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Colec;ao de Monogratias - N.o 391 
4.a edigao 

, 
BRASILIA 
ASPECTOS FiSICOS - Area : 5.814 km'; altitude 

. da sede: 1.100 m; temperaturas medias, em°C: 
das md.ximas, 26,5; das minimas, 16,0; precipi
tw;;ao pluviometrica anual: 1.994,0 mm (1965). 

POPULAQlf.O - 347.578 habitantes (estimativa para 
1.o de julho de 1967); densidade demognijica: 
60 habitantes par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONoMICOS - 213 estabelecimentos 
industriais, 8.637 firmas comerciais, 16 coope
rativas; 1.700 estabelecimentos de prestac;ao de 
servic;os; 45 agencias, 2 matrizes e 1 escrit6rio 
compoem a rede bancaria. 

ASPECTOS CULTURAIS - 142 unidades escolares 
de ensino primario fundamental comum, 62 do 
ensino m edia, 1 universidade e 1 escola de 
servigo social; 15 tipograjias, 16 Zivrarias, 
2 edit6ras; 25 bibliotecas, 1 jornal (alem dos 
Diarios Oficiais), 1 folheto; 10 cinemas, 1 teatro, 
6 radiodifusoras e 3 estac;oes de televisao. 

ASPECTOS URBANOS - 29.431 ligar;;oes ezetricas, 
11.304 aparelhos telef6nicos; 70 hoteis, 11 pen
soes, 104 restaurantes. 

ASSISTitNCIA MEDICA - 23 hospitais com 811 
leitos; 470 medicos, 146 dentistas, 269 enjermei
ros, 75 jarmaceuticos no exercicio da projissao; 
78 jarmacias e drograrias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal em 31-12-1966) - 20 .826 autom6veiJ e jipes, 
458 6nibus, 2.606 caminh6es, 2.347 camionetas 
e 1.686 veiculos nao especijicados. 

ORQAMENTO PARA 1967 (milh6es de cruzeiros no
vas) - ;eceita prevista: 168,3; renda tributaria: 
18,1; despesa fixada: 161,3. 

Texto de Maria de Lourdes Freitas Cianella. 
Reprodugao do brasao, na capa, de Jorge Coelho 
Alves de Mattos, desenho da Ultima pagina, de 
Carlos Cesar Fernandes de Aguiar. Diagramagiio de 
Valdemar Cavalcanti. 



Profecia de 
urn Santo 

Registrado na "Me
marie Biogratiche" de 
Sao Joiio Bnsco esta 
um da cau~ atcrmrrrim 
sonhos-visoes, o de 30 
de agosto de 1883, no 
!Juul u~;;:>t:uJtinuu o tu 
turo grandioso reserva
du a AmcJt·ioa do Sul e 
em particular ao Brasil. 
A regi6.o de Goia.s, pam 
uml~;; ~;~;; lleJlinvu a Ca
pital da Republica, es
ta nitidamente tocali
zada nesta visiio pro
tetica: 

". . . Por muitas mi
lhas percorremos uma 

Palacio da Alvorada. Em 
1.0 plano, escultura de 

Maria Martins. 

enorme floresta vir gem e inexplorada . .. " 

"Eu enxergava dentro das protundezas das 
montanhas e nas reentrancias das pZanicies. Tinha 
sob as olhos, riquezas incomparaveis desses paises. 
as quais, um dia, seriio descobertas . . . tao abun
dantes como nunca ja se viram em outros lugares" . 

"Mas isso ntio era tudo . Entre os paralelos de 
15° e 20° havia um leito muito largo e muito extenso 
que partia de um ponto onde se formava um lago". 

"Entiio uma voz disse repetidamente: 

- Quando escavarem as minas escondidas nn 
meio destes montes, aparecera aqui grande Civili
zac;tio, a Terra Prometida, onde correra leite e mel. 
Sera uma riqueza inconcebivel" . 

" . . . E essas coisas aconteceram na terceira 
gerac;iio". 

· Sao Jotio Bosco, que protetizou uma civilizac;tio, 
no interior do Brasil, de impressionar o mundo a 
altura do paralelo 15°, nasceu a 16 de agosto de 
1815 e faleceu em 31 de janeiro de 1888, em Turim 
(]taliaJ. E considerado o maior educador dos tempos 
modernos. Foi canonizado a 1.0 de abril de 19.'?4. pelo 
Papa Pio XI. 
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RISTO RICO 

HA QUEM atribua a primazia da ideia da inte
riorizac;ao da capital ao cart6grafo g.oiano Francis
co Tassi Col.ombina, que par volta de 1750 elaborou 
uma notavel carta de Goias e capitanias pr6ximas 
e pretendeu abrir uma estrada de carretas de Santos 
ate Boa Vista de Goias, passando par Sao Paulo -
aproximadamente o atual trajeto Santos-Brasilia. 
Registros hist6ricos informam que o Marques de 
Pombal, no reinado de D. Jose I, cogitara tambem 
da medida. 

0 primeiro movimento importante que previa 
a interiorizagao da Capital foi a Inconfidencia Mi
neira, em 1789. Como atestam diversos depoimen
tos nos Autos da Devassa, era intengao dos Inconfi
dentes estabelecer em Sao Joao del Rei o governo 
brasileiro. 

Outras manifestag6es se fizeram a favor da mu
danc;a. Merecem destaques a sugestao nesse sentido, 
f.ormulada em 1809 por William Pitt, embaixad.or 
ingles junto as Cortes p.ortuguesas; o memorial diri
gido em 1810 ao Governo portugues pelo conselheiro 
Velozo de Oliveira, onde pela primeira vez aparecem 
argumentos ponderaveis a justificar a medida, e 
artigos do jornalista Hipolito Jose da Costa, publi
cados em 1813 e, mais tarde, em 1818 e 1822, no 
"Correia Brasiliense". 0 grande jornalista, assina
lava que o Rio de Janeiro " esta a urn canto do ter
rit6rio do Brasil, que as suas comunicag6es com o 
Para e outros pontos daquele Estado sao de imensa 
dificuldade e que, sendo urn porto de mar, esta o 
governo ali sempre sujeito a uma invasao inimiga 
de qualquer potencia maritima". 

Por volta de 1821, ergue-se a voz de quem se 
tornaria o propagandista mais Iucido e mais auto
rizado da ideia mudancista, nos ultimos anos do Bra
sil-colonia e nos alvores da Independencia - Jose 
Bonifacio de Andrada e Silva, o Patriarca . Suas 
instrug6es sabre a materia aos deputados de Sao 
Paulo as Cortes de Lisboa foram aprovadas em 
sessao de 20 de outubro daquele ano, com a seguin
te redagao: "Parece-me tambero multo util que se 
levante uma cidade central no interior do Brasil 
para assento da corte ou da regencia, que podera 
ser na latitude, pouco mais ou menos, de 15 graus, 
em sitio ameno, fertil e regado por algum rio nave
gavel. Deste modo fica a corte- ou assento da re
gencia livre de qualquer assalto e surpresa exter
na". Mais adiante: "Desta corte central dever-se-a 
logo abrir estradas para as diversas provincias e 
portos de mar, para que se comuniquem e circulem 
em toda a prontidao as ordens do governo e se 
favorec;a por elas o comercio interno do vasto Im
perio do Brasil". Da indicac;;ao de Jose Bonifacio 
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Edlficio do Congresso Nacional, vlsto do Palacio do Itamarati 
(Foto "Manchete") 

resultou, o que parece, o art. 1.0 do "Aditamento 
ao Projeto de Constituigao para faze-la aplicavel 
ao Brasil", apresentado as Cortes de Lisboa por um 
deputado brasileiro e onde aparece pela primeira 
vez a denominagao afinal consagrada: "No centro 
do Brasil, entre as nascentes dos rios confluentes 
do Paraguai e do Amazonas, fundar-se-a a capital 
desse reino, com a denominagao de Brasilia, ou 
outra qualquer". 

Imperio 

Voltaria o Patriarca a jocalizar o assunto em 1823, 
logo ap6s a Independencia, apresentando a Assem
bleia Constituinte e Legislativa do Imperio do 
Brasil a "memoria sabre a necessidade de edificar 
no Brasil uma nova capital". Sugere ai a Comarca 
de Paracatu para sede do governo e os top6nimos 
Petr6pole ou Brasilia. 

Sinal de que a ideia de interiorizar;tio da Capi
tal ja estava entao muito disseminada oferece-nos 
a Confederar;tio do Equador, na revolur;tio pernam
bucana de 1824, ao incluir como preliminar para 
qualquer negociar;ao com o governo imperial a ins
talar;tio da Assembleia Constituinte "em um ponto 
central do Brasil". Pais de Andrade, chefe do mo
vimento, proclamava que o Imperador, instalado 
no Rio de Janeiro, "s6 cura do Pao de Ar;ucar". 

Nao teve exito tambem uma nova tentativa, 
realizada junto ao Congresso em 1852, desta vez 
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por Rolanda Cavalcanti, que apresentou ao Senado 
um projeto de lei dispondo sabre a construcao de 
uma capital no planazto, "nas latitudes de io a 15 
graus sul". 

Veio enttio um periodo em que passou a de
sempenhar pa,pel de excepcional rezevo na propa
gar;;tio da ideia mudancista o grande historiador 
Francisco Varnhagem. Pugnando pela mudanr;;a 
desde 1849/50, quando publicou em Madri os dais 
volumes de seu Memorial Organico, escreveu vtirios 
trabalhos sabre o assunto. Alcanr;;ou grande reper
cussao sua carta de 1877 ao Ministro da Agricul
tura, Tomas Coelho, na qual, dando conta de estu
dos que realizara no Planalto Central, tez entusi
tistica apologia da regitio ". . . que reune em si as 
tres grandes conchas fluviais do Imperio". 

