess6res . 

0 ensino media contava com 2 estabelecimen
tos: Instituto de Educac;ao "Francisco Alvares Flo
rence", estadual, possuindo os cursos: ginasial, 
colegial cientifico, formagao de profess6res prima
rios; e o Colegio Comercial "Mario Florence", 
particular, com o ginasial de comercio e tecnico 
em contabilidade. Existiam 95 profess6res e 1.076 
alunos matriculados no inicio do ana letivo de 
1966. 

Funcionavam, em 1965, 4 cursos avulsos do ensi
no elementar e media, com 113 alunos matriculados 
e 4 profess6res. 
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Trecho da Rua Trajano Machado 

Cu!tura 

Possur o Municipio a Biblioteca Publica Tenente 
Ferreira, com acervo de 4.315 volumes, mantida pela 
Loja Magonica Uniao de Novo Horizonte, desde 
1958. 

Circula urn jornal semanal, denominado "A 
Gazeta da Tarde". Ha 3 livrarias e 2 tipografias. 

A estagao Radio Novo Horizonte, prefixo ZYS-9, 
de ondas medias e 1.540 kc , funciona desde 1948, 
alem de 2 retransmissoras de televisao, dos ca
nais 9 e 4. Existe urn cinema denominado Cine 
Bandeirantes, com 637 lugares. 

No setor desportivo-recreativo estao o Clube 
Henrique Dias, Sociedade Recreativa 1.0 de Maio, Re
creative Tenis Clube e o Clube Atletico Novo Ho
rizonte. 

0 principal festej 0 popular e realizado no dia 
19 de margo, dia de Sao Jose, Padroeiro do Muni
cipio. Nesse dia ha varias solenidades religiosas, 
com procissao e quermesse. Ha na zona rural inume
ros festejos, inclusive bailes onde se danga o tradi
cional "catira". 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

E POLITICOS 

FuNciONAM em Novo Horizonte, entre outras repar
tig6es publicas, Agencia dos Correios e Te'l.egrafos, 
Coletorias Federal e Estadual, Posto de Fiscalizagao 
Estadual, e a Agencia Municipal de Estatistica, or
gao de coleta do IBGE. 
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Finan[as Publicas 

A UNiko arrecadou, no Municipio, em 1965, NCr$ 157,0 
milhares e o Estado NCr$ 416,9 milhares. 

A arrecadagao municipal, naquele ano, alcangou 
NCr$ 329,4 milhares sendo NCr$ 207,4 de renda tri
butaria. A despesa realizada foi de NCr$ 227,7 mi
lhares . 

0 orgamento municipal para 1966 previa receita 
de NCr$ 220,5 milhares e fixava igual despesa . 

RepreseJJla[ao Politicct 

A CAMARA Municipal de Novo Horizonte e composta 
de 15 vereadores em exercicio. 

Estavam inscritos, em 30 de setembro de 1966, 
5. 763 eleitores. 
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FONTES 

As informa96es d ivulgadas n este trabalho, n a sua maioria , 
foram fornecidas p elo Agente Municipal de Esta tistica de Novo 
Horizonte, J efferson Ca n t atio da Rocha . 

Ut ilizados t a m bem da dos dos arquivos de documenta9il.o 
municipal da Diretoria de Documenta9il.o e Divulga9il.o (Se
cretar ia -Geral do CNE I e de diversos 6rgaos do sistema es
tatist ico brasileiro . 

EST A publicar;ao taz parte da sene de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;ao e Divulgac;ao do Conselho Nacional de Estatis
tica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evolur;iio 
h <st6rica do Municipio, corr esponde a uma tentativa 
no sentido de sintetizar, com adequada sistemati
zar;iio, elementos esparsos em diferentes documen
tos. Ocorrem, em alguns casos, divergencias de opi
niao, comuns em assuntos dessa natureza, niio sendo 
raros os equivocos e erros nas pr6prias fontes de 
pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior in
t eresse qualquer colaborac;iio, especialmente de his
toriadores e ge6grajos. 
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COLEC::6ES DE MONOGRAFIAS 

4.a serie A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassununga, 
SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro , RJ. 307 - Umbuzeiro , PB. 
308 - Assart\, 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 - Pitangui , MG. 
317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
( 2." edi~iio). 320 - Porto d e P ed ras, AL. 32 1 - Belem. I' A. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi<;osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2.a edi~ao). 325 - Brasilia, DF (2." edi~ao). 326 
- Campinas, SP (2." edi<;ao). 327 - Sao Paulo de Oliven<;a, 
AM. 328- Itapemirim, ES. 329- Maceio, AL (2." e dic iio). 330 
- Jail, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 333 
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