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CONCHAS 
SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 456 km'; altitude da 
sede: 472 m; temperatura, em °C: maxima, 38; 
minima, 6; precipitar;ao pluviometrica anual: 
735 mm (1965) . 

POPULA9AO - 9.727 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960); densida
de demografica: 21 habitantes par quil6metro 
quadrado. Estimativa em setembro d'e 1965 : 
11.265 habitantes (6.300 para a cidade). 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (arroz, 
banana, algodao) e pecud.ria (bovinos e suinos). 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 2 agencias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 139 autom6veis e jipes, 21 camionetas 
e 162 veiculos nao discriminados. 

ASPECTOS U RBANOS - 1.020 ligagoes eletricas, 
163 aparelhos telef6nicos; 1 hotel, 1 pensao, 4 
restaurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA - 1 hospital com 40 leitos; 
4 medicos, 3 dentistas, 4 enfermeiros, no exerr
cicio da projissao; 2 farmlicias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 23 unidades escolares de 
ensino primd.rio geral, 2 estabelecimentos de en
sino media; 2 tipograjias, 2 livrarias, 1 biblio
teca e 2 jornais; 1 cinema e 1 servi'Qo de alto
-falantes. 

FINAN9AS MUNICIPAlS EM 1966 (milhares de ,cru
zeiros novas) - receita total : 215,1; renda tri
butd.ria: 70,4; despesa: 215,1. 

REPRESENTA9AO POLiTICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho da capa 
de Jorge Coelho Alves de Mattos, ambos da Dire
toria de Documentac;ao e Divulgac;ao do CNE. 



/ ISPf7.CTOS J-TTST6RTC()S 

0 POETIOO toponimo se originou da grande quan
tidade de moluscos, envolvidos em conchas, das mais 
variadas cores, que pontilhavam o riacho que corre 
proximo a atual cidade de Conchas e ao qual foi 
dada igual denomina<:;ao. A exist€mcia dessa c01·rente 
de agua, n a estrada de liga<:;ao entre Tiete, Botu
catu e Bofete, mais parecia urn convite ao viajante 
exausto, que nao titubeava em fazer de suas mar
gens sua pousada preferida. Alguns, ate, se dei
xa vam ficar e ali construiam seus r an chos, como 
aconteceu a Andre Ferreira e a Germano Weiss, que, 
depois, trouxeram suas familias. Assim aos poucos, 
foi -se formando o povoado. A cria<:;ao de gado, pro
piciada pelo tra nsito de tropeiros, passou a inte
ressar aos moradores. 0 comercio entrou em fase 
de desenvolvimento , a principia oferecendo generos 
importados para , pouco depois, transacionar com •::!s 
pr6prios produtos municipais, conseqi.iencia da ex
pansao industrial que se operou. 

Nao podemos esquecer que o rapido desenvolvi
men to de Conchas, caracteristica, alias, ineren te a 
grande maioria dos municipios paulistas, nao esta 
dissociado do prolongamento da entao Sorocabana 
Railway que, desde 1888, ja se estendia a t e Pereiras, 
distando de Conchas apenas seis quil6metros. 

Atualmente, o Municipio e motivo de orgulho 
da sua regiao , embora tenha apenas m eio seculo 
de cria<:;ao. 

FMnza[ao Administrativa e J udiciarict 

0 DISTRITo foi criado pela Lei estadual n ° 466 , de 
5 de dezembro de 1896. Em virtude da Lei estadu~l 
11.0 681, de 14 de setembro de 1899, foi ele transfe
rido do Municipio de Tiete para o de Pereiras, re
tornando, porem, a jurisdi<;ao primitiva por for <;a 
da Lei estadual n.0 819 , de 16 de abril de 1902 . 

A sede distrital foi elevada a categoria de vila 
pela Lei estadual n.0 1.038, de 19 de dezembro cl e 
1906. 

For f6rca da Lei estadual n° 1.513, de 4 de de
zembro de i916, fo i criado o Municipio de Conchas, 
com territ6rio desmembrado de Tiete e a sua vila 
elevada a categoria de cidade. A instala<;a'J da nova 
comuna ocorreu a 25 de janeiro de 1917. 