Repltb!ica 

CoM o advento do regime republicano, voltou a 
ideia a ser discutida, agora com algum exito, pais 
a mudanga foi consignada na Constituigao Provi
s6ria de 1890 e na Primeira Constituigao da Repu
blica, de 1891. Por proposta do deputado Virgilio 
Damasio, com emenda de Lauro Muller, estabeleceu 
o art. 3.0 desta: "Fica pertencendo a Uniao, 
no Planalto Central da Republica, uma zona 
de 14.400 quil6metros quadrados, que sera opor
tunamente demarcada, para nela estabelecer-se 
a futura Capital Federal". 

Cumprindo o dispositivo mudancista, Floriano 
Peixoto constituiu, em maio de 1892, a Comissao 
Exploradora do Planalto Central do Brasil, sob a 
chefia do cientista Luis Cruls, Diretor do Observa
t6rio Nacional, com o encargo de estudar e demar
car a area do futuro Distrito Federal. Em dezem
bro de 1894, a Comissao apresentou o relat6rio fi
nal de seus trabalhos, indicando uma area retan
gular, de 14.400 km2

, que passou a ser conhecida 
como Retangulo Cruls. 

Ap6s algumas tentativas frustradas no Con
gresso e artigos esparsos, na imprensa, objetivancto 
a concretizagao da medida, verificou-se afinal, em 
1920, a assinatura, pelo Presidente Epitacio Pes
soa, de urn decreta legislative que previa o inicio 
da construgao da nova Capital. Mas as providel}
cias nao foram alem do langamento da pedra fun
damental, em Planaltina, a 7 de setembro de 1922, 
como parte das comemorag6es do Centenario da 
Independencia. 

Aproximadamente em 1930, Mario Augusto Tei
xeira de Freitas, idealizador e fundador do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatistica, iniciou 
sua pregagao a favor da interiorizagao d:;t Capital. 
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Seus inumeros pronunciamentos, que se estende
riam ate quase a sua morte, em 22 de fevereiro de 
1956, despertaram vivo interesse no seio da opiniiio 
esclarecida do Pais e contribuiram de forma apre
ciavel para a posic;iio mudancista preconizada em 
diversas Resoluc;oes do Conselho Nacional de Geo
grafia e do Conselho Nacional de Estatistica. 

As Constituic;oes de 1934 e 1937 previram tam
bern a mudanc;a, a primeira explicita e a segunda 
implicitamente. Memorial encabec;ado pelo enge
nheiro Coimbra Bueno, em que se sugeria a reto
mada do problema, originou a cruzada "Rumo ao 
Oeste", lanc;ada pelo Presidente Getulio Vargas em 
Goiania, em 1940. 

Em 1946, voltou a questiio a ser agitada na As
sembleia Constituinte, sendo incluidos nas Dis
posic;oes Transit6rias da Constituic;ao, promulgada 
em 18 de setembro desse ano, os seguintes disposi
tivos: "Art. 4.0 - A Capital da Uniiio sera transfe
rida para o planalto central do Pais . § 1.0 - Pro
mulgado este ato, o Presidente da Republica, den
tro de sessenta dias, nomeara uma comissao de 
tecnicos de reconhecido valor para proceder ao 
estudo da localizac;ao da nova capital. § 2.0 - 0 
estudo previsto no paragrafo antecedente sera en
caminhado ao Congresso Nacional, que deliberara 
a respeito, em lei especial, e estabelecera o prazo 

Catedral D. Bosco (Foto "Manchete") 
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para o inicio da delimitac;ao da area a ser incorpo
rada ao dominio da Uniao. § 3.0 - Findos os tra
balhos demarcat6rios, o Congresso Nacional resol
vera sobre a data da mudanc;a da Capital". 

A Comissao Poli Coelho, constituida pelo presi
dente Eurico Gaspar Dutra, realizou os estudos reco
mendados e reconheceu a excelencia do local pre
conizado por Varnhagen e escolhido pela Comissao 
Cruls, com fundamento, agora, em bases tecnicas 
e cientificas bern mais adiantadas. Providencias 
posteriores, decorrentes dos esforc;os conjugados do 
Poder Executivo e do Congresso Nacional, culmi
naram no Decreto 32.976, de 8 de julho de 1953, 
que constituia a Comissao de Localizac;ao da Nova 
Capital. 0 presidente Getulio Vargas designou para 
chefiar essa comissao o general Aguinaldo Caiado 
de Castro, que seria substituido 3m 1954, pelo ma
rechal Jose Pessoa. 

Em 5 de ag6sto de 1955, o presidente Cafe Fi
lho aprovou o sitio e a area da nova metr6pole , 
entre os ·rios Preto e Descoberto e os paralelos de 
15° 30' e 16o 03', abrangendo terras de tres muni
cipios goianos: Planaltina, Formosa e Luzifmia. 
Pouco depois foi a referida comissao transformada 
em Comissao de Planejamento da Construc;ao e 
Mudanc;a da Capital Federal, por decreto de 9 de 
dezembro do mesmo ano. Ainda em 1955, o gover
nador de Goias, Jose Ludovico de Almeida, que 
colaborava com t6das as providencias a seu alcance 
pa·ra 0 exito do empreendimento, baixou decreta 
declarando "de necessidade e utilidade publica e 
de interesse social a area destinada a localizac;ao 
da nova Capital Federal", -para efeito de desapro
priac;ao. 

Realiza[ao 

EM 18 de abril de 1956, o Presidente Juscelino 
Kubitschek encaminhou ao Congresso a Mensa
gem de Anapolis, propondo, entre outras medidas, 
a criagtio da Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital e o nome de Brasilia para a nova metro
pole. Com aprovagtio unanime da Camara e do 
Senado, o projeto governamental converteu-se na 
Lei n.0 2.874, em 19 de setembro de 1956. 

A NOV ACAP, sob a presidencia do engenheiro 
Israel Pinheiro, passou a agir imediatamente, com 
plena apoio do Presidente da Republica, desenvol
vendo o plano-pil6to de Lucio Costa, escolhido em 
memoravel concurso de que participaram vinte e 
seis concorrentes. 

Brasilia joi construida em ritmo e em condi
g6es tais que despertaram admirag{io em todo o 
mundo, possibilitando a transferencia da Capital 
em 21 de . abril de 1960, como estabelecera a Lei 
n.o 3.273, de 1.o de outubro de 1957. 
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Catedral (Foto de Gilson Costa, do CNG) 

ASPECTOS F1SICOS 

A POSIQAo geografica do Distrito Federal define-se 
pelas seguintes linhas extremas: latitudes de 15° 
30' 00", extrema N, e 16° 03 ' 06" extrema S; e 
longitudes W. GR . de 47° 18' 21", extreme E, e 
48° 17' 08", extrema 0 . Esta situado no planalto 
da Regiao Centro-Oeste do Brasil, limitando-se 
com os municipios de Formosa, Sao Gabriel de 
Goias, Luziania e Cristalina, no Estado de Goias, 
e Unai, no de Minas Gerais. 

A cidade esta localizada mais ou menos no 
centro dessa area, no Sitio Castanho, a 25 km a 
sudoeste de Planaltina. 

A topografia caracteriza-se por amplos cha
pad6es, entre os quais nascem rios tribntarios das 
tres maiores bacias hidrograficas do pais - Ama
zonas, Parana e Sao Francisco. Os c6rregos Torto, 
Banana!, Fundo e Gama, banham a area urbana de 
Brasilia e formam o rio Paranoa, cujas aguas re
presadas constituiram o lago que tanto se destaca 
n~ paisagem de Brasilia. Ha tambem uma lagoa 
- a Bonita, ou Mestre d'Armas, proxima a Planal
tina . 

Campos e cerrados predominam na cobertura 
vegetal e o territ6rio e rico em recursos minerais, 
com abundantes rochas calcarias. 

Com altitude media de 1.100 metros, Brasilia 
goza de clima seco e ameno, do tipo "tnpical de 
altitude", caracterizado pelos invernos de longa 
estiagem e ver6es de abundante precipitagao. As 
temperaturas medias em 1965 registraram: 26,5 °C 
nas maximas, 16,0° nas minimas. 0 mes mais quen
te e seco e setembro; o mais chuvoso, dezembro; e 
o mais frio, julho. A precipitagao pluviometrica em 
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1965 foi de 1.994,0 mm. A estagao meteorol6gica es
ta localizada a 1.158 m de altitude. 

A area total do Distrito Federal e de 5.814 
km'. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEis meses ap6s o inicio da construgii.o de Brasilia, 
em 20 de julho de 1957, ja havia cerca de 12.700 pes
soas, segundo recenseamento efetuado pelo IBE, 
na area da cidade e estimativa das populag6es de 
Planaltina e Braslandia. Nos oito meses posteriores, 
o movimento migrat6rio, de cerca de duas mil 
pessoas por mes, elevou 0 total para 28.804 habi
tantes, de ac6rdo com levantamento realizado em 
12 de margo de 1958. 

0 Censo Experimental registrou, em 17 de 
margo de 1959, uma populagiio de 64 .314 habitantes, 
tendo o movimento migrat6rio passado para 2,5 
milhares de pessoas por mes. Havia habitantes 
procedentes de todos os Estados e Territ6rios 
(exceto o de Fernando de Noronha). Nota va-se, 
ainda, a· presenc;a de pessoas vindas de 12 paises, 
entre os quais Japao, URSS, Alemanha, Espanha e 
Grecia. 

CRESCIMENTO 
DA POPULAGAO 

1957 t 
Cad a t Vale 

2o mil 
•habitantes 

1960 ttttttt 
1963 tttttttttt Itt I 
1965 tttttttttt It ttl 

~~ tttttttttt tttttffj 

0 Censo Demografico de 1.0 de setembro de 
1960 encontrou em Brasilia 141.742 pessoas, total 
correspondente a uma densidade de 24 habitantes 
par qui16metro quadrado, bern superior a media 
nacional (8 hab/km') . 

