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ASPECTOS FiSICOS - Area: 533 km' ; altitude da 
sede: 1.186 m; temperatuTa media, em oc, das 
maximas: 17,3; das minimas: 0,0; precipitar;tio 
pluviometrica media anual : 664,5 mm (1966 ) . 

POPULA()A.O - 41 .896 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1965); densidade demogratica : 
79 habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 144 estabelecimentos 
industriais; 13 de come7·cio atacadistas e 717 de 
varejista; 1 matriz, 6 agencias bancarias e 2 de 
Caixa Econ6mica (federa l e estadual). 

ASPECTOS CULTURAIS - 43 estabelecimentos 
escolares de ensino primaTio geral, 9 de ensino 
media, 1 de ensino supeTior; 5 tipogmfias, 
2 livrarias, 2 bibliotecas, 2 jornais e 2 radio
difusoras; 2 cinemas e 1 teatTo. 

ASPECTOS URBANOS - 1.154 ruas, 11 pmgas, 7.978 
ligag6es eletTicas, 1.114 aparelhos telef6nicos., 
61 hoteis, 11 pens6es, 20 restaurantes, 142 bares. 

ASSISTENCIA MEDICA- 2 hospitais com 227 Zeitos; 
41 medicos, 44 dentistas, 21 entermeiros, no . 
exercicio da protisstio ; 15 tarmacias e drogarias. 

VEiCULOS REGISTRADIOS (na Prefeitura Munici
pal, em 1.0 -1-967) - 1.344 autom6veis, 790 cami
nh6es, 76 6nibus e 156 veiculos ntio especificados. 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
cTuzeiros novas) - receita prevista: 1,4; despesa 
fixada: 1,4. 

REPRESENTA()A.O POLiTICA - 15 vereadores em 
exeTcicio. 

Texto de Rubens Gouvea da Diretoria de Do
cumentagao e Divulgagao do !BE. Na capa, fotos: 
Represa Saturnino de Brito, Pedra Balao e Veu de 
Noiva. Diagramagao de Valdemar Cavalcanti. 



Santa Casa de Misericordia 

ASPECTOS I-IISTORICOS 

A REGI~o onde se localiza o atual Municipio de 
Po<;os de Caldas foi inicialmente habitada pelos 
Cataguases que, em 1675, ofereceram combate e ven
ceram a celebre bandeira de Lourengo Castanho, 
cognominado "0 Velho". 

Somente em meados do seculo XVIII verificou
-se o seu desbravamento propriamente dito. Os des
bravadores penetraram o Planalto, abrindo vias de 
comunicagao para as novas "descobertas" ou soca
v6es, em pesquisas infrutiferas, atraves dos bragos 
do rio Pardo. Tres fat6res influiram no desenvolvi
mento social e econ6mico deste periodo: a busca de 
ouro, a abertura de estradas- que facilitassem a 
fiscalizacao e dificultassem os contrabandos - e 
ainda a procura de "agua santa", para fins 
medicinais. 

Como ate meados do seculo XVIII a "unica 
coisa que dava valor aos territ6rios novos, motivan
do sua ocupagao e povoamento, era a descoberta de 
ouro", a regiao s6 foi ocupada e povoada quando 
terminada a era da mineracao e iniciado o "ciclo 

"pastoril". · 
Com a busca do capim indispensavel a pecuaria, 

valorizou-se a regiao dos "Campos de Caldas", como 
passou a ser chamado o local. 0 "ouro verde", de 
que e particularmente rica, facilitou a instalagao do 
nucleo pastoril que, econ6micamente, substituiu a 
lavra e grupiara. Dos primeiros moradores de Caldas, 
20 % sairam de Santana do Sapucai, 12 % de Lavras 
do Funil, 11 % de Cabo Verde. Entre os que vieram 
para os "Campos de Caldas", nos ultimos anos de 
1700, encontrava-se o Padre Manoel Gongalves 
Correia, que instalou uma fazenda no "Monte 
Alegre", junto a fronteira paulista. La ergueu uma 
ermida, a primeira igreja da regiao, dedicada a Nos
sa Senhora do Carmo. 
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Os povoadores foram aumentando e com sua 
propulsao, promovendo o recuo da divisa; se no 
"ciclo do ouro" era o descobrimento das novas 
minas que trazia a massa invasora, no "ciclo pasto
ril" a corrida pelas zonas das "campinas" fez com 
que o fenomeno se repetisse. 

Em 1700, nas suas ultimas decadas, toda a zona 
de Caldas era completamente despovoada. A regiao 
deserta entre as duas Capitanias estava, pais, limi
tada por duas estradas paralelas - a Estrada de 
Goias, pelo lado paulista, e, pelo lado mineiro , as 
"antigas picadas reabertas por Luis Diogo, passando 
por Cabo Verde, Campestre e Ouro Fino". Foi em 
1776 au 77, que o guarda-mor Verissimo Joao de 
Carvalho, anotado pelo "Cabo do Registro de Ouro 
Fino", fez a "tranqueira" que lhe tomou o nome. 
Ordenou-lhe a feitura o Governador da Capitania 
de Minas Gerais, "para divisao entre as duas capi
tanias" e mandou que daquela tranqueira para 
dentro nao se adiantasse "uma s6 polegada aos 
suditos de Minas, e nem se consentisse que por parte 
da Capitania de Sao Paulo se entrasse para a de 
Minas urn s6 palma". A tranqueira era "hum fexo" 
de troncos derrubados, situado ali em "humas ver
tentes das cabesseiras do Rio Pardo". 

Os paulistas, na "marcha para o Oeste" em de
ruanda de pastagens, pulavam as tranqueiras e 
arrancavam os moir6es de posse como tinham feito 
no "ciclo do ouro" e assim iam invadindo o Pla
nalto. 0 recuo da divisa foi o curiosa fen6meno que 
ligou geograficamente a Regiao do "planalto da Pe
dra Branca", tambem chamada "macic;o de Poc;os de 
Caldas", ao desenvolvimento social e econ6mico da 
Capitania de Minas. Comec;ou com a expulsao do 
paulista Bartolomeu Bueno do distrito de Campanha, 
em 1743, e terminou com a disputa entre a Camara 
de Caldas e a de Sao Joao da Boa Vista, na Fazenda 
do 6leo (atual municipio de Andradas) , por 
ocasiao do inventario de Antonio Martiniano de 
Oliveira, em 1874. 

