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VOLTA REDONDA 
RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 168 km' (1965); alti
tude da sede: 380,3 m; temperaturas em °C: 
maxima, 32,7; minima, 12,2; precipitac;iio plu
viometrica anual: 1.100 mm. 

POPULA<;AO - 112.973 habitantes restimativa para 
1.0 de julho de 1967); densidade demogriifica : 
672 habitantes par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONoMICOS - 68 estabelecimentos 
industriais, entre os quais a Companhia Side
rurgica Nacional; 4 de comercio atacadista, 825 
de comercio varejista; e 1.124 de prestac;iio de 
servi<;os; 1 Banco (matriz), 10 agencias ban
ccirias e 1 da Caixa Econ6mica Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS - 61 estabelecimentos es
colares de ensino primcirio geral, 28 de ensino 
medio e 1 de ensino superior; 7 tipografias, 8 
livrarias, 6 bibliotecas, 4 peri6dicos, 1 radio
difusora e 4 cinemas. 

ASPECTOS URBANOS - 792 logradouros ptlblicos, 
35 bairros, 28.450 predios, 22.300 ligat;oes eletri
cas, 1.000 aparelhos telet6nicos; 10 hoteis, 4 
pens6es, 32 restaurantes, 450 bares e botequins. 

ASSISTi:NCIA Mi:DICA - 4 hospitais com 258 lei
tos; 56 medicos, 28 dentistas, 28 entermeiros, 35 
auxiliares de entermagem e 10 tarmaceuticos 
no exercicio da protissao; 30 tarmcicias e dro
garias. 

VEfCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal em 31-12-966): 3.048 autom6veis, 226 camio
netas, 108 6nibus, 35 motocicletas, 3 ambulfin
cias, 599 caminhoes, 40 carros tanques, 4 turgoes~ 
15 reboques e 450 motonetas. 

OR<;AMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
cruzeiros novos) - receita prevista: 9,5; despe
sa fixada: 9,5. 

REPRESENTA<;AO POLfTICA - 17 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita de Lima Medeiros. Na capa, 
os dois altos fornos da Companhia Siderurgica 
Nacional (foto cedida pela empresa) . Diagramac;ao 
de Valdemar Cavalcanti. 



lgreja Santa Cecilia 

ASPECTOS HIST6RICOS 

A REGili.o compreendida entre as fraldas da serra da 
Mantiqueira e as da serra do Mar era, ate o inicio 
do seculo XVIII, habitada por indios puris e araris, 
mais conhecidos por coroados, embora bandeirantes 
paulistas ja a houvessem palmilhado, a procura de 
caminho mais curta para os sert6es de Cataguases. 

Desb1'avamento e ColonizafaO 

EM 1728, Luis Monteiro, governador do Rio de Janei
ro, ordenou abertura de uma estrada para Sao Pau
lo. 0 paulista Simao da Cunha Gago fundou, em 
1744, o povoado de Nossa Senhora da Concei
gao do campo Alegre da Paraiba Nova (atual Re
sende). Para a passagem da que mais tarde seria 
a estrada Rio-Sao Paulo, estabeleceu-se a ligagao 
entre os desbravadores vindos do Rio de Janeiro, 
de Pirai e de Barra do Pirai e os sulistas de Nossa 
Senhora da Conceigao. 

Embora coubesse ao vice-rei D. Luis de Vascon
celos e Souza iniciar o .povoamento da Capitania do 
Rio de Janeiro, foi a partir do inicio do seculo XIX 
q-ue foram concedidas sesmarias a Domingos Jose 
Pereira Guimaraes (1801) , Manuel Joaquim da Silva 
Castro e padre Jose da Silva Brandao (1804), capi
tao Jose Pedro Vieira Ferraz 0813), tenente Anto
nio Carlos Vieira Ferraz e Manuel Joaquim Salgado 
(1826) . 