A populagao alcangou o total de 263. 000 pes
so as, em 31 de dezembro de 1963, conforme estima
tivas. 
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Monumento dos Guerreiros (de Bruno Giorgi) 
e Museu de Brasilia 

De ac6rdo com os dados preliminares do Censo 
Escolar de novembro de 1964, havia no Distrito 
Federal 268.315 habitantes, assim distribuidos: 
Plano Pilato - 89.231; Taguatinga - 68.947; 
Gama - 27 .524; Nucleo Bandeirante - 22.772; 
Sobradinho - 19.205; Zona Rural - 16 .983; In
vasao do IAPI - 8. 084; Candangolandia - 4. 807; 
Velhacap - 4.572; Planaltina - 4.223; Paranoa -
1.351; Braslandia - 616. Outro aspecto interes
sante a assinalar e o numero de crianc;as recen
seadas (nascidas entre 1.0 de janeiro de 1950 a 31 
de outubro de 1964) : 111.301. Deste total, a maior 
parcela foi encontrada em Taguatinga, vindo em 
segund.o lugar o Plano Pilato e em terceiro a ci
dade satelite de Gama. 

A densidade demografica passara, entao, a 46 
habitantes por quilametro quadrado. 

Por ocasiao do Censo de 1960, Brasilia era a 
17.a dentre as Capitais em populac;ao, passando 
para o 10.0 lugar em 1964. 

Em 31 de dezembro de 1965, conforme estima
tiva local, a populac;ao brasiliense era de 300 mil 
pessoas, elevando-se para 52 habitantes a densi
dade demografica. Para 1.0 de julho de 1967, a esti
mativa e de 347.578 habitantes. 

Em 1966 foram registradas 20.281 pessoas. 
Numero de 6bitos em geral, 2.951. Realizaram-se 
2.422 casamentos . 
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ATIVIDADES ECONOMICAS 

Agricultura 

0 CENSO Agricola de 1960 registrou 278 estabeleci
mentos agricolas, com area total de 142.381 hec
tares, dos quais 3. 659 destin ados a la vouras. Des
ses estabelecimentos, 33 mediam menos de 10 hec
tares, cada urn; 121, de 10 a menos de 100 ha; 97, 
de 100 a menos de 1. 000 ha; 26, de 1. 000 a menos 
de 10.000 ha; e 1, com mais de 10.000 ha. 

0 pessoal ocupado era de 2. 385 pessoas. Havia 
7 trhtorc!l e 2::1 uradoo. I'opulagfto bovina: 16.310 
cabec;as. 

A produc;ao agricola, em 1966, atingiu o valor 
de NCr$ 2,7 milh6es. Foram cultivados 7.074 
hectares. 0 principal produto, a mandioca, re
presentou 22,4% do valor total, com 13 .440 tone
ladas e 800 hectares da area cultivada . Em segun
do lugar vern o feijao com 18,3% do valor, 1. 232 t 
e 1.642 ha; seguido do arroz, com 10,1 %, 1.632 t e 
l.600 ha; o milho, com 9,3%, 2 .520 t e 2.100 ha ; 
abacate, com 7,6%, 4.100 mil frutos, 41 ha; o aba
caxi, com 7,6%, 680 mil frutos e 85 ha; a banana, 
com 7,6%, 291 mil cachos e 66 ha . 

Os 17,1 % restantes do valor da produc;ao fa
ram cobertos pelos seguintes produtos: tomate, 
batata-inglesa, batata-doce, ma·rmelo, laranja, 
cana-de-ac;ucar, figo, amendoim, manga, limao, 
tangerina, cafe, caqui, caju e pessego. 

Prestam assistencia aos agricultores 47 agr6-
nomos . 

Pecuaria 

A POPULAQli.o pecuana, em 1965, totalizou 26.130 
cabec;as, no valor de NCr$ 1,9 milhao. Predominavam 
os bovinos, com 16.600 cabegas e 82,5 % do valor 
total; seguidos dos suinos, com 6.200 cabec;as e 
10,6%; dos equinos, com 2.500 cabec;as e 6,0%. 
Existiam ainda rebanhos de asininos (100), muares 
(200), ovinos (250), caprinos (280). 

A produ<;ao de leite atingiu 2,6 milh6es de 
litros, valendo NCr$ 312,0 milhares. A de queijo 
rendeu 5,5 toneladas e NCr$ 5,5 milhares. 

As aves existentes totalizavam 131 mil galina
ceos (2.000 perus) e 1.000 palmipedes, no valor 
total de NCr$ 167,5 milhares. 

A produc;ao de ovos de galinha alcanc;ou 700 
mil duzias, valendo NCr$ 315,0 milhares. 

A criac;ao de gado visa a ·reproduc;ao e ao corte 
e futuramente, a formac;ao do rebanho leiteiro. 

Em atividade 10 veterinarios. 
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lndz'tstria 

EXISTIAM, em 31 de dezembro de 1965, 213 estabe
lecimentos fabris, que empregavam 2.103 opera
rios. o valor da produ<;ao, no ana de referencia al
can<;ou NCr$ 6,0 milh6es. 

Dos estabelecimentos existentes, 50 estavam no 
Plano Pil6to, 20 no Nucleo Bandeirante, 69 em 
Taguatinga, 2 em Sobradinho, 7 no Gama, 5 em 
Planaltina e 60 na zona rural. 

Segundo o genera de industria, 72 estabeleci
mentos eram de minerais nao metalicos, com 
645 openirios 07% do valor); 10 de metalurgica, 
com 104; 18 de madeira, com 117; 20 de mobiliario, 
com 172; 10 de borracha, com 107; 3 de quimica e 
farmaceutica, com 54; 3 de produtos de perfumaria, 
sab6es e velas, com 8; 1 de papel e papelao, com 5; 
1 de vestuario, cal<;ado e artefatos de tecidos, com 3; 
48 de produtos alimentares, com 417 (40% do valor); 
6 de bebidas, com 95; 16 de editorial e grafica, com 
3•58; e 5 de diversas, com 18. 

Na zona -rural predominavam as industrias do 
genera de minerais nao metalicos (58) ; no Plano 
Pilato, os de produtos alimentares 08) seguidos 
dos de editorial e grafica (9); no Nucleo Bandei
rante, os de produtos alimentares (6) e de m.obi
liario (4); em Taguatinga, os de produtos alimen
tares (18) e de mobiliario (13) ; no Gama, as de 
rninerais nao metalicos (3) e de madeira (2); em 
Planaltina, os de produtos alimentares (2); e em 
Sobradinho, urn era de mobilhirio e outro de pro
duto.s alimen tares. 

Bambole, a caminho do Aeroporto (Foto "Manchete") 
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Gado Abatido 

VEM dos municipios de Amipolis, Goiania, Formosa 
e Luziania (GO) e Paracatu (MG) mais de dois 
tergos da carne verde consumida. 

Em 1965 havia 2 matadouros municipais. Fo
ram abatidas 7.000 cabegas de bovinos que totaliza
ram 1.529 toneladas de produtos, no valor de 
NCr$ 819,1 milhares. 

A produgao era constituida principalmente pela 
carne verde de bovino, com 913 toneladas e 67,7% 
do valor total, e pelo charque, com 189 t e 20,6 % 
do valor. 

Os 11,7% restantes do valor foram cobertos 
pelos seguintes produtos: carne verde de suino, 
couro salgado de bovino, toucinho fresco, sebo, 
miudos de bovino, tripa, ossos a granel e serrados, 
chifres, cerda, crina, pelo e farinha de carne. 

Comercio 

PELO aeroporto de Brasilia foram exportadas mer
cadorias que atingiram o valor de NCr$ 1,5 milhar, 
em 1965. 

Ha via 4 armazens gerais de estocagem com 
8.080 m 2 para mercadorias. Ate margo de 1965, 
estavam registradas 6.835 firmas individuais, 1.488 
coletivas, 314 sociedades an6nimas e 16 cooperativas. 
0 giro comercial foi de NCr$ 75,0 milh6es durante 
o ano em aprego. 

Servi[os 

DENTRE os 1. 700 estabelecimentos que prestavam 
servigos aos moradores de Brasilia, em 1966, citam
-se 70 hoteis, sendo 22 no Plano Piloto, 11 pens6es 
e 104 restaurantes. Em destaque o Hotel Nacional 
(360 apartamentos), o Brasilia Palace Hotel (135) , 
o Hotel das Nag6es (124), o Brasilia Imperial Hotel 
(100) e o Hotel Planalto (51). 

Funcionaram 86 oficinas de reparagao, em 
1965, sendo 56 mecanicas, 9 eletricas, 15 eletr6ni
cas e 6 de precisao e 6tica. 

Em 1966 o numero de postos de gasolina 
era de 46. 

Pres tam seus servigos profissionais em Brasi
lia, 725 advogados e 1.356 engenheiros. 

Tramporte Ferrol'iario 

0 DEPARTAMENTo Nacional de Estradas de Ferro, 
atraves de uma Comissao de tres membros, nomea
dos pelo Ministro da Viagao, vern realizando estu
dos intensivos no sentido de estabelecer o tnifego 
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ferroviario entre Brasilia e o Rio de Janeiro, Bela 
Horizonte, Sao Paulo e os portos de Santos e Angra 
dos Reis. 