Quando das costumeiras penetrac;6es realizadas 
pelos aventureiros da epoca, foram descobertos, em 
meio do planalto, os poc;os de agua quente, cujo va
lor medicinal foi de pronto constatado. Nasceu desse 
fato o constante crescimento do lugarejo que ime
diatamente se formou nas vizinhanc;as dos po c;os. 0 
patrimonio do embrionario nucleo formou-se com a 
doac;ao de 40 alqueires de terras, pelo major Joa
quim Bernardes da Costa Junqueira , juntamente 
com seus filhos e genros, em 6 de novembro de 
1872. Esta data e considerada a de funda c;ao da ci
dade de Poc;os de Caldas. 

0 nome de Caldas veio da tradic;ao portuguesa 
relacionada com as aguas de igual nome existentes 
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em Portugal. Inicialmente era a freguesia de Nossa 
Senhora da Saude das Aguas de Caldas. Foi 
elevada a vila, com sede na povoagao de Nossa Se
nhora da Saude de Pogos de Caldas e a denomina
gao de Pogos de Caldas, em 1888, tendo sido des
membrada do municipio de Caldas. 

Com o aumento considenivel do numero de ve
ranistas que procuravam Pogos de Caldas para re
pouso ou tratamento e o crescimento de seu rename 
como estancia hidrotenipica, foi iniciada, em 1888, 
a construgao do primeiro est.abelecimento balneario. 

Ao presidente Antonio Carlos Ribeiro de Andra
da deve Pogos de caldas apreciaveis melhoramentos, 
que a tornaram a primeira Estancia Balnearia da 
America do Sul. 

Forma[ao Administrativa e Judiciaria 

A 6 de dezembro de 1879, pela Lei provincial 
n .0 2.542, foi 0 distrito elevado a categoria de fre
guesia, integrando o termo de Caldas. 

A Lei n .0 3.659, de 1.0 de setembro de 1888, 
criou, com sede na povoa,;ao de Nossa Senhora 
da Saude de Pogos de Caldas e territ6rio desmem
brado do Municipio de Caldas, o de Pogos de Caldas, 
cuja instalagao se verificou a 31 de maio de 1890. 

A Lei estadual n .0 2, de 14 de setembro de 1891, 
confirmou a criagao do distrito-sede do Municipio de 
Pogos de Caldas, que, na Divisao Administrativa de 
1911, aparece constituido de urn s6 distrito. 

Os foros de cidade a sede foram concedidos 
pela Lei estadual n .0 663, de 18 de setembro de 
1915, permanecendo o Municipio ate a presente data 
com urn s6 distrito, o da sede. 

Termas Antiinlo Carlos 



Pela Lei municipal n.o 365, de 3 de junho de 
1954, foi considerada a data de 6 de novembro de 
1872 como de fundac;ao da cidade. 

A Comarca foi criada pela Lei estadual n .o 663, 
ja citada, ocorrendo sua instalac;ao a 20 de janeiro 
de 1917, em cumprimento do Decreta estadual 
n.0 4.687, de 19 de dezembro de 1916. 

Foi elevada a categoria de 2.a entrancia pela 
Lei n.0 887, de 24 de fevereiro de 1925, e a de 3.a, 
pela de n.0 1.098, de 22 de junho de 1954. 

Inicialmente constituida de 2 Termos: o da sede 
e o de Botelhos, foi este ultimo desmembrado pelo 
Decreta- lei n.o 2.904, de 15 de fevereiro de 1948. 

EST AN CIA BALNEARIA 

Poc;os de Caldas e considerada a principal estancia 
balnearia da America do Sui, pelas excepcionais 
virtudes curativas das fontes, suas modernas termas 
dotadas de excelentes instalac;6es, hoteis luxuosos e 
as atrac;6es paisagisticas que oferece aos milhares de 
visitantes que todos os anos a procuram para repou
so ou tratamento. 

Os 3 balnearios - Termas Antonio Carlos, Pa
lace-Hotel e Balneario Dr. Mario Mourao - disp6em 
de 178 banheiras, todas de porcelana, que permitem 
mais de 250 banhos por hora. 

Destacam-se, pela beleza arquitetonica, por 
suas luxuosas e confortaveis instalac;6es, alem de 
moderna aparelhagem, as Termas Antonio Carlos, 
onde esta instalado, ainda, o Instituto Mecanote
rapico. 

0 balneario do Palace Hotel, com banhos 
sulfurosos, e de uso privativo dos h6spedes. 

0 Balneario Dr. Mario Mourao e frequentado 
por pessoas de todas as classes sociais . Terri 
reputac;ao no Pais e no exterior os seus banhos 
sulfurosos. 

Aguas Minerais 

0 VALOR terapeutico do banho sulfuroso esta 
consagrado por experiencia de varias dezenas de 
anos. A untuosidade e termalidade da agua sulforosa 
comunicam a pessoa, mergulhada no banho, uma 
sensac;ao de bem-estar. A agua sulfurosa s6dica, 
hipertermal (45 %) , alcalina (ph-9,28) e hipotonica, 
limpa a pele de suas gorduras e impurezas, estimu
lando as terminac;6es nervosas e a circulac;ao peri 
ferica. Os reumaticos tern neles alivio e mesmo a 
cur a. 

0 banho sulfuroso e tambem estimulante da 
nutric;ao e das demais func;6es organicas. Seus efeitos 
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Represa Bortolan 

variam conforme a temperatura e durac;:ao: acalma 
as dares, desinflama, desinfeta, cicatriza, desintoxica 
e dissensibiliza . 

. E indicado nos reumat.ismos cr6nicos e suas 
conseqi.i€mcias, fraturas , paralisias, neurites, flebites, 
varizes, nevralgias diversas, doenc;:as cr6nicas da 
pele, doenc;:as alergicas, diabete, gota, intoxicac;:6es 
medicamentosas em geraL bronquites cr6nicas, 
inflamac;:6es cr6nicas dos 6rgaos internos e como 
auxiliar no tratamento da sifilis. 

E contra-indicado em t6das as doenc;:as em fase 
aguda, nos estados febris, inflamac;:6es, intoxicac;:6es, 
reumatismos, flebites, dermatites, amigdalites, bron
quites, doen c;:as do figado, rins, intestinos, utero, 
ovario, bexiga e pr6stata; doenc;:as cardiacas mal 
compensadas, anemias, art.eriosclerose adiantada, 
gravidez acima do setimo mes, hemorragias em geral, 
lepra, tuberculose, pressao arterial muito baixa ou 
muito alta, gripes fortes , indigest6es, v6mitos, desin
terias fortes e fraqueza em geral. 