Cicio Agficola 

CoM a concessao de sesmarias tiveram comego os 
trabalhos agricolas. Surgiram as primeiras fazendas, 
denominadas Sao Joao Batista, Tres Pogos, Santa 
Teresa, Santa Cecilia, Belmonte e outras. Foi a pr6s
pera fase cafeeira. 0 moroso transporte em carros 
de boi foi substituido pelo fluvial, improvisando-se 
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urn porto, em 1864. Em t6rno dele, construiram-se 
as primeiras edificag6es, destinadas ao pouso de tro
pas, comercio e residencias, formando 0 nucleo do 
povoado de Santo Antonio da Volta Redonda, no 
lugar onde o rio Paraiba faz curva quase fechada,r 
Em 1864, completado o trecho da Estrada de Ferro 
Central do Brasil ate Barra do Pirai, fizeram-se es
tudos para prolonga-lo ate Barra Mansa. Os fa
zendeiros de Volta Redonda pleitearam e consegui
ram uma estagao no percurso, tendo, para isso 
construido uma ponte de ligagao entre as margens 
do Paraiba. A inauguragiio da ponte e a da estagiio 
tiveram lugar em 1871, ano em que tambem foi 
inaugurada a Agencia dos Correios e Telegrafos. 
Duas escolas, mantidas pelo Governo da Provincia, 
foram criadas em 1874. Outras, mantidas pela Ca
mara Municipal de Barra Mansa, instalaram-se pou
co depois . Data de 1874 a concessao da primeira 
linha de bondes e de 1883 a da segunda. A primeira 
leva de colonos agorianos chegou em 1887. 

Ciclo da Pecuaria 

A PARTIR de 1897, fazendeiros mineiros dedicados a 
pecuaria, aos quais nao prejudicara a povoagao do 
brago escravo, passaram a adquirir os abandonadqs 
cafezais, para transforma-los em fazendas de 
criagao de gada. Iniciava-se a era da pecuaria, que 
foi, durante cerca de 40 anos, fator preponderante 
da economia de Volta Redonda. Em 1897, inaugurou
-se o trecho ferroviario da Estrada de Ferro Oeste 
de Minas, que cortava Volta Redonda em diregiio a 
fronteira de Minas Gerais. 

Ciclo Industrial 

A MArs antiga industria do entao povoado foi o En
genho de Ac;ucar e Aguardente (hoje desaparecido) , 
fundado em 1901. Ainda existe a fabrica de produ
tos ceramicos, instalada em 1924. Mas a fase indus-
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trial propriamente dita se iniciou com a Siderur
gica Nacional, a partir de 1941. 

FORMA(AO ADMINISTRATIV A 
E JUDICI.ARIA 

0 DISTRITO de Paz de Volta Redonda foi criado por 
Deliberagao do Governo do Estado a 26 de dezembro 
de 1890. Suprimido pelos Decretos n.•• 1 e 1A, de 8 
de maio e 3 de j unho de 1892, foi restabelecido pela 
Lei n .0 1.820, de 4 de dezembro de 1922, e novamente 
extinto pelo Decreto Federal n.0 15.923, de 10 de 
janeiro de 1923. Finalmente, em 23 de outubro de 
1926, por Lei estadual n.0 2.028 teve assegurada a 
condigao de distrito do Municipio de Barra Mansa. 
0 Municipio foi criado em 17 de julho de 1954, por 
Lei n.0 2.185. Sua instalagao se verificou a 6 de feve
reiro de 1955 . 

A Lei n.0 1.385, de 20 de abril de 1955, criou a 
Comarca de Volta Redonda. 

LOCALIZA(AO DO MUNICIPIO 

VoLTA Redonda integra a zona fisiogratica flumi
nense de Resende. Seus 168 qui16metros quadrados 
estao delimitados pelos municipios de Pirai, Barra 
do Pirai, Barra Mansa e Rio Claro. 

A sede municipal, aos 380,3 metros acima do 
nivel do mar, dista 109,7 quil6metros, em linha reta, 
da Capital do Estado. Suas coordenadas geograficas 
sao: 220 29' de latitude Sul e 440 05' de longitude 
W. Gr. 0 clima e temperado, sendo 32,7°C a media 
das temperaturas maximas e 12,2°C a das minimas. 
A precipitagao pluviometrica anual e de cerca de 
1.100 mm. 0 principal acidente geografico do Muni
cipio e o rio Paraiba do Sul. 

POPULA(AO 

0 CENso Demogr.afico de 1960 registrou populagao 
de 88.740 habitantes, dos quais 4.767 na zona rural. 
A Cidade cresceu 161,2% no ultimo decenio inter
censitario. 