Entre os primeiros resultados e estudos da 
Comissao, cita-se o esquema de trafego que preve 
a ligagao de Brasilia com os seguintes pontos do 
Pais: Guanabara, via Belo Horizonte (s6 para pas
sageiros): Brasilia-Fires do Rio-Goiandira-Garcas 
de Minas-Belo Horizonte (pela Viagao Ferrea-Cen
tro-Oeste) - Bela Horizonte-Guanabara (pela Es
trada de Ferro Central do Brasil), com um percurso 

P/PLANALTINA 

P/ B.HOR/ZONTE -
RIO OE JANEIRO 

de 1.836 quil6metros. Guanabara, via Barra 
Mansa (passageiros e carga): Brasilia-Fires do 
Rio-Goiandira-Barra Mansa (pela Viagao Ferrea 
Centro-Oeste) - Barra Mansa-Guanabara (pela 
Estrada de Ferro Central do Brasil), com um per
curso de 1.547 quil6metros; Sao Paulo (passagei
ros e cargas) : Brasilia-Fires do Rio-Araguari (Via
gao Ferrea Centro-Oeste) Araguari-Campinas (pela 
Estrada de Ferro Mogiana) Campinas-Jundiai (pe
la Companhia Paulista de Estrada de Ferro) Jun
diai-Sao Paulo (pela Estrada de Ferro Santos
Jundiai) , com urn percurso de 1.226 quilometros; 
Santos: Brasilia-Sao Paulo-Santos com um percurso 
total de 1.336 quil6metros. Para Santos, podera ser 
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ainda estabelecido o tra.fego dentro do seguinte ro
teiro: Brasilia-Fires do Rio-Araguari-Campinas
Mairinques-Santos, com 1.445 quil6metros; Angra 
dos Reis (s6 para cargas) : Brasilia-Fires do Rio
Goiandira-Angra dos Reis (Viac;ao Ferrea Centro
Oeste), com urn percurso de 1.501 quil6metros. A 
distancia Brasilia-Guanabara sera de 1.609 quil6-
metros e Brasilia-Sao Paulo, de 1.286. 

0 dia 14 de marc;o de 1967 serviu de marco 
inicial da chegada da estrada de ferro a Brasilia. 
Nesta data as pontas de trilhos entraram no Dis
trite Federal e o trem la se encontra, na Estac;ao 
Bernardo Sayiiu, nu Nucleo Bandeirante. :E: previsto 
para dezembro proximo o tra.fego regular, comple
tando-se assim esse sistema nacional de in terliga
c;ao ferroviaria. 

Transporte Rodoviario 

BRASILIA e ponto convergente do nosso sistema ro
doviario, dela partindo as rodovias radiais fede
rais (BRs-010, 020, 030, 040, 050, 060, 070 e 080), 
que se vao ligar as longitudinais, transversais e 
diagonais, estabelecendo contato com todos os 
centres importantes do Pais. 

Gasta-se de 6nibus, 19 horas em carro leito e 
24 horas em carros comuns, ate o Rio de Janeiro 
(GB) ; 22 horas ate Silo Paulo, via Ribeirao Preto ou 
Barretos; 4 horas ate Goiania, com escala, ou 
3 horas, diretamente; 3 horas ate Antipolis (GO); 
13 horas ate Bela Horizonte; 4 dias ate Belem; 10 
horas ate Uberlandia (MG); 12 horas ate Ube
raba (MG) ; 5 dias ate Campina Grande (PB) ; 4 
dias ate Recife; 6 horas ate Araguari (MG); 12 
horas ate Patrocinio (MG); 5 horas ate Cata
liio (GO) ; 1 hora e 30 minutes ate Luziania (GO). 

0 transporte rodoviario entre o Plano Pil6to 
e as cidades satelites e feito pela empresa Trans
partes Coletivos de Brasilia da PDF. Tambem em
presas particulares ligam o Plano Pil6to a cidade 
satelite de Taguatinga. 

Em 1965, existiam 4 empresas, percorrendo as 
22 linhas existentes, com 189 6nibus em tra.fego e 
ocupando 1.271 pessoas. · 

0 total de empresas que operavam no Distrito 
Federal, no transporte interestadual, na mesma da
ta, era de 38, das quais 21 de transporte de pas
sageiros. 

Foram registrados, em 31 de dezembro de 1966, 
20.826 autom6veis e jipes, 458 6nibus, 2 . 606 cami
nh6es, 2.347 camionetas e 1.686 outros veiculos. 
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ONER 

Transporte Aereo 

ACESSOS A BRASfLIA 

M I N A 5 

GERAIS 

I CONVENCOES~ 
ILI~IT( INT(RESTAOUAL .. -

; ROOOVIA fTOERAL -
'------~ 

o AEROPORTo de Brasilia e servido pelas seguin
tes companhias: 

Cruzeiro do Sul - Pela Recte Norte gasta-se 2 
horas e 5 minutos ate Mana1~s. De Convair, 2 
hDras e 40 minutDs ate o Rio de Janeiro (GB) -
Linha Rio-Bela Horizonte-Brasilia. 

Pan American - Liga Brasilia, em Clippers
-Jatos, com New York, Sao Francisco, Los Angeles, 
Houston, Mexico, Miami, San Juan, Guatemala, 
Panama, Port of Spain, Caracas, Sao Paulo (ae
wporto de Viracopos), Rio de Janeiro (GB), Mon
tevideo e Buenos Aires. As tres primeiras cidades 
com saidas as segundas-feiras e as outras, as 
quintas. 

Paraense - linha Belem-Sao Luis-Brasilia
-Rio. 

SADIA S.A. - Transportes Aereos - linhas 
Sao Panlo-Goiania-Brasilia. 

Viagao Aerea Rio-Grandense v ARIG 
linhas: Sao Paulo-Rio de Janeiro-Brasilia, Sao 
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Paulo-Rio de Janeiro-Brasilia-Belem, Sao Paulo-Rio 
de Janeiro-Brasilia-Manaus, Goiiinia-Brasilia-Sal
vador, Goiania-Brasilia-Recife, Goiania-Brasilia
Fortaleza, Goiania-Brasilia-Sao Luis e Goiania-ca
rolina-Sao Luis, Goiania-Carolina-Belem. 

Viagao Aerea Sao Paulo - v ASP - linhas: 
Sao Paulo-Brasilia, Rio de Janeiro-Brasilia, Rio de 
Janeiro-Bela Horizonte-Brasilia, com ligag6es para o 
Nordeste e Norte, Araguari e Tocantins. 

As distancias do Distrito Federal com as capi
tais dos Estados e Territ6rios foram assim deter
minadas pelo Departamento de Aeronautica Civil: 
Rio Branco-AC, 2.286 km ; Porto Velho-RO, 1.929; 
Mana us-AM, 1 . 967 ; Boa Vista-RR, 2 . 525 ; Ma
capa-AP, 1.823 ; Belem-PA, 1.627; Sao Luis-MA, 
1. 530; Teresina-PI, 1. 320; Fortaleza-CE, 1. 682; 
Natal-RN, 1. 757; Joao Pessoa-PB, 1. 705; Recife-PE, 
1.632; Macei6-AL, 1.464; Aracaju-SE, 1.271; Sal
vador-BA, 1.053; Belo Horizonte-MG, 589 ; Vit6-
ria-ES, 921; Rio de Janeiro-GB, 900; Sao Paulo-SF, 
865 ; Curitiba-PR, 1.087; Florian6polis-SC, 1.320 ; 
Porto Alegre-RS, 1.617; Goiania-GO, 190 e Cuiaba
MT, 906. 

No 1.0 semestre de 1967, o aeroporto teve o se
guinte movimento: pousos, 4.113; passageiros em
barcados, 51.152; desembarcados, 56.456; em transite, 
25.024; carga embarcada, 404,4 t; desembarcada, 
767,1 t; correspondencia embarcada, 37,8 t; desem
barcada, 50,5 t. 

omunicafoes 

0 SERVIQO telefonico, a cargo de urn departa
mento autonomo da Novacap, contava, em 1965, 
com 11.304 aparelhos instalados . Ha moderno sis
tema de radiofonia, em micro-ondas, ligando Bra
silia a Sao Paulo, Rio e Belo Horizonte. 

0 Distrito Federal conta com 19 agencias 
postal-telegraficas, sendo 15 na cidade, 1 em 
Taguatinga, 1 em Gama, 1 em Sobradinho e 1 em 
Plana! tina. 

Bancos e Estabelecimentos Financeiros 

FUNcroNAM em Brasilia tres matrizes de estabele
cimentos bancarios: a do Banco do Brasil, a do 
Banco de Brasilia e a do Banco Regional de Bra
silia. Alem destas, ha ainda, 1 escrit6rio, 58 agen
cias de bancos brasileiros e 2 de bancos estrangeiros, 
assim distribuidas: 49 no Plano Piloto, 7 em Ta
guatinga, 1 no Gama e 1 em Planaltina. 

Os saldos das principals contas, em 31 de 
dezembro de 1965 (em milhares de cruzeiros no-
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Rodoviarla de Brasilia (Foto de Gtlson Costa, do CNG) 

vos~ eram: caixa em moeda corrente, 3. 352,0; em
pre:.tlmos em contas correntes, 8 .150,4; titulos des
contados, 12,5; emprestimos a vista e a curto prazo, 
7.381,3; depositos a prazo, 552,0. Saldos em contas 
correntes (em milhares de cruzeiros novos) : enti
dades piiblicas, 7.918.076; autatquias, 45; comer
cio, 102; industria, 252; lavoura, 231. 824; pecuaria, 
16; e particulares, 78. 

A Camara de Compensac;li.o de Cheques de 
Brasilia apresentou o seguinte movimento, em 1966; 
numero de cheques, 1.558.578; valor total dos 
cheques, NCr$ 780,6 milhoes ; valor media, par 
cheque, NCr$ 500,86. Movimento de janeiro a junho 
de 1967: 882.566 cheques, no valor total de 
NCr$ 608,4 milhoes. 

A Caixa Economica Federal disp5e de 1 matriz 
e 7 agencias. Os saldos de seus depositos, em 1964, 
perfaziam urn total de NCr$ 26,5 milhoes, dos quais 
NCr$ 432,6 milhares de depositos populares. Os 
emprestimos NCr$ 2,7 milhoes: NCr$ 1,2 milhli.o sob 
garantia hipotecaria, NCr$ 1,2 milhli.o sob consig
nac;iio de vencimentos, NCr$ 134,8 milhares sob 
penhores e NCr$ 79,6 milhares de saldos diversos. 

Pwpriedade lmobiliaria 

EM 1965 foram feitas 67 inscric;oes hipotecarias, no 
valor de NCr$ 595,5 milhares; 2.072 transcric;oes de 
transmissoes de imoveis, no valor de NCr$ 2,0 mi
lhoes, sendo 2.052 par compra e venda (NCr$ 1,7 
milhli.ol. 