As aguas minerais s6 devem ser usadas nas do-
-ses recomendadas segundo a toleri'tncia individual. 
Suas indicac;:6es abrangem as gastrites hiperacidas, 
duodenites, ulceras gastricas duodenais, insuficien
cia hepatobiliar com constipac;:ao intestinal , prisao 
de ventre habitual, intoxicac;:6es em geral, doenc;:as 
alergicas, dermatoses de origem intestinal e colite 
com prisao de ventre. 

Sao contra-indicadas, par outro lado, nas 
ictericias, calculos de figado, colecistites sujeitas a 
crises agudas e calculos renais. 

Acham-se atualmente em explorac;:ao as seguin
tes fontes: 

Pedro Botelho, Chiquinha, Mariquinha e 
Macacos - alcalino-sulfidricas hipertermais, com 
45°C, a primeira (a mais quente) , 44°C as duas se-
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guintes e 40°C a ultima; as tres primeiras abastecem 
as Termas Antonio Carlos e o balneario do Palace 
Hotel ; e a quarta o balneario Mario Mourao; 

Sinhazinha e D. Amelia - alcalino-sulfidricas 
frias; a segunda localizada no Grande Hotel e 

de seu usa privativo; 
XV de Novembro - alcalino-sulfidrica-tempe

rada (26°C), situa-se no condominia Quisisana 
(ex-Hotel Quisisana) ; 

Santo Antonio - radioativa, a 12,98 unidades 
Maches, temperatura de 21°C. Suas aguas sao 
industrializadas: engarrafadas e empregadas na 
fabricagao de refrigerantes. 

Frahya - radioativa, 12,8 unidades Maches, 
20°C, incolor e ph-6,0. 

F erruginosa - captada em belissimo "buvette" 
no condominia Quisisana, ferruginosa, indicada nas 
anemias, verminoses e hemorragias. 

Outras Fontes: dispersas por varios pontos da 
estancia, em estabelecimentos hoteleiros, existem 
diversas fontes de aguas medicinais, como a 
Santana e a Bela, radioativas, e a Nossa Senhora da 
Saude, ferruginosa. 

ASPECTOS F1SICOS 

0 MUNICiPio de Pogos de Caldas esta localizado na 
zona fisiografica Sul do Estado. Limita -se ao norte 
com os Municipios de Palmeiral, Botelhos e Bandeira 
do Sul ; a leste com o de Caldas; a oeste com o de 
Aguas da Prata (SP) , Sao Sebastiao da Gram a (SP) 
Divinolandia (SP) ; e ao sul com o de Andradas. 

A cidade esta situada a uma altitude de 1.186 
metros e tern como coordenadas geograficas 
21° 50' 20" de latitude Sul e 46° 33 ' 53" de longitude· 
W. Gr. Dista de Belo Horizonte, em linha reta, 345 
quil6metros, rumo OSO. A area municipal e de 533 
quil6metros quadrados . 

0 Planalto de Pogos de Caldas constitui uma 
das provincias geol6gicas m ais importantes do 
Brasil, tendo despertado o interesse de numerosos 
ge6logos nacionais e estrangeiros. :E formado por 
extensa intrusao de rochas alcalinas (sienitos 
n efilinicos ), de forma quase circular, medindo su
perficie aproximada de 800 quil6metros quadrados 
e circundada por formag6es arquean as. Destaca-se 
a Serra de Pogos, com altitude de 1.687 metros, urn 
dos componentes do Macigo Caldense, do Sistema da 
Mantiqueira . 

A bacia hidrog1rafica do Municipio e represen
tada pelo rio Pardo, t endo como afluente principal o 
Lambari, oriundo da jungao dos ribeir6es das Antas 
e dos Pogos, e diversos outros. 
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Clima temperado, seco e agradavel. A tempera
tura apresenta as seguintes medias : das maximas, 
17,3°C ; das minimas, 0,0°C. A precipitac;ao media 
pluviometrica e de 664,5 mm (1966) . 

A sua riqueza mineral e uma das maiores do 
Brasil, com importantes jazidas de bauxita (minerio 
de aluminio de 6tima qualidade metalurgica) , de 
t6rio e terras raras (Morro do Ferro) ; regulares 
ocorr€mcias de zirconia com ura nio ; importantes 
jazimen~os de argilas refratarias altamente alumi
nosas e de rochas potassicas. 

Exploram-se ativamente bauxita e argila re
frataria. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Os RESULTADos preliminares do Censo Demografico 
de 1960 indicavam a existencia de 38.843 pessoas, 
com a densidade de 73 habitantes por quilometro 
quadrado. Na zona urbana e suburbana estavam 
83,1 % da populac;ao municipal. 

0 increm ento populacional do Municipio, no 
ultimo decenio intercensitario, atingiu 53,9%. 0 da 
cidade foi de 68,9% e o da zona rural 6,9 %. 

Domicilios recenseados: 7.829, em todo o Muni
cipio. 

0 Laborat6rio de Estatistica do !BE estimou a 
populac;ao, em 1° de julho de 1965, em 41.896 ha
bitantes, passando a densidade para 79. 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

As PRINCIPAlS atividades economicas do Municipio 
&ao as de esta ncia hidromineral , de industria ex
trativa mineral, pecuaria e la ticinios. 

Palace Hotel 



0 Municipio e sede da Inspetoria Regional do 
Servic;o Especial de Cultura do Cafe e da 
15.a Circunscric;ao do Servic;o Rural de Defesa e 
Fomento Agricola, ambos da Secretaria de Agri
cultura do Estado. Conta, tambem, com uma 
Cooperativa Regional dos Cafeicultores e os servic;os 
de 4 veterinarios e 7 agronomos. 

Cemo A gricola 

0 cENso Agricola de 1960, segundo a sinopse preli
minar, verificou a existencia de 196 estabelecimen
tos, com area total de 40.702 hectares, dos quais 
8.547 destinados a lavoura (4.733 ha em 1950) . Assim 
se distribuiam esses estabelecimentos: 40, com area 
inferior a 10 hectares; 90, de 10 a menos de 100; 
57, de 100 a menos de 1.000; e 9, de 1.000 a menos 
de 10.000. 