Colegio N. s.a do Rosano 
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Dada a natureza industrial de sua atividade 
principal, e Municipio eminentemente urbana, resi
dindo na zona urbana 94,6% dos municipes. 

POPULACAO 

95% 

~ QUAORO URBANO 

D QUAORO RURAL 

INDOSTRIA 

Pelo Laborat6rio de Es
tatistica do !BE foi esti
mada populac;ao de 112.973 
habitantes, para · 1.0 de 
julho de 1967. Em conse
quencia, a densidade de
mografica se elevou para 
672 habitantes por km" 
(528, em 1960) . 

Em 1966, o registro ci
vil apresentou os seguin
tes dados: casamentos, 
683; nascimentos, 4.594 
(764 nascidos em anos 
anteriores) dos quais 161 
natimortos; 6bitos, 1.012 
(283 de menores de 1 
ano). 

SEGUNDO dados locais, em 31 de dezembro de 1966 
havia 81 estabelecimentos industriais. No ano ante
rior era a seguinte a distribuic;ao dos estabeleci
mentos fabris entao existentes: 

VALOR DA 

CLASSE E FSTA· PESSOAL PRCDUQAO 

GENEROS DE BELECI- OCUPADO 

INDUSTRIAS MENTOS EM 
l\umeros 31-12-1965 
absolutos % 

NCr$ 
----------- ---- - - -- --- -- - ---· 

lndlistrias de Transfor-
ma~ao: 

Metall!rgica. . . .. .... 6 14 854 295 614 520 96,0 

Minerais nf1o metalicos 8 362 9 944 180 3,2 

Pndutos alimentare9 .. 34 153 1 527 223 0,5 

Quimica ..... ··· ·· ·· .. 1 43 709 157 0,2 

Di\·ereos .... ... . . . .. . 16 101 358 391 0,1 

TOTAL. . . . . . . ' . . 65 15 516 308 184 471 100,0 
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Por ocasiao do Recenseamento Geral de 1960, 42 
estabelecimentos da industria de transformac;ao 
registraram produc;ao avaliada em NCr$ 19,8 mi
lh6es, para os quais 4 estabelecimentos do genera de 
metalurgica contribuiram com 97,8%. 

Volta Redonda figurava entao como o 1.0 dentre 
os 61 municipios fluminenses, em importancia in
dustrial, cobrindo 25,5 % da produgao de todo o Esta
do. :Esse relevo se. deve a industria metalurgica, que 
representava 70,9% da produc;ao metalurgica esta
dual e 15,6% da nacional (2 .767 municipios brasilei
ros, em 1960) . 

INDUSTRIA 1965 

VALOR DA PRODUCAO PESSOAL OCUPADO 

96% 

~ METAUJRGICA DouTROS • • 

AGROPECUARJA 

0 GADO existente se destina, em sua maioria, ao con
sumo interno e a produc;ao de leite, com igual obje
tivo. Em 1965, totalizava 21.934 cabegas, avaliadas 
em NCr$ 1,6 milhao (1,6 bilhao de cruzeiros na 
epoca). Para esse valor, a contribuic;ao bovina foi 
de 90,1 %: 

Especie 

Bovinos 
Caprinos .. .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . 
Suinos ......... . .... . ..... .. .. . 
Muares . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . 
Eqiiinos . . ... . . .. ..... .. . . . . .. . 
Asininos . . . .. .. ... ... ... . . . . . . 

Cabeqas 

16 330 
2 000 
1 500 
1480 

620 
4 

No ana seguinte, cerca de 18 mil bovinos, sui
nos e eqiiinos foram avaliados em NCr$ 1,3 milhao. 

Menos expressiva, a agricultura se baseia no 
cultivo do milho e do arroz e, em menor escala, da 
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Escola Tecnlca 

laranja. A produgao agricola foi atribuido, em 1966, 
valor de NCr$ 33,7 milhares, segundo fonte local: 

PRODUTOS 

Milho ... . .. . . . .. ... . . ... . 
Arroz . ..... . .... . ... . . . .. . 
Laranja ......... .. . .. . .. 

I 
TOTAL. .... . .... ... .. 