Foram licenciadas 1.492 construc;oes, numa 
area de 448 .827 m•. 
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Palli::io da .&lTaada 

Em 1966, foram registradas 104 hipot~c:~.s, num 
valor de NCr$ 3,1 milh6es e efetuadas 2.649 
transmiss6es de im6veis, sendo 2.593 por compra z 
venda, num total de NCr$ 2,9 milh6es. 

Consumo 

0 coNSUMO de derivados de peti·6leo, em 1965, foi 
(em 1.000 litros) o seguinte: gasolina tipo a\'iac;ao, 
9.844; automotiva A, 49.867, e B, 328; quer-osen~, 
1.255; combustive! para i<~to, 13.401; oleo diese~, 
25.914; lubrificante, 1.746; 
combustive!, 408 toneladas. Jardlm do l'alicio do Jta:naratl 
Consumidas 7.059 toneladas 
de gas liquefeito; 90 tonela
das de graxas; 1 de parafina 
e 42 de solventes (em 1.000 
litros). 

0 consumo de energia ele
trica foi o seguinte, em 
kWh: total, 109.129; resi
dencial, 36.866; comercial, 
38.643; industrial, 2.853; ilu
minac;ao publica e poderes 
publicos, 30.767. 

0 cimento consumido, em 
1965, totalizou 93.341 tonela
das, sendo 92.285 toneladas 
de portland comum. 

URBANIZAQAO 

0 Plano de Lucio Costa 

0 projeto vencedor do con
curso do Plano Pilato de 
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Brasilia -nasceu, como disse o autor, "do gesto pd
ncirio 1::e quem assinala um lugar ou dele to11UL 
1JOSse: riois eixos cruzando-se em angulo reto, OIU 
~eja,, o proprio sinal da cruz". 

0 tr::Lgado da cidade pode ser dejinido com ba:e 
em doit eixos perpendiculares. 

Nu-:r-, disp6em-se ordenadamente os 6rgaos dos 
zres Po;i.§res - Executivo, Legislativo e Judicicirio -, 
CJ setor. cultural, o centro de divers6es, centro espoT
tivo, o ::etor administrativo municipal, os quarte1s, 
cs zon~: destinadas d armazenagem, ao abasteci
inento, is pequenas industrias locais e, por jim, d 

estagtio jerrovitiria. 
(Fo-=c "Manchete") Ao longo do outro eixo f!.-

cam as principais vias de 
trtijego urbana e interurbc
no, ladeadas par superquc
dras auto-sujicientes, co:n 
blocos de apartamentos e 
casas populares, que abrigl!
rao aproximadamente dais 
tergos dos habitantes da C'i
dade, bem assim escolas, 
igrejas, mercados, lojas, pas
tas de gasolina e cinemas, 
distribuidos de forma a 
atender c6modamente as 
necessidades da populagao. 

Parques e cintas densa
mente arborizadas, entre ::zs 
quadras, proporcionam a t -5-
das certo resguardo e 40 
mesmo tempo purijicam o :tr 
e ojerecem aos moradores 
"extensas jaixas sombread~s 
para passeios e lazer". 
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0 espac;o fora da area desses dois eixos, toi 
destinado a outros elementos urbanos menos rela
cionados com a rotina da cidade, como hoteis de 
turismo, jardins botilnico e zool6gico, Observat6rio 
Nacional, etc. Na orla do Zago podem instalar-se 
apenas clubes, restaurantes, lugares de recreio, 
balnearios e nucleos de pesca. 

Um interessante sistema, com passagens de ni
vel e trevos, elimina os cruzamentos no trafego de 
autom6veis, que e separado, sempre, do transito de 
pedestres, inclusive dentro das superquadras, asse
gurando assim a tranqililidade no acesso as comodi
dades existentes nas quadras e aos estabelecimen
tos comerciais e bancarios, localizados em ambos os 
Zados do centro de diversoes, no ponto de intersegao 
dos dais eixos. 

0 plano aproveitou habilmente a topograjia lo
cal e os recursos mais modernos da tecnica urbanis
tica e da tecnica rodoviaria, imprimindo a nova 
metr6pole uma fisionomia peculiar e um cunho de 
grandeza imprescindivel na Capital de um pais. 
Como atirmou o juri, constituido por arquitetos e 
urbanistas nacionais e estrangeiros de rename inter
nacional, "e uma concepgiio coerente, racional, de 
essencia urbana - uma obra de arte". 

Arquitetura Modema 

UMA arquitetura moderna, de linhas simples mas 
de extraordinaria beleza plastica, confere a Brasilia 
posigao singular em todo o mundo. Entre seus edi
ficios de maior realce, merecem especial referencia 
os palacios e a catedral, projetados pelo arquiteto 
brasileiro Oscar Niemeyer. 

0 Palacio da Alvorada, residencia do Presidente 
da Republica, apresenta como sua principal carac
teristica colunatas de original estilo- ja conhecidas 
mundialmente como simbolo da cidade - que. 
imprime a construgao "leveza e elegancia, situ
ando-a como que simplesmente pousada no solo", 
conforme definigao do proprio arquiteto. 

0 Palacio do Congresso, na Fraga dos Tres· 
Poderes, abrange todos os servigos relativos a 
Camara e ao Senado. Seus elementos mais destaca
dos - "pois neles e que se resolvem OS grandes pro
blemas do Pais" - sao os dois plenarios, com cober
turas em contraste: uma c6ncava e outra convexa. 

Na mesma praga encontram-se tambem o Pala
cio do Planalto, onde despacha o Chefe do Poder 
Executivo, e o Palacio do Supremo Tribunal Fede-
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Lago do Palacio da Alvorada 

ral, ambos com linhas simples e geometricas e os 
mesmos elementos estruturais, apenas em posic;6es 
diversas num e noutro, o que assegura harmonia 
ao conjunto, com efeitos plasticos ricos e variados. 

Na Esplanada dos Ministerios, em posic;ao de 
destaque, o Palacio do Itamarati, tambem pro
jetado por Oscar Niemeyer. Urn quadrilatero 
e uma lamina, cercados por urn espelho dagua, 
com o fundo de grafita preta. Log:o a en
trada, o "Meteoro", de Bruno Giorgi, monumento 
abstrato, bloco triplice em marmore de Carrara, e 
que visa a integrar a escultura no ambiente arqui
tetonico da nova Casa de Rio Branco. 

A Catedral de Brasilia, com quarenta metros 
de altura e capacidade para quatro mil pessoas, e 
talvez a mais arrojada de todas as concepc;6es ar
quitetonicas do novo Distrito Federal. Foi projetada 
em forma circular, para apresentar-se externamente 
com a mesma pureza, de qualquer angulo. A nave 
fica abaixo do nivel do terreno e a cupula estrutu
ra-se em elegantes colunas recurvadas que conver
gem da base e em seguida se afastam levemente, 
apontando para o alto, como a exprimir uma vin
culac;ao com o infinito. Placas de vidro refratario, 
de cor neutra, proporcionarao aos fieis urn ambi
ente de suave recolhimento. 

Expansao Urbana 

A LOCALIZAQAO do Distrito Federal no sitio dos "cas
tanhos" foi determinada por uma comissao tecnica, 
ap6s ter selecionado 5 sitios: vermelho, azul, ama
relo e 2 castanhos, cabendo a estes ultimos 867 vo
tos. Nao foi tare fa sem obstaculos a escolha do 
local em que deveria ser fundada a Capital do Bra
sil. Vencidas as dificuldades, a escolha recaiu no 
sitio "castanho", que fica no divisor de aguas das 
3 grandes bacias-hidrograficas do Brasil: a do Sao 
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Francisco, a do Amazonas e a do Prata, de 
ac6rdo com a sugestao oferecida nos relat6rios da 
Missao cruls . 

Fator de absoluta importancia para a fixagao 
de Brasilia foi seu clima, ameno, sem excesso de 
calor nem rigores do inverno . Os dias mais quen
tes sao amenizados por noites frescas. 

Brasilia e urn resumo do Brasil, sendo sua po
pulaQao constituida de pessoas vindas de todos os 
pontos do territ6rio nacional. Destinada a tornar-se 
centro de irradiagao de uma nova civilizagao, Bra
silia recebeu o fluxo de correntes migrat6rias, a 
ponto de ao fim de sete anos contar com uma po
pulagao superior a 340 mil habitantes distribuidos 
pelas Asas Norte e Sul, pelas zonas residenciais das 
Peninsulas localizadas a margem do Lago, pelas 
mans6es e pequenas chacaras que circundam a ci
dade e pelas Cidades-Satelites. 

Profunda transformagao se operou em Bra
silia no setor de urbanizagao, notadamente no 
ajardinamento: patios arborizados entre os edificios, 
grande variedade de arvores - ipes, acacias, casua
rinas, flamboyants e arvores tipicas da regiao -
plantas ornamentais, fl6res por todos os !ados e ex
tensos gramados modificaram a fisionomia da 
cidade. 

Localizadas em t6rno do Plano Pil6to as cida
des-satelites, cujo crescimento obedeceu a urn pla
no-diretor, contando com excelentes vias de acesso, 
agua, luz, telefones e demais requisitos inerentes a 
urbanizagao . 

Pelo Decreta municipal n .0 488, de 8 de fevereiro 
de 1966, passaram a ser em numero de 7: Tagua
tinga, Sobradinho, Gama, Planaltina, Braslandia, 
Paranoa e J ardim. Destas, 4 estao organizadas e as 
demais em fase embrionaria . 