0 pessoal ocupado em atividades agricolas soma
va 2.346 pessoas. Existiam 13 tratores ( 2 em 1950) e 
128 arados. 

Ravia bovinos em 127 estabelecimentos, sendo 
que 93 possuiam menos de 100 cabec;as, cada urn ; 33, 
de 100 a menos de 500 cabec;as, e 1 possuia 540. 

A gricultztra 

A PRonug.iio agricola, em 1965, a tingiu 1,6 milhao de 
cruzeiros novos e a area cultivada foi de 6.901 
hectares. 

0 principal produto foi o cafe, com 2.880 t e 
49,4 % do valor total da produc;ao. A seguir a ba
tata-inglesa, com 4.620 t e 16,6% do valor; o milho, 
com 2.472 t e 7,4 % ; a mandioca, com 2.700 t e 6,6 % ;· 
o tomate, com 570 t e 5,9 %; e o feijao, com 350 t e 
4,3 % . 

Os restantes 9,8 % do valor total da produc;ao . 
foram cobertos pela produc;ao de arroz, uva, alho, 
figo, laranja, batata-doce, banana, pessego, cana
-de-ac;ucar, cebola, fumo, abacaxi, pera, amendoim, 
abacate, castanha e caqui. 

Fonte local estimou o valor da produc;ao agri
cola, em 1966, em 2,3 milh6es de cruzeiros novos. 

Pecuaria 

0 GADO existente em 1964 totalizava 66.835 cabec;as, 
no valor de 2,5 milh6es de cruzeiros novos. 

Os bovinos contribuiam com 56,9 % para o valo~· 
total e 22.000 cabec;as; os suinos, com 25,9 % e 27.600 ; 
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Forum 

os eqiiinos, com 8,5% e 5.220; os muares, com 
6,4% e 3.130. Os 2,3% restantes eram represen
tados par 5.350 ovinos, 3.500 caprinos e 35 asininos. 

Para 1966 o valor dos rebanhos foi estimado em 
6,6 milh6es de cruzeiros novas. 

A produgao de Ieite alcangou 2,8 milh6es de 
li tros, no valor de 224 mil hares de cruzeiros novas, 
em 1964. 

A criagao de bovinos avulta entre as demais, 
como se ve pelos numeros, sendo representada 
principalmente pelos rebanhos provenientes de 
mestigagem entre zebu e caracu e entre as ragas 
suiga e holandesa. :Esses planteis se destinam quase 
exclusivamente a produgao de Ieite para fins in
dustriais e para consumo da populagao. 

Prodtt[ao Extrativa Mineral 

A PRonug.i\o de bauxita, em 1965, ascendeu a 
76.509 toneladas, no valor de 220,7 milhares de cru
zeiros novas, ao passo que a de minerios de zirconia 
somou 81 toneladas e 1,5 milhar. De ferro, produzi
·ram-se 12 toneladas e 72 milhares de cruzeiros. De 
aguas minerais, 12.059 litros, no valor de 321,1 mi
lhares de cruzeiros novas. 

Ravia 11 estabelecimentos de extragao de mine
rio de aluminio, empregando 167 operarios, em 
media mensa!, e cuja produgao alcangou, em 1964, 
421,3 milhares de cruzeiros novas. 

Seus minerios constituem fonte de materia
-prima para os parques industriais de Sao Paulo, 
Sorocaba e Ouro Preto. 

Industria de Transforma[ao 

EM Pogos de Caldas existiam, em 1965, 144 unidades 
industriais de transformagao; sua produgao em 
1964 totalizou 3,9 milh6es de cruzeiros novas e em
pregou, em media mensa!, 911 operarios. 
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Vis~~ 

Segurdo eos generos de industria precbminavam, 
na ordem de valo::-, o de r:•rodutos alirr: er tares, com 
53 estabelecimenl os, 444 operarioo em media e 
75,3 % do valo~ totll; o de vestuario ca:.gado e arte
fatos de t.~c ioios , cc•m 13 estabelecimE-ntos, 136 opera
r:os em JT.edia e U ,O"'o do valor; o je mi:nerais n ao 
metalicos, con 7 E.stabelec .mentos, 124 operarios em 
Il1edia e £,1% do -ralor; e o de bebi da~. ·~om 11 es
tabelecim ~ntos, 6~ OperaLOS em medi3. e 2,2% do 
nlor. 

Os 3,4 restantes co val.Jr da produ~o foram co
rertos pe kJs seguinte;:; generos; metalli.rg~ca (12 es
t::~.belecim>Jntos), naceira (17), mot:iliario (9), bor 
racha (2) , couros e :_Jeles e produtos ! irr.ilares (4). 
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d a Cic.ade 

quimiea (4) produtcs farmachticc.s e m edicinais 
(1) , r:• ro::lutcs de pe::-fumaria, s:tb6es E- vela:; (3), 
edi.tor.al e grafi ca (5) e, a inda, 3 e3tat elecimentos 
de generos d:iversos . 

Entre 03 produl os destacararr: -se manteig:o. 
e c:ue: jo . com 2.197,7 milhares ce c:ruzeiros novas · 
cal;a~ e carr. isas para homem , c::Jm 386 0 milhares 
tijc•los refra-;arios, 3t3,3 milhare_s ; j oces e trutas, 
214.,1 mLharE-s e pao, 102,9 milha::-es. 

_/lb.ate de R~ses 

EM 19-54, for::~.m abat.idos 11.486 bJvir:os, .6.855 ~minos 
e D'i ovinos, resultanco 2.677,0 tonelajas de produtos 
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de matadouro, no valor de 830,1 milhares de cruzei
ros novos. 

A carne verde de bovino contribuiu com 42,1% 
para o valor total e com 709,7 toneladas; a carne 
f~:"igorificada de bovino, com 14,7 % e 122,2 t ; o tou
cmho fresco , com _ 12,3 % e 255,9 t; a salsicharia a 
granel, com 11,6 % e 456,7 t; e a carne verde de 
suino, 6,3% e 107,7 t; o sebo, com 3,2 % e 839 t; o 
charque de bovino, com 2,7% e 61,0 t; a carne fri 
gorificada de suino, com 2,5 % e 47,5 t . 

Os 5,6% restantes do valor foram cobertos por 
24 outros produtos. 