'"' 

UNIDADE 
DE REFE· 
RENCIA 

t 
t 

frutos 

QUANTI
DADE 

228 
18 

160 000 

YALOR 
(NCr$) 

27 600 
5 760 

352 

33 712 

COJHPANHIA SIDERURGICA NACIONAL 

PELo Decreta-Lei n .o 2.054, de 3 de margo de 1940, 
foi criada a Comissao Executiva do Plano Siderur
gico Nacional, com a incumbemcia de realizar estu
dos para a construgao de uma usina siderurgica e 
de organizar a comissao nacional que deveria cons.:. 
trui-la e explora-la. 

Ao .preferir Volta Redonda, entre os locais indi
cados, a Comissao tomou por base estudos especifi
cos, realizados sobre condig6es geograficas relacio
nadas a economia nacional. 0 local, a!i.as, fora, 
muito tempo antes, considerado recomendavel, por 
Pandia Cal6geras, para instalagao de altos fornos. 

0 parecer da firma construtora (G. Mckee & 
Company, de Cleveland, Ohio), favoravel a localiza
giio escolhida, foi valioso subsidio para a obtengiio 
de uma parte do capital necessaria ao empreendi
mento, financiado pelo Export-Import Bank. 
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0 Decreta-Lei n.o 3.002, de 30 de janeiro de 1941, 
aprovou o plano para a construgao e explora<;ao da 
usina siderurgica em Volta Redonda, ficando a Co
missao Executiva autorizada a promover os atos 
necessarios a sua execugao. Em 9 de abril de 1941 
foi constituida a Companhia Siderurgica Nacional, 
que recebeu daquela Comissao, sem solugao de con
tinuidade, os servigos preliminares de constru<;ao, 
anteriormente iniciados. 

A Siderurgica contou, desde o inicio, com o 
apoio do Tesouro Nacional, das Caixas Economicas 
Federais do Rio de Janeiro e de Sao Paulo, Institu
tos de . Aposentadoria e Pens6es dos Industri.arios, 
Comerciarios e Bancarios, principais bancos nacio
nais, associag6es de classes, firmas comerciais e in
dustriais, empresas siderurgicas existentes no Pais 
e personalidades da vida publica e privada, atraves 
de decretos-leis que autorizavam as colaborag6es. 

Com NCr$ 500,00 milhares de capital (500 mil 
cantos, na epoca), metade dos quais em a<;6es or
dinarias, abertas a subscri<;ao popular, Volta Re
donda se tornou realidade. 

FoL em 1946 que a Usina comec;ou a produzir 
coque, gusa e lingotes de ago. A produgao brasileira 
de ago limita,va-se, entao, a 205 mil toneladas. Vinte 
anos depois, a produ<;ao brasileira de lingotes de ago 
se elevou a 3,7 milh6es de toneladas e a contribui
<;ao da Companhia Siderurgica Nacional foi de cerca 
de 1/3 para o total. 

Os seus principais produtos siderurgicos, no 
periodo 1963/ 66, estao apresentados na tabela se
guinte: 

PRINCIPAlS 
PRODUTOS 

Coque . .. . .. . .. . ... • .. 
Sinter . .. . . . .... . .'." ... 
Gusa ...... . .. 
A~o Lam,inado ... .. . .. 

QUANTIDADE (t) 

1963 1964 1965 1966 
1----1--- - il--- - -----

671a44 715 073 635 089 577 788 
581 887 599 394 772 948 783 233 
854 370 896 985 . 926 789 875 232 

1 015 911 882 960 921 057 957 364 
I 

De acordo com o Relat6rio da CSN - 1966, a 
produgao de Laminados excedeu, em 3,9%, a do 
exercicio anterior, a de Sinter 1,3%, tendo a de F6-
lhas-de-Flandres registrado volume de 342 t superior 
a de 1965. Foi ressaltada a melhoria do "coke rate" 
determinante da menor solicitagao de Coqueria. 
Motivou jubilo o inicio da produgao, em escala 
industrial, de agos de qualidade mais apurada, ca
pazes de reconquistar o comercio exterior: acalma
dos, capeados mecanicamente, alem do nobre A9o 
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PROOUCAO S I OERURG I CA 
MIL TO NELAOA S 

t2oo.-----------,-----------.-----------, 

-:: · - · - · -· 
, __ ,--,.~- . ~1-----__ 

1----~-...:-:-: I ------

~ - - · - · -·-·~-~ . ' ___...- - · - · r- . 
600 . -.- . - . 