Inicialmente com um s6 distrito, em 30 de no
vembro de 1944, pelo Decreta-Lei n.0 14.334, teve 
reformula<;ao administrativa passando a dais: o da 
sede eo de Juquiratiba. Mantem , ate hoje, a mesma 
composi<;ao. 

0 Municipio de Conch as esteve subordinado ao 
termo judiciario e a Comarca de Tiete ate 30 de 
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novembro de 1944, quando o Decreta estadual 
r...0 14.334 criou o termo e a Comarca de Conchas. 
Atualmente, e de 2.a entrancia e constituida dos 
seguintes municipios: Conchas (sedel, Anhembi , Bo
fete e Pereiras. 

ASPECTOS FlSICOS 

OoM seus 456 quil6metros quadrados localizados na 
zona fisiografica de Piracicaba, Conchas esta limi
tado pelos municipios de Bofete, Anhembi, Piraci
caba, Laranjal Paulista, PePeiras e Porangaba. 

A sede municipal, aos 472 metros de altitude, 
tem sua situa<;ao definida pelas seguintes coorde
nadas geograficas: 23° 00' 30" de latitude sul e 
48° 00' 00" de longitude W.Gr. Dista 155 km, em 
linha reta, da Capital do Estado, rumo ONO. 

Os rios mais importantes sao o Tiete e seus 
afluentes: das Conchas e do Peixe. Ha, ainda, di
versas correntes de agua, como os ribeir6es do Sal
gado, do Moquem, do Para e os c6rregos da Divisa, 
do Anselmo, dos Aflitos e de Luis Ribeiro. Entre as 
eleva<;5es, destacam-se o espigao de Morais e o mor
ro Azul, este com 625 metros de altura, considerado 
o mais elevado. 

0 clima e temperado com invernos secas. A tem
peratura varia entre maxima de 33oc e minima de 
6°C. A precipita<;ao pluviometrica, em 1965, foi de 
735 mm. Sao chuvosos os meses de janeiro e fe
vereiro. 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

CoNCHAs, segundo a sinopse preliminar do censo 
Demogratico de 1960, possuia 9.727 habitantes, sen
do o 6.0 municipio mais populoso dentre os 17 
que integravam a zona fisiogratica de Piracicaba. 

Havia 4.608 habitantes na zona urbana, que 
cresceu 51,7% em rela<;ao ao Censo de 1950, e 5.119 
na zona rural, de onde houve exodo no mesmo pe
riodo (6.791 habitantes em 1950). Contudo, 52,6% 
da popula<;ao estavam na zona rural. 

No distrito-sede foram recenseados 8.460 habi
tantes, dos quais 4.295 na zona rural; no de Juqui
ratiba 1.267, sendo 824 na rural. 

Contaram-se 1.730 domicilios no distrito-sede 
e 253, no de Juquiratiba. 

A popula<;ao da cidade era de 4.165 habitantes, 
tendo crescido 65,3% no ultimo decenio intercensi
tario, e a da vila de 443 habitantes. 

Era de 21 habitantes par quil6metro quadrado 
a densidade demogratica municipal. 

Fonte local estimou a popula<;ao do Municipio, 
em setembro de 1965, em 11.265 habitantes, sendo 
6.300 para a cidade. 
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Grupo Escolar "Cel. Joiio Batista de Camargo Barros" 

i\!Iovimelllo da Popula{ao 

FORAM civilmente registrados, em 1966, 320 nasci
mentos, sendo 151 do sexo masculino. Ocorreram 105 
6bitos: 60 do sexo masculino. Realizaram-se 70 ca
samentos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A AGRrcuLTURA e a pecuaria sao as bases economicas 
do Municipio. 

Censo Agricola 

HAVIA, segundo sinopse preliminar do Censo Agri
cola de 1960, 739 estabelecimentos agropecuarios, 
cujas areas somavam 45.869 hectares, sendo 5.977 
destinados a lavouras. 

Grupados pela extensiio da area, contaram-se 
186 ·estabelecimentos, medindo menos de 10 hectares, 
cada urn; 464, de 10 a menos de 100 ha; 82, de 
100 a menos de 1.000, e 7 de 1.000 a menos de 10.000. 

As atividades agropecuarias ocuparam 1.617 pes
soas. Existiam 7 tratores e 723 arados. 