Comercio e Bancos 

Pogos de Caldas contava, em 1966, com 13 estabele
cimentos do comercio a tacadista e 717 do varejista . j 
Mantem importantes rela<;6es comerciais com os 
municipios vizinhos e grandes centros, principal
mente Sao Paulo, exportando seus produtos: cafe, 
laticinios , doces de frutas em conserva, tijolos 
refratarios, minarios, refrigeradores comerciais. 

:E servido por uma rede bancaria constante de 
1 matriz e 6 agencias: Banco Moreira Salles (ma
triz) , Banco da Lavoura de Minas Gerais, Banco de 
Credito Real de Minas Gerais, Banco Comercio e 
Industria de Sao Paulo, Banco Mineiro da Produgao, 
Banco de Minas Gerais e Banco do Brasil. 

As principais contas, em 31 de dezembro de 
1965, apresentavam os seguintes saldos (em milha
res de cruzeiros novos) : caixa em moeda corrente, 
355,7; emprestimos em contas correntes, 1.347,8; 
titulos descontados, 3.791 ,9; depositos a vista e a 
curto prazo, 4.146,1; e depositos a prazo, 4,4 . 

o movimento da Camara de Compensagao de 
Cheques, em 1966, somou 130.805 cheques, no valor 
de 37,3 milh6es de cruzeiros novos. · 

Funcionam, ainda, agencias da Caixa Economica 
Federal e da Caixa Econ6mica Estadual de Minas 
Gerais. Ha, tambem, 1 cooperativa de produ<;ao. 

Prestafao de ServifOS 

Pogos de Caldas conta com 306 estabelecimentos de 
presta<;ao de servigos_ 0 numero de hoteis se eleva 
a 61 (52 com agua quente nos quartos e aparta
mentos) a 11 o de pens6es e a 20 o de restaurantes. 
Ha, ainda, 142 bares, botequins e outros estabeleci
mentos do genero. 

Todos os hoteis disp6em de restaurantes, e al
guns de boates e bares. Os principais sao o Palace 
Hotel , com numerosos apartamentos, sal6es, bar, 
boate restaurante e balneario sulfuroso particular; 
Hotel' Minas Gerais, com piscina, bar e salao de jo-
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gos, e o Floresta, em estilo normando. Entre outros 
hoteis, de conf6rto, citam-se: Alvorada Palace, Pre
sidente, Imperador, Primus, Continental. 

Prestam seus servigos profissionais 29 advogados 
e 12 engenheiros. 

T1'ansportes 

:E o Municipio servido pela Cia. Mogiana de Estradas 
de Ferro, pelo ramal de Caldas, com 14 km 
de percurso municipal, e por 11 estradas de rodagem 
(112 km em seu territorial : 1 federal, 3 estaduais, 
6 municipais e 1 particular. 

Possui, ainda, aeroporto servido de 3 pistas de 
100 x 1.000, situado a 9 km da cidade, a que se liga 
por rodovia asfaltada. :E dotado de hangar e de uma 
moderna estagao aeroviaria. 

Pogos de Caldas e ligado por estradas de roda
gem com os Municipios de Andradas, em 1 hora e 
10 minutos; Botelhos, em 1 hora e 15 minutos; 
Campestre, em 2 horas; Caldas, em 40 minutos; 
Pouso Alegre, em 2 horas e 20 minutos; Divinoltindia, 
em 50 minutos; Sao Jose do Rio Pardo, em 2 horas 
e 30 minutos ; Sao Sebastiao da Grama, em 1 hora 
e 30 minutos; Caconde, em 3 horas e 30 minutos. Por 
rodovia ou ferrovia, com os municipios de Aguas da 
Prata e Sao Joao da Boa Vista, em 40 minutos e 1 
hora e 20 minutos, de rodovia, e 1 hora e 10 minutos 
e 1 hora e 50 minutos, de ferrovia, respectivamente. 

A ligagao rodoviaria com Bela Horizonte pode 
ser feita, via Pouso Alegre, em 10 horas; ou, via 
Varginha, em 11 horas. 

Palace Cassino, visto do Palace Hotel 



As comunicag6es rodoviarias com o Rio de Ja
neiro e B rasilia-DF sao feitas em 11 horas e 
30 minutos e 23 horas, r espectivamente. Com o Rio, 
via Pouso Alegre e Lorena (SP) ; com Brasilia, via 
Bela Horizonte ou via Ribeirao Preto (SP) e 
Goiania (GO) . 

Com a cidade de Sao Paulo , a liga<;ao rodoviaria 
se faz pela BR-32 ate a divisa Sao Paulo - Minas e 
pela BR-33 (Via Anhanguera) , em 5 horas e 30 mi
nutos, via Campinas. Pelas ferrovias Mogiana, 
Paulista e Santos-Jundiai, em 7 horas . 

0 

..J 

CONV£Nc0£S 

Rodorio Fedl'rol 
trodorio Estodlio/ 
Ferro via 
Ctlmpo dl' pouso 

P/ BELO 
HOR/ZONT£ 

Na Prefeitura Municipal, em 1.0 de janeiro de 
1967, estavam registrados 1.344 autom6veis e jipes, 
790 camionetas, 76 6nibus e 156 veiculos nao espe
cificados. 

Comunicafoes 

SERVE o Municipio a Companhia Telef6nica Brasi
leira, que mantem 1.114 aparelhos ligados e diversos 
circuitos para o servigo interurbano. Ha, ainda, uma 
agencia postal e telegrafica do Departamento dos 
Correios e Telegrafos CDCT) e o telegrafo da Com
panhia Mogiana de Estradas de Ferro. 

Em organizagao a Telecaldas (Telefonica de 
Pogos de Caldas SA), estando ja concluido o sen 
edificio-sede. 
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Cooperativa Regional dos Cafeicultores 

ASPECTOS SOCIAlS 

Pogos de Caldas esta situada entre as serras de 
Pogos, de Caracol e de Caldas, contrafortes da serr a 
da Mantiqueira. Seu casario multicor, invadindo as 
colinas dos outeiros contiguos, estabelece vivo con
traste com a parte central da cidade. 

:E dotada de avenidas e ruas amplas, belos 
parques ajardinados, bans edificios, confortaveis 
residencias e intenso movim ento comercial. 

Proporciona aos visitantes o conf6rto de seus 
hoteis, cinemas, teatros e outras casas de divers6es, 
de suas pragas de esportes e dos luxuosos clubes 
sociais e recreativos. 