Algumas dessas cidades atingiram alto grau de 
desenvolvimento como: 

Taguatinga, a 25 km do Plano Pi16to, com 
populagao estimada em 100 mil habitantes, cobrin
do 30 % da populagao do Distrito Federal; 

Sobradinho, a margem da estrada Brasilia.: 
Fortaleza, a 22 km do Plano Pil6to, com populagao 
estimada em 22 .900 habitantes ; 

Planaltina, antigo municipio do mesmo nome,_ 
a 40 km do Plano Pil6to, com cerca de 100 anos, 
contava, em 1960, com 2. 917 habitantes sendo a 
populagao, em 1964, de 4.223 habitantes. 0 Plano 
de urbanizagao da Cidade de Planaltina preve urn 
crescimento inicial de 36.000 habitantes; 

Gama, dista do Plano Pil6to 38 km, seu tragado 
obedece ao plano classificado em 3.0 Iugar no con
curso do Plano Pil6to de Brasilia. Populagao esti
mada em 40 mil habitantes ; 
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e Braslandia, a 42 km de Brasilia, com 616 ha
bitantes, em 1964. 

0 Nucleo Bandeirante (Cidade Livre), apesar 
de nao ser cidade satelite, de ac6rdo com o Decreta 
488, constitue urn nucleo populacional de perto de 
20 mil habitantes, tendo sido o primeiro centro on
de se fixaram as pessoas vindas para a construgao 
de Brasilia. Esta localizado a 13 km do Plano Pi
lato, a margem da rodovia Belo Horizonte-Bra
silia. 

Aspecto parcial da Avenida W3 

ASPECTOS SOCIAlS 

A.gua e Esgotos Sanitarios 

0 SERVIQO de agua e esgotos sanitarios e executado 
pela Municipalidade. 

Em 31 de dezembro de 1965 existiam 15 manan
ciais de abastecimento de aguct com 2 esta<;6es ele
vat6rias, 5 reservat6rios e 580,0 km de extensao 
total de lin has distribuidoras. For am con tados 
4. 708 hidr6metros, 2.112 ligag6es livres e 260 hidran
tes para extinc;ao de incendios. 

A rede de esgotos sanitarios tern uma extensao 
de 385,1 km, 339,9 km de rede de aguas pluviais, 
5. 500 po<;os de inspe<;ao de visitas. 
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Energia Elhrica 

A ENERGIA eletrica e proveniente da Usina de Cacho
eira Dourada, 30. 000 kW, parte da do Paranoa, 
24.500 kW e em menor percentagem da Usina de 
Saia Velha . Em 1965 a potencia instal ada era de 
29.985 kW, sendo 15.660 de potencia hidraulica. 0 
consumo ainda esta lange da capacidade geradora. 

Em 31 de janeiro de 1967 existiam 29.431 liga
g6es. 

Trabalho 

ERAM 11 os sindicatos em 31 de dezembro de 1964 
- 4 de empregadores e 7 de empregados. 

A Justiga do Trabalho julgou, em 1965, 27 pro
cesses. 

Saude 

0 SISTEMA medico-hospitalar criado em Brasilia foi 
baseado em novas normas de atendimento a po
pulac;ao. 

Disp6e de excelente recte hospitalar, destacan
do-se o 1.0 Hospital Distrital de Brasilia e o Centro 
de Reabilitac;ao Sarah Kubitschek . 

FundafttO Hospitalar do Distrito Federal 

A FUNDAc;Xo tern por objetivo prestar assistencia 
medico-hospitalar em suas variadas formas a po
pulac;ao do Distrito Federal, aos realmente neces
sitados e a quantos busquem seus servic;os mediante 
remunerac;ao; aos contribuintes ou associados e be
neficiarios de Institutes de Previdencia social, me
diante convenios, bern como executar outras tarefas 
correlatas ou afins, oriundas de convenios firmados 
com entidades publicas e privadas, notadamente 
com o Ministerio da Saude e com a Prefeitura do 
Distrito Federal. 

Para realizar os seus fins a Fundagao organi
zara e mantera, na area do Distrito Federal, servic;os 
medico-hospitalares . 

Assistencia Hospitalar e Para-H.ospitalar 

ERAM 23 os estabelecimentos, em 1966 - 15 oficiais 
e 8 particulares - assim distribuidos: 13 no 
Plano PHoto (5 com internamento), com 524 lei
tos; 3 em Taguatinga (2 oficiais com internamento) 
e 73 leitos; 2 no Nucleo Bandeirante (1 com inter
namento) e 102 leitos ; 2 em Sobradinho (1 com 
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Urn dos blocos de edificios de apartamentos 

internamento) e 42 Ieitos; 1 no Gama (com inter
namento) e 67 Ieitos; 1 em Planaltina com 3 Ieitos 
e 1 em Braslandia, sem internamento. 

No exercicio da profissao, 470 medicos, 146 den
tistas, 75 farmaceuticos, 3 nutricionistas, 12 assis
tentes sociais e 269 enfermeiros. 

Dos medicos, 84 eram clinicos, 77 cirurgi6es, 10 
otorrinolaringologistas, 20 ortopedistas e traumato
Iogistas, 27 neuropsiquiatras, 9 oftalmologistas e 243 
de outras especializag6es. 

Existiam 4 servigos oficiais de saude publica no 
Plano Pilato, 1 em Taguatinga, 1 em Sobradinho 
e 1 em Planaltina, que contavam com os servic;os 
profissionais de 16 medicos, 2 dentistas, 16 enfer
meiros, 12 atendentes, 104 guardas e 77 outros auxi
liares, em dezembro de 1964. As farmacias eram 78. 

A campanha contra ancilostomose, em 1966, 
trabalhou 5 localidades, realizou 58.186 exames de 
fezes (8.621 positivos). Foram feitas 31.303 medi
cag6es tendo sido consumidas 263.112 unidades de 
ferruginosos e 131.662 unidades de anti-helminticos. 

A campanha contra o b6cio endemico fez 1.550 
analises de iodagao do sal. 

A campanha contra a doenga de Chagas, nos 
levantamentos de 84 localidades, utilizou 305 kg de 
p6 insetifugo, capturou 326 triatomineos em 15 
prectios, dos 3.951 trabalhados. Foram feitas desin
setizac;6es em 320 localidades e 42.558 predios, tendo 
~sido consumidas 18,2 t de inseticida. 

A campanha contra a esquistossomose exami
nou 139 coleg6es aquaticas, 7 com focos planorbi
deos. Foram realizados 58.186 exames de fezes 
(503 positivos), tratados 199 doentes e consumidas 
2.476 unidades de medicamen tos especificos e 1.357 
unidades de coadjuvantes. 

A campanha contra a febre amarela vacinou 
5.808 pessoas, 4.104 na zona urbana, 1.704 na rural. 
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A campanha contra a peste, em 1966, trabalhou 
23 localida.des, fazendo inspegao de 47.565 prectios, 
usando 330.865 doses t6xicas e destruindo 177.110 
ratos. 

A campanha contra o tracoma trabalhou 13 
localidades e 77 prectios. Foram examinados 2.859 
habitantes na zona rural e compareceram 610 pes
.soas aos postos da zona urbana. 

0 Servigo Nacional de Doengas Mentais, em 
1965, registrou 1.399 consultas em ambulat6rios de 
higiene mental, sendo 462 de primeira consulta (39 
criangas) e 937 de segunda (67 criangas). 

0 Servigo Nacional de Lepra mantinha 319 
doentes registrados sob vigiHincia de dispensarios. 
Durante o ano de 1965 foram fichados 150 novas 
casas. 

0 Servigo Nacional de Tuberculose disp6e de urn 
dispensario. For am expedidas 23.400 vacinas BCG 
em 1965. 

Assistencia Social 

A Assrsri:NCIA social a desvalidos e prestada em 14 
estabelecimentos (3 hospitalares, 10 asilos e abrigos 
e 1 nao especificado) . 

Havia 5 associag6es de benefic€mcia mutuaria, 
com 8.710 associados, as quais em 1965 prestaram 
27.556 beneficios (95 auxilios funerarios, 18.000 
assistencia medica, 9.000 dentaria, 300 escolares, e 
161 outros auxilios). 

A Fundagao do Servigo Social mantinha, em 
1965, 16 centros sociais e 28 lactarios. Existiam, 
ainda, 7 casas de assistencia social mantidas por 
particulares. 

Religiao 

HAvrA em 1965 do culto cat6lico-romano, 24 templos: 
16 no Plano Pilato, 3 em Taguatinga, 1 em Sobradi
nho, 1 no Gama, 1 em Planaltina; 14 capelas pu:.. 
blicas, 24 semipublicas, com 61 sacerdotes, no Plano 
Pilato e cidades-satelites. Do culto protestante exis
tiam 84 templos e 88 sal6es, com 98 ministros, 221 
diaconos e 120 presbiteros. Do culto espirita karde-
cista, 2 edificios e 10 sal6es. No umbandista, 
1 edificio, 2 sal6es e 2 dependencias residenciais. 

ASPECTOS CULTURAIS 

BRASILIA disp6e de urn sistema coordenador das ati
vidades culturais - a Fundagao Cultural do Distrito 
Federal, entidade integrante da administragao des-
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Torre de Televisao (Foto "Manchete"l 

centralizada do conjunto administrativo, com per
sonalidade juridica de direito privado. Cabe-lhe a 
tarefa de preparar, executar e fiscalizar os progra
mas artisticos, cientificos e culturais, criar e manter 
centros de ar;ao cultural, cooperar com o 6rgao pro
prio que incentiva o turismo, etc. Nos seus planos 
de trabalho, a realizar;ao anual do "Festival de Bra
silia", em setembro, e a "Semana Nacional do En
contra", em abril. 

0 PLANO educacional de Brasilia e o mais avancado 
do Pais, nos tres graus de ensino, caracterizand,o-se 
pelo seu sentido renovador. 

Segundo os resultados preliminares do Censo 
Escolar do Brasil, em 1964, existiam em Brasilia 
56.664 crianr;as de 0 a 5 anos (4.132 na zona rural), 
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7.340 de 6 anos (475 na rural) e 47.297 de 7 a 14 anos 
(3 .159 na rural) . Destas ultimas, 37.446 freqtien
tavam escolas (1. 957 na rural) . 