Em 496 estabelecimentos havia criagiio de bo
vinos, sendo que em 460 contaram-se menos de 100 
cabegas, em cada urn; em 33, de 100 a menos de 
500 e, em 3, de 500 e mais cabegas . 

A ariw ltttra c'> 

Os PRonuTos agricolas foram cultivados, em 1965, 
em 5.111 hectares , sendo a safra avaliada em 629,1 
milhares de cruzeiros novas. 

Niio houve predominancia sensivel de nenhum 
produto. Destacaram-se, entretanto, o arroz (culti
vado em 900 ha) do qual foram produzidas 1.620 
toneladas e que contribuiu com 25,7% para o valor 
da produgiio ; a banana (em 205 hal, com 169 mil 
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cachos e 18,8% do valor; o algodiio (em 1.070 hal, 
com 704 t e 17,9%; o milho (em 1.880 hal, com 
1.740 t e 16,1%; e o feijiio (em 660 hal, com 726 t e 
13,5 %. Os 8,0% restantes do valor foram represen
tados pelo cafe, laranja, mandioca;, uva e tangerina. 

Ha um agr6nomo e a Casa da Lavoura para 
atender aos agricultores de Conchas. 

Pecuat·ia 

A POPULAQAO pecuana, em 1964, era de 44.687 cabe
gas, que foram avaliadas em 2,8 milh6es de cruzei
ros novos. Contaram-se 22.480 bovinos, que contri
buiram com 63_,0% para o valor total da produgiio; 
16.384 suinos, com 24,6%; 2.320 muares, com 8,2%; 
e 1. 910 eqiiinos, com 3,4%. A fragiio restante do 
valor foi representada por caprinos (1.400l, ovinos 
080l e asininos (13l. 

Ha preferencia pela criagiio da raga zebu, des
tinada a engorda, e pela nelore, para a produgiio 
de leite. 

Em 1964, foram produzidos 4 milh6es e 200 mil 
litros de leite, no valor de 260,4 milhares de cru
zeiros novos. 

As aves somavam 68.900 cabegas, no valor de 
57,9 milhares de cruzeiros novos, 68.600 galinaceos 
e 300 palmipedes. Produziram-se 600 mil duzias de 
ovos, avaliadas em 120,0 milhares. 

Houve, ainda, pequena produgao de mel e cera 
de abelha. 

Censo Industrial 
0 CENSO Industrial de 1960 registrou 36 estabeleci
mentos fabris, que ocuparam 111 operarios, em me
dia mensa!; pagaram-se salarios e vencimentos no 
valor de 6,4 milhares de cruzeiros novos ; utiliza
ram-se 170 cv de f6rga motriz e realizaram- se des
pesas de consumo no valor de 16,3 milhares (13,8 
milhares na aquisigiio de materias-primasl . A pro
dugiio industrial foi avaliada em 40,5 milhares de 
cruzeiros novos, atribuindo-se 24,1 milhares ao va
lor da transformagiio industrial. 

0 principal genera de industria era o de pro
dutos alimentares, com 12 estabelecimentos, ocupan
do 22 operarios em media mensal, utilizando 129 cv 
de f6r<;a motriz e contribuindo com 48,2% para o 
valor total da produgiio. Em seguida, vinha o de 
minerais niio metalicos, com 18 estabelecimentos, 
ocupando 79 operarios em media mensa!, utilizando 
13 cv de f6rga motriz e representando 41,9% do valor 
total da produ<;iio. 

Os 9,9% restantes desse valor foram cobertos 
por 2 estabelecimentos de material de transporte, 
2 de mobiliario, 1 de bebidas e 1 de editorial e 
grafica. 

6 - CONCHAS 



Instituto de Educa~ao 

Industria 

EM 1965, havia 40 estabelecimentos industriais, que 
ocuparam 146 opera.rios e apresentaram produgao 
no valor de 611,6 milhares de cruzeiros novas. 

0 principal genera era o de produtos alimenta
res, com 15 estabelecimentos, 43 operarios, contri
buindo com 69,9% para o valor total da produgao. 
Em segundo lugar, o de minemis nao metalicos, com 
16 estabelecimentos, 72 operarios e 21,7% do valor. 