A fisionomia urbanistica da cidade tern consti
t.uido constante preocupagao das autoridades que a 
embelezam com novas obras de arte, fazendo com 
que se consolide o conceito de que desfruta - de 
uma das mais belas cidades brasileiras. 

Possui 154 ruas e avenidas, das quais 64 pavi
mentadas. 0 numero de pragas com ajardinamento, 
iluminacao moderna e varios monumentos eleva-se 
a 11. Os bairros sao em numero de 24. 

Elevam-se a 91 OS logradouros servidos por agua 
canalizada, com 6.122 predios beneficiados, dos quais 
4.926 residencias. 0 abastecimento e mantido pela 
Prefeitura Municipal e se processa atraves de 
21 ,5 km de adutoras e de 68,6 a de linhas distribui
doras. 

Sao 74 os Iogradouros publicos servidos de esgo
tos sanitarios e 4.945 os predios esgotados. A rede se 
estende por 36,7 km, medindo o emissario 5 km. A 
rede de esgotos de aguas pluviais alcanga 8,4 km, e 
serve a 40 logradouros. 
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Fonte dos Amores 

A energia ele
trica e fornecida 
pela usina hi
draulica da Cas
cata das Antas ; 
dista 4 km da ci
dade e e admi-
nistrada direta

mente pela Prefeitura Municipal. Sobe a 152 o 
numero de logradouros iluminados e se elevam a 
7. 978 as ligag6es domiciliares e a 154 as de for<;a. 

Assistencia Medico-H ospitalar 

A POPULA((AO do Municipio tern a sua disposigao 2 
hospitais, com 227 leitos. Ha 15 farmacias e droga
rias, 41 medicos, 44 dentistas e 21 enfermeiros. 

Alem do Hospital da Santa Casa de Misericordia 
(datando de 1900) e Maternidade Darcy Vargas e da 
Casa de Saude e Maternidade Dr. Pedro Sanches, 
con ta, ainda, com a Gota de Leite Sinha Junqueira 
Lemos, especializada em puericultura, e a Unidade 
Sanitaria da Secretaria de Saude do Estado (ex
Centro de Saude) . 

A Estancia Balnearia apresenta, conforme ja 
se mencionou, as mundia lment e famosas Termas 
Antonio Carlos, o Balneario Ma rio Mourao, e os bal
n earios privativos do Palace Hotel e do condominia 
do ex-Hotel Quisisana , alem das numerosas outras 
fontes de aguas medicinais, os quais m antem 
medicos para controlarem os respectivos trata
m entos. 

Assistencia Social 

HA em Pogos de Caldas 14 entidades de assistencia 
a desvalidos. Prestam auxilios e beneficios inteira
mente gratuitos e sao m antidas por socios ou subs
critores. A cidade se orgulha de nao possuir mendi-· 
gos, pais aquelas en t idades trabalham com a fina
lidade de evitar a mendicancia publica. 

Mantem servigos de distribuigao de utilidades as 
seguin tes en tidades: 

Associagao Servigos Sociais (Servigos de Obras 
Sociais, desde 1944) ; Associagao da Organizagao das 
Voluntarias (desde 1957) ; Associagao das Pioneiras 
Sociais (1957); Comissao de Agao Social (1952) ; Dis
pensario Infantil Ambrosia Cortes (1947 ); Grupo da 
Fraternidade Irma Narcisa (1956) ; e Sociedade Be
neficente das Senhoras Adventistas (1953). 

Prestam assistencia infantil, a Associagao Gota 
de Leite Sinha Junqueira Lemos 0932) , ja citada, 
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e o Lar Irmao Catarina (1956), que mantem creche 
com ado<;ao de crian<;as. 

Possuem asilos para desvalidos a Associa<;ao 
Abrigo e Centro Espirita Vinha do Senhor (1946) 
atraves do Abrigo Vinha do Senhor; a Associa<;a~ 
das Damas de Caridade (1917), em seu Asilo Sao 
Vicente de Paulo (1923); a Associa<;ao e Abrigo 
Centro Espirita Uniao Fraternal (1946) pelo Abrigo 
Uniao Fraternal; e a Sociedade Sao Vicente de 
Paulo (1930), na sua Vila Vicentina 0940). 

ASPECTOS CULTURAIS 

Pogos de Caldas atua como centro de atra<;aa 
pedag6gica, para ela afluindo estudantes das cida
des pr6ximas. 

Vern sendo, periodicamente, sede de conclaves 
cientificos e culturais de ambito regional, estaduaL 
e nacional. E tambem freqiientemente visitada par 
figuras de proje<;ao no cenario cientifico interna
cional. 

A vida social revela-se intensa, com constantes· 
promo<;6es. Possuindo vida propria, a cidade e mo
vimentada, mesmo fora da temporada de veraneio. 

Censo Escolar 

o cENso Escolar realizado em 1964 encontrou em 
Po<;os de Caldas 16.001 crian<;as de 0 a 14 anos: 
6.736 ate 5 anos; 1.149 de 6 anos; e 8.116 de 7 a 14 
anos. Destas U.ltimas, 5.934 freqiientavam escolas, o 
que demonstra elevado nivel de escolaridade. Na 
cidade a distribuicao era a seguinte: 5.381 ate 5 
anos; '929 de 6 anos; 6.743 de 7 a 14 anos. Destas 
ultimas 5.220 estudavam. 

Do total de 2.182 crian<;as, que nao freqiienta
·vam escolas, 680 haviam sido excluidas par conclu
sao de curso, anomalias fisicas e outras causas. 

Contavam-se 182 profess6res regentes de classe 
062 na cidade) e 21 nao regentes (do sexo feminino 

Cascata das Antas 



e na cidade). Dos r egentes de classe, 177 eram nor
malistas e 5 nao (do sexo feminine e 1 na cidade) . 
Dos normalistas, 1 era do sexo masculine (na ci
dade ) e 176 do feminine (160 na cidade) . 

Ensino 
EM margo de 1966 funcionavam , em Pogos de 
Caldas, 43 estabelecimentos de ensino primario 
geral, inclusive curses de admissao, com 256 profes
s6res e 6.877 alunos. Distribuiram-se em 6 grupos es
colares, 6 escolas combinadas estaduais, 21 escolas 
municipais e 10 estabelecimentos particulares. 