Ha via 1. 232 professares regen tes de classe ( 82 
na zona rural) e 83 nao regentes (todos nas zonas 
urbana e suburbana) 5 do sexo masculino. 

Dos regentes de classe, 1.059 eram normalistas 
(43 na zona rural), 18 do sexo masculino (7 na zona 
rural) e 1. 041 do feminino (36 na rural) ; e 173 nao 
normalistas: 17 do sexo masculino (6 na rural) e 
156 do feminino (33 na rural) . 

Ensino P1'imario 

TRE:s tipos de estabelecimentos foram previstos para 
o ensino elementar: jardins-de-infancia, escolas
-classe e escolas-parque. Sua distribuic;ao no Plano 
Pilato foi planejada de modo a que a crianc;a se 
locomova no menor trajeto possivel. Assim e que 
em cada superquadra devera haver uma escola
-classe e urn jardim-de-infancia, onde as alunos re
ceberao instruc;ao primaria. E, ~m cada grupo de 
quatro superquadras se encontrara uma escola
-parque, onde os mesmos desenvolverao atividades 
artistic as, sociais, fisicas, cui turais e recrea ti vas. 
Todos os alunos freqiientam, concomitantemente, a 
escola-classe e a escola-parque, em horari-os dife
rentes. 

No ensino primario comum, em 1966, existiam 
142 unidades escolares, sendo 100 municipais e 42 
particulares; 48 estavam no Plano Pilato, 32 em Ta
guatinga, 12 no Nucleo Bandeirante, 9 em Sobradi
nho, 12 no Gama, 3 em Planaltina, 1 em Braslan
dia e 25 na Zona Rural. Estavam matriculados no 
inicio do ana letivo 44.462 alunos, sendo o maior 
numero em Taguatinga com 13.578; depois, o do 
Plano Pilato, com 12.070. Ensinavam a essas crian
c;as 1.602 professares, sendo 1.572 do sexo feminino. 
1. 386 eram efetivas e destas 1. 358 eram normalistas. 

Foram matriculados no curso supletivo 14.798 
alunos, em 1966. 

Ensino Medio 

PARA o ensino medio estao previstos Centros de Edu
cac;ao Media, compostos de do is prectios distintos: 
urn para o curso ginasial e outro para os demais 
cursos do 2.0 ciclo, urn centro de educac;ao fisica 
com depend€mcias para a pratica de esportes e urn 
centro cultural, com teatro, museu, sal6es de expo
sic;6es, bibliotecas etc. 

Em 1966 funcionavam 2 centros, urn no Plano 
Pilato e outro em Taguatinga. 
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Uma das superquadras da cidade 

0 Centro Integrado do Ensino Mectio CCIEM), 
pertencente a Universidade de Brasilia, destina-se 
aos alunos do 2.o ciclo, e em 1965, teve a freqi.iencia 
de 186 alunos. 

Em 1966 funcionaram 62 unidades de ensino 
medio sendo: 42 do ensino secundario, com 19. 219 
alunos e 1. 208 professares. Destes cursos, 25 esta
vam no Plano Pilato, 10 em Taguatinga, 2 no Nu
cleo Bandeirante, 3 em Sobradinho, 1 no Gama e 1 
em Planaltina. 

Ha ainda 3 do ensino industrial 1 em Ta-
guatinga; 2 do agricola em Planaltina; 10 do co
mercia!: 7 no Plano Pilato, 1 em Taguatinga, 1 em 
Planaltina e 1 no Gama; 5 normal: 4 no Plano 
Pilato, 1 em Taguatinga. 

Ensino Superior 

Os INSTITUTOS Centrais, as Faculdades e os 6rgaos 
Complementares constituem a base da Universidade 
de Brasilia, organizada sob a forma de Funda<;ao, 
com urn sistema que representa no Brasil uma nova 
imagem do ensino universitario. 
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Em numero de oito sao OS Institutos Centrais 
implantados: Letras, Fisica Pura e Aplicada, Artes, 
Quimica, Matematica, Ciencias Humanas, Biologia 
e Geociencias; os alunos os frequentarao durante 
dais anos, ao fim dos quais escolherao uma carreira 
profissional . 

As Faculdades em funcionamen to sao: Ciencias 
Juridicas, Biblioteconomia, Ciencias Medicas, Arqui
tetura e Urbanismo, Comunica<;6es, Tecnologia e 
Educa<;ao. 

6rgaos Complementares que ja funcionam: 
Centro Hospitalar Universitario, Ed1t6ra Universi
dade de Brasilia, o Sistema de Bibliotecas (biblio
tecas seccionais integradas a Biblioteca Central), 
Centro Brasileiro de Estudos Portugueses e Centro 
de Estudos Classic as. 

Contam-se, ainda, o Instituto de Psicologia e o 
Instituto de Teologia. :ll:ste ultimo propicia a Uni
versidade de Brasilia o privih~gio de ser a unica uni
versidade leiga no Pais a ensinar ciencias divinas. 

Funcionaram, em 1965, 19 cursos de gradua<;ao, 
com 764 alunos -matriculados no inicio do ana; 2 
cursos de Administragao e Economia, com 87 alu
nos; 3 Artisticos, com 88; 1 de Biblioteconomia, com 
28; 1 de Direito, com 117; 1 de Engenharia, com 57; 
6 de Filosofia, Ciencias e Letras, com 198; 1 de Geo
logia, com 10; 1 Industrial, com 17; 1 de Jornalis
mo, com 33; 1 de Medicina, com 52; 1 de Servi<;o 
Social, com 77. 

Em 1966, a Universidade contava com os cursos 
de Direito, Letras Brasileiras, Biblioteconomia, Co
munica<;6es, Administra<;ao, Economia, Fisica, Psi
cologia, Geologia, Ciencias Biol6gicas, Matematica, 
Quimica, Engenharia, Medicina, Arquitetura e Mu
sica. Funciona, tambem, no Distrito Federal, uma 
Faculdade de Servi<;o Social, entidade particular. 

Lecionavam nos diversos cursos, em 1966, 222 
profess6res e estavam matriculados 582 alunos. 

Esporte e Recrear;tio 

EM 1967, existiam 53 associag6es desportivas. sao 
praticados esportes dos mais variados e 5 clubes 
disputavam o campeonato de futebol (em 1966 o 
Clube Rabelo sagrou-se bicampeao). 

0 Estadio Nacional de Brasilia acha-se em fun
cionamento, em fase final de constru<;ao. Entre os 
principais clubes da cidade citam-se o Clube Monte 
Libano, Clube do Congresso, late Clube, Cota 
Mil, J6quei Clube, Brasilia Motonautica Clube, 
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Touring Clube, Rotary Clube, Country Clube, 
Clube de Regatas Guara, Gremio Esportivo Bra
siliense, Clube Unidade de Vizinhanc;a Co primeiro 
instalado), Associac;ao Esportiva Cruzeiro do Sui. 

Em 1967, eram 11 os cinemas: 4 no Plano Pil6to; 
2 em Taguatinga, 2 no Nucleo Bandeirante, 1 em 
Sobradinho e 2 no Gama. Acha-se em fase de cons
truc;ao mais 1 cinema no Plano Pil6to . 

0 Teatro Nacional, ainda em fase de acaba
mento, e composto de 2 salas de espetaculos, 1 de 
concerto e 1 de espetaculos teatrais - a sala Mar
tins Pena . Foram encenadas 21 pec;as teatrais, em 
1966 . 

Prestes a ser inaugurada uma Casa de Cha 
na prac;a dos Tres Poderes, construida de ac6rdo 
com o projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. 

Radiodifusao e T elevisao 

BRASiLIA conta com as seguintes radiodifusoras: 
Alvorada de Brasilia, PRE-6, na freqiiencia de 
1.240 kc/s, ondas medias, inaugurada em 1962; Edu
cadora de Brasilia, em 640 kc/S, ondas medias, inau
gurada em 1961 ; Nacional de Brasilia, PRE-8, em 
1.210 kc/ s, em ondas medias e curtas, desde 1958; 
Planalto, PRN-3, em 890 kc/ s e 106,9 MC, em ondas 
medias e freqiiencia modulada, desde 1963; e a 
Agencia Nacional, na freqiiencia de 15.205, 17.755 e 
21.490 kc/s, em ondas curtas, desde 1960. 

Televisoras: Alvorada, canal 8; Brasilia, canal 
6; e Radio Nacional de Brasilia, canal 3. T6das com 
sua prime ira emissao em 1960. 

Imprensa e Livros 

ALEM dos Diarios Oficiais da Uniao, do Congres
so e da Justic;a, sao editados 1 jornal dhirio - 0 
"Correio Brasiliense" (150.000) e o "Informador Co
mercia!" bi-semanal. 

Existem 15 tipografias, 16 livrarias e 2 edit6ras. 

Bibliotecas 

ENTRE as 25 bibliotecas existentes, de maior acervo, 
citam-se: a Biblioteca Central da Universidade de 
Brasilia, particular, com 85.641 volumes; a da Ca
mara dos Deputados, com 54 .176, dos quais 19.412 
catalogados ; a do Supremo Tribunal Federal, com 

BRASiLIA - 33 



25. 562; a do Senado Federal, com 24. 538; a do 
DASP, com 17 .359; a do Tribunal de Contas da 
Uniao, com 17. 053 . 

Festejos Populares 

A . FESTA tradicional de maior expressao e a dos 
Estados, em beneficia da Casa dos Candangos, 
realizada em junho. Todos os Estados e Ter
ritorios alem de alguns paises estrangeiros apre
sentam barracas com pratos tipicos e objetos fol
cloricos. Realiza-se, tambem, a corrida de automo
veis, "os 1.000 km de Brasilia", par ocasiao dos 
festejos de aniversario da cidade, inicio do campeo
nato brasileiro de automobilismo. 