Os 8,4% restantes do valor foram representados 
par 2 estabelecimentos de material de transporte, 
2 de mobiliario, 1 de couro, peles e produtos simila
res, 2 de vestuario, calgado e artefatos de tecidos , 
1 de bebidas e 1 de editorial e grafica. 

Abate de Reses 
EM 1964, foram abatidos 845 bovinos e 675 suinos, 
resultando 190,5 toneladas de produtos, no valor de 
104,4 milhares de cruzeiros novas. Para esse valor, 
a carne verde de bovina, com 133,7 toneladas, con
tribuiu com 73,1%; o toucinho fresco, com 22,6 t, 
com 13,9%; e a carne verde de suino, com 20,2 t, 
com 12,5% . A fragao restante do valor correspondeu 
aos couros seco e salgado de bovina. 

Em setembro de 1966, o Frigorifico Conchense 
Ltda. iniciou suas atividades, modernamente mon
tado e equipado para o aproveitamento dos sub
produtos de mais de 15 mil cabegas de gada anuais. 
Em outubro contava com mais de 80 operarios. 

Comercio e Bancos 
ExiSTEM 2 agencias bancarias: do Mercantil de Sao 
Paulo e do Mercantil e Industrial de Sao Paulo. 

Em 31 de dezembro de 1965, os saldos das prin
cipais contas eram (em milhares de cruzeiros no
vas) : caixa em moeda corrente, 22,8; titulos des
contados, 258,2; depositos a vista e a curta prazo, 
414,3; e deposito a prazo, 1,0. 

Havia, em 1965, 79 ·estabelecimentos do comer
cia varejista. 0 comercio externo se faz com os 
municipios vizinhos e principalmente com as pra
<;as da Capital do Estado e do Rio de Janeiro. Sao 
exportados produtos agricolas e de ceramica . 
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ServifOS 

ENTRE os 44 estabelecimentos de prestagao de ser
vigos, contam-se 20 bares, 4 restau~antes, 4 barbea
rias, 2 cabeleireiros para senhoras, 1 pensao e o 
Hotel dos Viaj antes. Ex ere em sua profissao 4 ad
vogados. 

Tram portes e Comunicafoes 

0 MUNrciPro e servido pela rodovia estadual Mare
chal Rondon, totalmente asfaltada, rodovias muni
cipais e pela Estrada de Ferro Sorocabana, atraves 
de sua linha tronco - Julio Prestes-Presidente Epi
tacio, com 3 estag6es: Conchas, Luis Gama e Juqui
ratiba. Ha 3 empresas de transportes rodoviarios. 

CONVEN!;OES : 
ROOOVIA FEDERAL. 

RODOVIA EST"ADUAL 
FERROV{A 

-

Conchas liga
-se, de rodovia, 
a o s municipios 
de Anhembi, em 
57 minutos; Bofe
te, em 57 minu
tos; Botucatu, em 
1 hora e 10 mi
nutos; Poranga

P/JUNDIAJ ba, em 1 hora e 
14 minutos; Pe
reiras, em 9 mi

pfJ, ",;'YLO nutos; Laranjal 
Paulista, em 19 
minutos, via M8.
ristela; e Piraci
caba, em 1 hora 
e 15 minutos, via 
Laranjal Paulis
ta e Tiete. 

Por ferrovia , liga-se a Botucatu em 1 hora e 
30 minutos e a Laranjal Paulista, <em 26 minutos. 

Com a Capital Estadual, a ligaQii.o rodoviaria 
se faz em 3 horas e 12 minutos, via Anhangi.iera, 
ou em 4 horas e 15 minutos de ferrovia. 

Com Brasilia-DF a ligagao rodoviaria e feita 
em 18 horas e 44 minutos, via Colombia, Frutal e 
GoHl.nia. 

Ate 1.0 de janeiro de 1966, estavam registrados , 
na Prefeitura local, 322 veiculos motorizados : 139 
autom6veis e jipes, 21 camionetas e 162 nao dis
criminados. 

As comunicag6es postais e telegraficas sao fei
tas atraves de 1 agencia do DCT. 

Achavam-se instalados 163 aparelhos telef6-
nicos, ate 31 de dezembro de 1965. 
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/JSPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE, de agradavel aspecto, e banhada pelo rio 
Conchas. Seus 1.323 prectios estao distribuidos em 
19 ruas e nas prac;as Tiradentes e Matriz. 