No ensino m edic, no mesmo ano, o numero de 
estabelecimentos escolares ascendia a 9, com 145 
profess6res e 2.532 alunos m atriculados. 

Os estabelecimentos de ensino mectio sao: 
Ginasio Estadual, Ginasio Sao Sebastiao, Ginasio 
Virginia da Gama Salgado, Colegio Marista, Colegio 
e Escola Normal Sao Domingos, Colegio Comercial e 
Escola Normal Jesus Maria Jose, Institute Educacio
n al Sao Joao da Esc6cia (curses de t ecnico de con
t abilidade e quimica industrial) e Ginasio Industrial 
D. Bosco. Ha , ainda, o Seminario Nossa Senhora da 
Saude e o Conservat6rio Musical , este com cursos 
elementares de piano, violino, acordeao, canto coral 
e ballet. 

0 ensino superior e represen tado pela Faculdade 
de Filosofia , Ciencias e Letras, mantida pela muni
cipalidade, com 169 alunos m atriculados, no inicio 
do ano letivo de 1966 

Bibliotecas 
ExrsTEM no Municipio 2 bibliotecas : a Municipal , 
com acervo de 7.180 volumes, e a do Institute Brasi
leiro de Geografia e Estatistica (AME) , com 1.408 
volumes. 

lmprensa 
CrRcULAM os jornais D~ario de Pocos de Caldas e· 
Folha de Poqos, bi-semanarios coin tiragens, res
pectivamente, de 3.800 e 2.500. Ha 5 tipografias e 
2 livrarias em funcionamento. 

Cinemas e T eatros 
HA 2 cinem as: o Sao Luis, com 1.304 lugares, e o 
Vogue, com 1.169. Os t eatros Municipal , com capa
cidade para 600 espectadores, e o de B6lso, do Palace 
Cassino, para 486 pessoas. 

Radi odifus ao 

A RAmo Cultura de P oc;os de Caldas, prefixos PRH-5, 
ZYV -40 e ZYV -50, transmite em ondas medias, curta 
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e tropical. A Radio Difusora de Pogos de Caldas, 
prefixo, PRK-6, transmite em ondas medias. Existem 
9 estag6es de radioamadores. 

Festividades 

A FEsTrvmADE religiosa de maior expressao e a de 
Sao Benedito, celebrada de 1.0 a 13 de maio. Du
rante o periodo realizam-se leil6es e, nos dias 12 e 
13, as manifestag6es folcl6ricas dos Caiap6s e 
Congado. 

0 Congado e urn bailado popular, com passos 
cadenciados ao som do canto e da musica. Quanto 
aos Caiap6s, a danga se caracteriza pelo cantata 
ritmico de bast6es de madeira. A nota que disting.ue 
os dais grupos reside no vozeamento musicado do 
primeiro e no mutismo e mimica do segundo, du
rante o desenrolar do curiosa espetaculo pelas ruas 
da cidade, abrilhantado pela indumentaria, instru
men tos e adornos. 

Reproduzindo simbolicamente a missao de cate
quese, o Congado representa os abnegados ap6stolos 
da civilizagao do passado enquanto os Caiap6s 
evocam os rudes aborigines, espreitando, atentos e. 
aguerridos, a aproximagao do inimigo. Subjugada a 
tribo, aos guerreiros vencidos e dispensado generoso 
tratamento, atraves do qual vislumbram a grandeza 
do homem branco. A agressividade cede, entao, lugar 
a confianga e a estima e, em meio de festivo con
gragamento, os dais grupos dao inicio, por itinerarios 
diferentes, ao desfile triunfal pelos logradouros da 
cidade. 

0 folclore r egistra, ainda, a Folia de Reis, fes
tejada de 1.0 a 6 de janeiro. 

Associafi5es Esportivas e Culturais 

Pogos de Caldas possui varios clubes sociais, recrea
tivos e desportivos, entre os quais o Pogos de Caldas 
Country Club, focalizado no capitulo referente a 
atrag6es turisticas, e a Associagao Atletica Caldense, 
tradicional agremiagao desportiva, dotada de bela 
e completa praga de esportes. com quadras cobertas 
e magnificas piscinas. 

0 Rotary Club e o Lions Club constituem, por 
seu lado, associag6es de prestigio e grande atuagao 
na vida do Municipio. 

Religiao 
0 CULTO cat6liCO e praticado nas par6quias de Nossa 
Senhora da Saude com a Basilica de igual denomi
nagao (primitiva igreja datada de 1885) - 4 igrejas 
e 7 capelas; de Sao Sebastiao - com a Igreja 
Matriz e 7 capelas; e de Nossa Senhora Aparecida 
- com a Igreja Matriz e 7 capelas. 
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0 culto protestante ou evangelico possui 8 
temples e 5 sal6es. 

0 culto espirita compreende 5 templos, 8 de
pendfmcias em casa residencial e 5 sal6es. 

Atra{oes T uristicas 

INtrMERos fa to res tornam Poc;os de Caldas - a 
"Cidade das Rosas" - uma constante atrac;ao para 
turistas, oferecendo condic;oes ideais de estada e tra
tamento. Alem da agua curativa de suas fontes , 
procurada por incalculavel numero de pessoas, ha 
o conf6rto de bons hoteis, variados passeios, a bele
za de seus parques e jardins, o agradavel clima de 
altitude, as frutas saborosas. 

Entre os passeios destacam-se: 
Cascata das Antas - queda dagua de 50 metros A 

de altura, formada pelo 
rio das Antas; o local disp6e de restaurante e insta
lac;6es apropriadas para piqueniqPAS, com mesas e 
cadeiras em estilo rustico; 

Cristo Redentor - no alto da serra, a 1.650 me
tros, de onde se descortina 

bela vista da cidade; 
Pedra Balao - pouco antes de chegar ao Cristo, 

com sua original formac;ao de 
pedra que parece estar voando; 

Fonte dos Am6res - recanto poetico, com agua 
a deslizar nas pedras e a 

escultura de Julio Starace (1929), simbolizando o 
amor; 

Represa Bortolan - construida para obtew;ao 
de energia, propiciou o 

aparecimento de urn conjunto de clubes, com moto
nautica, pescaria, esqui aquatico e passeios de 
lanchas; · 

Praia do Sol - praia artificial na represa 
Bortolan; 

Veu da Noiva - queda dagua, onde sincroni., 
zaram musica e instalaram 

iluminac;ao com 50 projetores; 
Quisisana - Hotel, transformado em condomi-

nia, constitui belo passeio: pisci
nas internas com agua sulfurosa quente e piscinas 
frias externas, quadras de tenis, !ago, cinema, 
boite e capela; 

Country Club - clube pertencente a municipa-
lidade, com sede dotada de 

salao de festas e servic;o de bar, prac;a de esportes 
para a pratica de tfmis, vo!eibol, basquetebol, 
campo de golfe, piscinas, play-ground e pitoresco 
lago, com uma ilha onde sao encontrados especimes 
de nossa fauna; 
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Aeroporto - distante 8 km da cidade, com 
bonita sede; 

Represa Saturnino de Brito - Local ideal para 
p a s s e i o s P.e 

lancha e piqueniques, onde funciona urn bar-res
ta uran te; 

Fontes luminosas - tres sao as fontes, todas. 
sonoras. 