Turismo 

PELO seu tragado, pela sua arquitetura, pela propria 
beleza do extenso planalto onde se encontra, Bra
silia e, tada ela, um magnifico centro de turismo. 
Entre os edificios que mais atraem a atengao do 
visitante, destacam-se os Palacios e a Catedral. Os 
principais pontos de atragao turistica sao : 

M area da Cidade - Erigido nas proximidades 
de Planaltina, em 1922, par ocasHio das comemora
g6es da Independ€mcia do Brasil. 

Lago Paranoa - Elemento caracteristico na 
paisagem da nova Capital. Tern cerca de oitenta 
quilametros de perimetro, largura maxima de cinco 
quilametros (aproximadamente a distancia Rio
Niteroi, na Baia de Guanabara) e profundidade que 
atinge ate trinta metros. Disp6e de condig6es exce
lentes para a pratica de esportes nauticos e apra
ziveis locais para passeios e excurs6es . 

Barragem do Paranoci - Construida para repre
samento das aguas do ribeirao do mesmo nome 
e formagao do lago. Com usina hidreletrica de 
27.000 HP. 

Barragem do Torto - sabre o ribeirao do mes
mo nome, esta barragem foi construida para cap
tagao de agua destinada ao abastecimento da ci
dade. 

Cachoeiras - Locais de atragao turistica as 
cachoeiras do Paranoa, de Taguatinga e do Gama. 

0 Cruzeiro de Brasilia - Plantado sabre o 
Eixo Monumental, no ponto mais elevado do Plano 
Pilato tem-se desse local soberba visao panoramica. 
Ai foi rezada oficialmente a Primeira Missa de 
Brasilia, a 3 de maio de 1957. 
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Ermida D. Bosco - Pitoresco recanto, a margem 
do Lagn Paranoa, de onde se descortina a cidade em 
tada a sua imponencia, principalmente a hora do 
crepusculo. 

A Catedral - De arrojada concepgii.o arquiteta
nica, fica situada ao longo do Eixo Monumental, 
proxima a praqa dos Tres Poderes. 

Catetinho - Tombado pelo Servigo de Patrima
nio Hist6rico, foi a primeira residencia presidencial 
em Brasilia. Construqii.o rustica de madeira, locali
zada a margem esquerda da rodovia Brasilia-Bela 
Horizonte, e um dos principais pontos de visitagiio 
publica. 

Plataforma Rodoviaria - Projetada pelo arqui
teto Lucio Costa, localiza-se no cruzamento dos 
grandes eixos do Plano Pilato - o Monumental e 
o Rodoviario - centraliza o trafego da cidade. Com 
uma planta em forma de H, apresenta quatro pia
nos: no primeiro encontra-se o tune! que liga as 
pistas de alta velocidade Norte e Sul; no segundo, 
as estaq5es de embarque e desembarque de coleti
vos; no terceiro, lojas, restaurantes, agencias ban
carias, etc.; finalmente, no plano superior, agen
cias de passagens, areas para estacionamento de 
taxis e carros de passeio. Elevadores, escadas e 
escadas-rolantes interligam os diversos pianos. E 
uma das grandes obras de Brasilia. 

Parque Zoobotanico - No caminho do Nucleo 
Bandeirante, com aves e animais curiosos e areas 
reservadas para todos os tipos de flora. 

Concha Acustica - Com capacidade para cinco 
mil pessoas, localizada entre o !ate Clube e o Bra
silia Palace Hotel. 

Museu de Brasilia - Reposit6rio de material 
informativo sabre a hist6ria e a construgii.o da nova 
metro pole. Fica na Fraga dos Tres Poderes. 

Edificios Publicos - Destacam-se os Palacios: 
da Alvorada, residencia presidencial, situado em 
aprazivel local as margens do lago, na Fraga dos 
Tres Poderes; do Planalto, de onde o Presidente da 
Republica despacha; o do Supremo Tribunal Fede
ral; o do Congresso Nacional, reunindo a Camara e 
Q Senado; em final de construgii.o, o monumental 
Palacio do Itamarati, do Ministerio das Relag5es 
Exteriores; e ainda, pr6ximos a esses, em esplanada 
que e parte do Eixo Monumental, OS 11 Ministerios 
e o Tribunal de Contas da Uniao. 

Torre de Televisfio - Com 218 metros de altura, 
possui um mirante, a 60 metros de altitude, de onde 
se descortina ampla vista sabre a cidade. Esta 
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montada s6bre uma plataforma de cimento armada, 
de 25m, em cujo cimo sera instalado, muito breve, 
urn restaurante. 

Outros pontos de atragao turistica sao as 
Granjas-Modelo e o Parque Municipal do Gama. 

Artes Plcisticas - Diversos monumentos, entre 
os quais se destacam "Os Guerreiros", de Bruno 
Giorgi, na Fraga dos Tres Poderes; as "Iaras", de 
Cheschiatti, em frente ao Palacio da Alvorada; 
"Ritmo", de Maria Martins, nos jardins do mesmo 
palacio; "Cabega do Presidente Kubitscheck", na 
parede externa do Museu da Cidade; o "Meteoro" 
de Bruno Giorgi, em frente ao Palacio do Itamarati, 
e o monumento ao Infante Dam Henrique, fundador 
da Escola de Sagres, na zona destinada as embai
xadas. A pinacoteca da residencia presidencial apre
senta magnificos trabalhos de arte moderna, 
assinados por pintores nacionais e estrangeiros 
como Portinari, Pipper, Bradley, Milton Dacosta, 
Djanira e outros. Belissimos, tambem, os vitrais e a 
porta da capela do Palacio da Alvorada, de Athos 
Bulcao. 

0 Departamento de Turismo do Distrito Federal 
criou o seguinte "slogan": 

Brasilia estci crescendo. Estive lei e vi. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

ALtM da Presidencia da Republica, da Camara dos 
Deputados e do Senado Federal, estao ali sediados, 
desde a inauguragao da cidade, o Supremo Tribunal 
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Federal, o Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal 
Federal de Recursos, o Tribunal de Contas e a Pro
curadoria-Geral da Republica. 

Os diversos Ministerios, o Departamento Admi
nistrativo do Pessoal Civil, o Departamento de Im
prensa Nacional e quase t6das as autarquais e en
tidades paraestatais ja se transferiram parcialmen
te para Brasilia ou tern representa~ao ali. 

Embora a maior parte do funcionalismo publico 
ainda nao tenha sido transferido, ja se encontram 
em Brasilia os 6rgaos de maior hierarquia dos tres 
poderes da Republica. 

A administra~ao do Municipio esta afeta a Pre
feitura local, sendo o Prefeito nomeado pelo Presi
dente da Republica, ap6s a aceita~ao de seu nome 
pelo Senado. 

Finan[as Publicas 

A RECEITA arrecadada pela Uniao, no Distrito Fede
ral, em 1966, atingiu o montante de NCr$ 10,8 
milh6es, sendo NCr$ 9,5 milh6es de renda tribu
taria; a da Prefeitura, NCr$ 19,6 milh6es (NCr$ 6,9 
milh6es de renda tributaria) . 

0 or~amento do Distrito Federal, para 1967, 
preve receita de NCr$ 168,3 milh6es (NCr$ 18,1 mi
lh6es de renda tributaria) e fixa igual despesa. 

RepJ'esen!afttO Politica 

0 PODER Legislativo Municipal sera exercido pela 
Camara do Distrito Federal, composta de vinte 
vereadores a serem eleitos pelo povo por ocasiao das 
elei~6es para o Congresso Nacional, segundo dispu
nha a Lei n.0 3.751, de 13 de abril de 1960. Esta 
situa~ao foi modificada pela Emenda Constitucional 
n.0 3, artigos 2.o e 3.o: 

"Art. 2.0 - 0 Distrito Federal sera administrado 
por urn Prefeito, nomeado pelo Presidente da Repu
blica com aprova~ao do Senado Federal e tera Ca
mara elei ta pelo povo, com as fun~6es que a lei 
federal lhe atribuir. 

- Art. 3.0 - Compete ao Congresso Nacional fixar 
a data das primeiras elei~6es de representantes do 
Distrito Federal ao Senado Federal, a Camara dos 
Deputados e a Camara do Distrito Federal, e exercer 
ate que esta se instale, a fun~ao legislativa em todos 
os assuntos da competencia do Distrito Federal". 

Quanta ao Executivo o art. 4.0 esclarece: "E 
permitido ainda ao Deputado ou Senador, com pre
via licenga de sua Camara, exercer o cargo de Pre
feito do Distrito Federal". 

Estavam inscritos, em 31 de dezembro de 1966, 
74.109 eleitores . 
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FONTES 

As in/ormaQ6es divulgadas neste trabalho joram, na sua 
maioria, tornecidas pelo Servi.;o de Goleta do Distrito 
Federal, em Brasilia. 

Foram utilizados, tambem, elementos do Anm'trio de 
Brasilia de 1967, do trabalho Brasilia em Noticias de Stella 
dos Anios, do SGDF, da Revista Esso, ano 30, n.• 1, 1967, dos 
arquivos de documenta.;ao municipal da Diretoria de Documen
tat;:ao e Divulgat;:ao do Instituto Brasileiro de Estatistica. 
de diversos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro e das 
edi96es anteriores da monografia. 

EST A publicagao faz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao do Instituto Brasileiro de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evo
lugao hfst6rica do Municipio, corresponde a uma ten.
tativa no sentido de sintetizar, com adequada sis
tematizagao, elementos esparsos em diferentes do
cumentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias 
de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, 
nao sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
fontes de pesquisa. Par isso, o !BE acolheria com o 
maior interesse qualquer colaboragao, especialmente 
de historiadores e ge6grafos. 
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• A ideia da interiorizarao da 
Capital ganhou forra desde a 
Inconfidhzcia Mineira. 

• Brasilia foi inaugurada a 21 de 
abril de 1960, com um largo 
programa de atos civicos. 

• Popularao: passou de 12.700 
habitantes em julho de 1957 
para 347.578 em julho de 1967. 

• Planejamento urbanistico e fei
rao arquitetonica tem projerao 
mu11dial. 