Existem 9 bairros na cidade: Agua da Onc;a, 
Aflitos, Agua do Felix, Baltazar, Bela, Campos, Car
doso, Diniz ·e Dais G6rregos. Na vila de Juquiratiba, 
o bairro do Lopes. Ha ainda os povoados de Luis 
Gama, com 8 bairros, Santana, com 1, e Sao Joao, 
com 4. 

A rede de abastecimento de agua disp6e de 2 
reservat6rios, se estende atraves de 4,5 km e serve 
a 1. 050 predios. A de esgotos, medindo 3,6 km, serve 
a 698 predios. 

A energia eletrica e fornecida pela hidreletrica 
da BELSA, situada no Municipio de Tiete. Existem 
1 . 020 ligac;6es. A iluminac;ao domiciliaria atendia 
a 991 predios e a publica totalizava 482 focos. 

Assistencia Medico-I-f ospitalar 

0 HCSPITAL da Santa Casa de Misericordia, com 40 
leitos, presta assistencia a populac;ao. Ha, ainda, o 
p6sto de Assistencia Medico-Sanitaria e o de Pue
ricultura. 

Exercem suas profiss6es, em conchas, 4 medi
cos, 3 dentistas e 4 enfermeiros. Funcionam 2 far
macias. 

Religiao 

CONTAM-SE 18 templos cat6licos, entre os quais a 
Igreja Matriz de Bam Jesus, e 1 protestante. 

ASPECTOS CU LTURAIS 

Cemo Esco!ar 

SEGUNDo os resultados preliminares do Censo Escolar 
de 1964, havia 3.938 crianc;as de 0 a 14 anos: 1.751 
ate 5 anos (954 na zona rural) ; 287 de 6 anos (151 
na rural) e 1.900 de 7 a 14 anos (905 na rural). 
Destas ultimas, 1.387 freqi.ientavam escolas (586 na 
rural) . 

Havia 45 profess6res regentes declasse e 17 nao 
regentes. :Estes ultimos eram do sexo feminino e es
tavam nas areas urbana e suburbana. 
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Dos regentes de classe, 42 sao normalistas: 2 do 
sexo masculino (1 na rural) e 40 do feminino (16 
na rural) e 3 nao normalistas: 1 do sexo masculino 
e 2 do femii.,_ino (todos na rural) . 

Ensino 

EM 1965, o ensino primano geral era ministrado 
em 23 unidades escolares, sob orientagao de 47 
profess6res, tendo-se matriculado 1.404 alunos, no 
inicio do ano letivo. 

0 ensino media, no mesmo ano, estava a cargo do 
Instituto de Educagao de Conchas, onde funciona 
o ginasial, com 529 alunos matriculados, o normal, 
com 225, o de aperfeigoamento com 31, e do Cole
gio Comercial Municipal "Doutor Gastao Vidigal" , 
onde funciona o curso colegial de comercio com 47 
alunos matriculados. 0 numero total de profess6res 
era de 38. 

0 Instituto de Educagao foi criado em 1950 e 
o Coh§gio Comercial Municipal em 1962, por for c;a 
do Decreta n .0 235. 

Cultut"a 

A BIBLIOTECA Cast ro Alves e mantida pelo Grupo 
Escolar "Coronel Joao Batista Camargo Barros". 

Circulam 2 peri6dicos : "F6lha de Conchas" e 
"Gomarca", ambos semanarios . 

Funcionam 2 tipografias e 2 livrarias. 

0 Cine Cruzeiro tern capacidade para 600 es 
pectadores. 

Ha 3 associag6es desportivo-recreativas : Centro 
Recreativo Beneficente, Associagao Atletica Con
chense Cfutebol) e Conchas Futebol Clube. 

0 Servigo de Alto-falante Born Jesus faz as 
transmiss6es radiofonicas. 

Os fes1:!ejos populares sao, em sua maioria, de 
cunho religioso. No dia 6 de ag6sto realiza-se a festa 
do Born Jesus, Padroeiro da Cidade. Alem de missa 
solene e procissao, ha quermesse e leilao de gada 
oferecido a igreja pelos criadores locais. 