Outras atrar;6es - visita obrigat6ria as Termas. 
Antonio carlos; os passeios 

a cavalo, charretes e, para as criangas, p6neis e 
charretinhas puxadas a carneiro; urn a volta de 
trenzinho pela cidade; os vinhos, os queijos, os. 
doces de frutas, as Htbricas de cristais tipo Murano, 
as b6lsas de sisal e, ainda, o seu animado CarnavaL 

ASPECTOS ADMJN ISTRATIVOS 

t

. E POLITICOS 

AcHAM-SE instaladas em Pogos de Caldas, entre 
outras, as seguintes repartig6es: coletorias federal 
e estadual, Inspetoria Seccional do Imp6sto de 
Renda, 14.a Delegacia de Recrutamento do Ministe
rio do Exercito, Servigo de Inspegao de Produtos 
Agropecuarios e Materiais Agricolas CMA), Agencias. 
do INPS, Delegacia Fiscal do Estado, 15.a Residencia. 
do DER e a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao. 
de coleta do !BE. 

Finam;as Publicas 
EM 1966, a Uniao arrecadou no Municipio 2,7 milh6es: 
de cruzeiros novos e o Estado 2,9 milh6es. A arreca
dagao municipal ~oi de 683,2 milhares de cruzeiros: 
novos. 

0 ort;amento municipal para 1967 previa receita 
de 1,4 milhao de cruzeiros novos e fixava igual 
despesa. 

Representafao Politica 

A CAMARA de Vereadores de Pogos de Caldas e com
pasta de 15 edis. 

Para as eleig6es de 15 de novembro de 1966: 
estavam inscritos 14.095 eleitores. 

FONTES 
As intormar;6es divulgadas neste trabalho toram, na sua· 
maioria, tornecidas pelo Agente Municipal de Estatistica de· 
Por;os de Caldas, Jose Faria Cardoso, que consultou tambem 
trabalhos de Julieta Maran Silva e Resk Fraya. 

Uti lizadas, ainda, intormar;6es dos arquivos de documenta
gao municipal, da Diretoria de Documentagao e Divulga9fi0· 
do !BE, do Departamento de Turismo do Estado de M inas· 
Gerais, da revista Quatro Rodas, n.• 67, tev . 1966, e de diversos 
6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 
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FUNDAC.O.O IBGE - INSTITUTO BRASILEJRO DE ESTATiSTICA 

Presidente: Sebastiao Aguiar Ayres 

Diretor-Superintendente: Raul Romero de Olivei ra 

COLE<;:oES DE MONOGRAFIAS 

4.a serie A 

:300 - Siio 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 - lpau<;u, SP. 316 - Pitangui 
MG. 317 - Rebou<;as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MC 
{2.a edi<;iio). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Balem, PA 
322 - Siio Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi<;osa, MG. 324 -
Joinvile, SC (2.a edi<;iio). 325 - Brasilia, DF (2.a edi<;iio). 32€ 
- Campinas, SP (2.a edi<;iio). 327 - Siio Paulo de Oliven<;a, AM. 
328 - Itapemirim, ES. 329 - Macei6, AL ( 2.a edi<;iio). 330 -
Jau, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 333 -
Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeiriio Preto, Sl 
(3.a edi<;iio). 336 - Bauru, SP (2 .3 edi<;iio) . 337 - Carangola. 
1\'!G. 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 Eelo, MG. 
348 - Miguel Pereira; RJ. 349 - Teres6polis, RJ (2.a edi<;iio) . 
350 - Mage, RJ (2.a edi<;iio). 351 - Aimores, MG. 352 - Rio 
·Claro, SP (2.a edi<;iio). 353 - Foz do Igua<;u, PR. 354 - Ponte 
Nova, MG (2.a edi<;iio). 355 - 1greja Nova, AL. 356" -
Contagem, MG. 357 - Sousa, PB. 358 - Morrinhos, GO. 35~ 
- Luziiinia, GO. 360 - Maringa, PR. 361 - Concordia, SC. 35~ 
- 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.a edi<;iio). ·369 
- Corurnba, MT ( 2.a ediciio). 370 - Bento Goncalves, RS 
(3.a edi<;lio). 371 - Guarabira, PB. 372 - Macae, RJ (2.a 

·edi<;iio) . 373 - Guanabara. 374 - Parati, RJ. 375 - Alcantara, 
MA. 376 - Conselheiro Lafaiete, MG. 377 - Piracicaba, SP 
(2.a edi<;iio) . 378 - Sao Jose do Rio Preto, SP. 379 - Cha
pec6, SC (2.a edi<;iio). 380 - Viradouro, SP. 381 - Joa<;a
ba, SC. 382 - Novo Horizonte, SP. 383 - Conchas, SP. 384 
- Santos Dumont, MG. 385 - Tambe, PE. 386 - Aurelino 
"Leal, BA. 387 - Brasilia, DF ( 3.a edi<;ao). 388 - Presidente 
Prudente, SP. 389 - Araras, SP (2.a edi<;lio). 390 - Po<;os de 
·Caldas, MG. 

2.a serie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 - Jatai, 
·GO. 104 - Floriinia, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 - Pato 
13ranco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracuruca, Pl. 109 
- Linhares, ES. UO - Pendencias, RN. 1ll - Cariacica, ES. 
112 - Te6filo Otoni, MG. 

Acabou-se de imprimir, no Serviqo Grci.fico da 
Fundaqtio IBGE, aos dez dias do mes de novembro 
de mil novecentos e sessenta e sete. 
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