Santa Casa de Misericordia 



Seminiirio Nossa Senhora Aparecida 

ASPECTOS ADl\1/NISTRATIVOS 

E POLITICOS 

FUNCIONAM, entre outras reparti<;6es, 1 coletoria fe
deral e outra estadual e a Agencia Municipal de 
Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE. 

Finanfas Publicas 

EM 1965, a Uniao arrecadou, em Conchas, 21,7 mi
!hares de cru21eiros novos. 

A receita municipal, no mesmo ano, foi de 126,5 
milhares, dos quais 39,4 milhares de renda tributaria. 
Realizaram-se despesas de valor igual ao da receita, 
sendo que 76,2 milhares foram destinados ao pre
visto no orgamento e 50,3 milhares couberam a 
creditos especiais. 

Em 1966, a arrecadagao municipal atingiu 215 ,! 
milhares de cruzeiros novos (70,4 milhares de renda 
tributaria) . A despesa realizada foi de igual valor 
a receita. No mesmo ano, a arrecada<;ao estadual 
foi de 137,3 milhares. 

Representafao Politica 

EM 31 de dezembro de 1965, havia 11 vereadores em 
exercicio e 3.777 eleitores inscritos. 

FONTES 

As informag6es divulgadas n este t r aba lho foram, em sua 
znaioria, fornecidas pelo Agente Municipal de Estatistica de 
Conchas, Joao Mariano. 

Utilizados, tambem, dados dos a rquivos de document agao 
municipal, da Diretoria de Documentagao e Divulgagao (Se
c retaria -Gera l do CNE) e de di versos 6rgaos do s is tema esta
t ist ico brasileiro. 
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IBGE - CONSELUO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Scbastiao Aguiar Ayres 
Secretario-Geral: Raul Romero de Oliveira 

COLE~oES DE MONOGRAFIAS 

4.a serie A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~6is Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 
- Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, 
PB. 308 - Assare, 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~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Belem, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi<;osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2 ." edi~iio). 325 - Brasilia, DF (2.a edi~ao). 326 
- Campinas, SP (2." edi~ao). 327 - Sao Paulo de Oliven<;a, AM. 
328 - ltapemirim, ES. 329 - Macei6, AL (2.a edi<;ao). 330 -
Jaii, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 333 -
Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeirao Preto, SP 
(3." edi<;ao). 336 - Bauru, SP (2.a edi<;iio). 337 - Carangola, 
MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua<;u, MG. 340 - Ca
ratinga, 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.a edi<;io). 350 
- Mage, RJ (2.a edi<;io). 351 - Aimores, MG. 352 - Rio 
Claro, SP (2.a edi<;iio). 353 - Foz do lgua~;u, PR. 354 - Ponte 
Nova, MG (2.a edi<;iio). 355 - Igreja Nova, AL. 356 -
Contagem, MG. 357 - Sousa, PB. 358 - Morrinhos, GO. 359 
- Luziiinia, GO. 360 - Maringa, PR. 361 - Concordia, SC. 
362 - Paulo Afonso, BA. 363 - Lavras da Mangabeira, CE. 
364 - Tubarao, SC. 365 - ltabaianinha, SE. 366 - Areias, SP. 
367 - Santa Adelia, SP. 368 - Tres Pontas, MG (2." edi<;ao). 
369 - Corumbi, MT (2.a edigao). 370 - Bento Gon<;alves, RS 
(3." edi<;io). 371 - Guarabira, PB. 372 - Macae, RJ 
(2.a edi<;ao). 373 - Guanabara. 374 - Parati, RJ. 375 - Al
cantara, MA. 376 - Conselheiro Lafaiete, MG. 377 - Piraci
caba, SP. 378 - Sao Jose do Rio Preto, SP. 379 - Chapec6, 
SC. 380 - Viradouro, SP. 381 - Joa<;aba, SC. 382 - Novo Uo
rizonte, SP. 383 - Conchas, SP. 

2." serie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 - Jatai, 
GO. 104 - Florania, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 - Pato 
Branco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracuruca. Pl. 109 
- Linhares, ES. 110 - Pendencias, RN. 111 - Cariacica, ES. 
112 - Te6filo Otoni, MG. 
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