LEGENOA 
__ ACO LAM INAOO 
_ GUSA 

_ SINTER 

- ·- COOUE 

QL_ __________ J_ __________ _L __________ ~ 

19 6 3 ..?. t964 1965 1 9~~t 

Cor-Ten, 5 a 8 vezes mais resistente a corrosiio e a 
tensao do que o comum. 

0 Documento esclarece ainda que, com a con
clusao do Plano Intermediario, a capacidade de pro
duc;iio da Usina Presidente Vargas sera de 1.400 mil 
toneladas anuais de Lingotes de Ago. 

A tabela a seguir apresenta a produc;ao siderur
gica de Volta Redonda, em 1966, comparativamente 
com a do Pais: 

NUMERO PRODUCAO (t) 

PRODUTOS DE 
PRODU- T t 1 d ICompanbia 
TO RES o a o S'd , . % ~bre 

Pais 1 erurg1ca o total Nac10nal 
----- - -----·- -----------

Co~ue ...... . .. . .. . .... 3 1 210 330 577 788 46,6 
Sinter ......... ... . ... .. 6 1 795 650 783 233 43,6 
Gusa ... ................ 15 2 701 266 875 232 32,4. 
A~o em Lir.gotes .•... . . . 35 3 745 249 217 672 33,3 
Produtos lntermediarios .. 2 105 512 32 650 30,9 
A~o Laminado .. ........ 31 2 490 511 957 364 38,4 

Trilhos e Acess6rios ... 1 106 192 106 192 100,0 
Chapas Galvaoizadas .. 1 40 939 40 939 100,0 
Fo!has de Flandres ... 1 170 626 170 626 100,0 
Chapas c Bohinas a 

Frio .. ... .... ...... 3 357 202 228 288 63,9 
Chapas e Bob ioas a 

Quente .. .. .... ..... 5 486 137 181 864 37,4 
Ch~ pas Grossas ....... 5 302 231 105 466 34,9 
Perfilarlos e Barras ... 23 576 653 91 339 15,8 
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COJVIERCIO E BANCOS 

EM 1966, contavam-se 825 estabelecimentos de co
mercia varejista e 4 de atacadista. 

Em funcionamento, 12 estabelecimentos de 
credito, entre OS quais a Matriz do Banco de Volta 
Redonda e agencias do Banco do Brasil e da Caixa 
Econ6mica Federal. 

A seguir, saldos das principais contas registra
das, em 31 de dezembro de 1965, nos municipios de 
Volta Redonda e da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro: 

CO NT AS 

SALDO F.M 31-12-1965 
(NCr$ 1 000) 

Capital do Volta % sobre 
Estado Iledonda a Capital 

---------------1----1·-----

Caixa em moeda corrente ......... . 
Rmprestimos em contas correntes .. . 
Err prestimos hipotecarios .......... . 
Titulos descontados ............... . 
Dep6sitos a vista e a curto prazo .. 
Dep6sitos a prazo .... . ........... . 

3 662,0 
4 641,0 

103,3 
25 826,0 
63 305,5 

96,0 

928,3 
108,1 

5 266,0 
9 051,8 

16,0 

25,4 
2,3 
0,0 

20,4 
14,3 
16,0 

A Camara de Compensagao de Cheques regis
trou, em 1966, 155.971 cheques compensados, tota
lizando NCr$ 113,2 milh6es. No primeiro semestre de 
1967, foram compensados 78.456 cheques, no valor 
de NCr$ 72,0 milh6es. 

Aspecto da Cidade 



!vlEIOS DE TRANSPORT£ 

ExiSTEM, no Municipio, duas estagoes da Rede Fer
roviaria Federal. Trens de ago e litorinas tern para
da obrigatoria na Cidade. 

No setor rodoviario, servem-no as federais 
BR-116, que vai de Fortaleza, no Ceara, ate Jagua
rao, no Rio Grande do Sul, ligando-o aos grandes 
centros nacionais, e a BR-462 comunicando-o com 
o Rio de Janeiro (GB) e Angra dos Reis. Ha estra
das estaduais, entre elas a que liga Volta Redonda 
a Barra Mansa. 

0 Aeroporto possui urn grande campo de avia
<;ao com capacidade para aterragem de bimotores. 

Volta Redonda esta ligada par estrada de roda
gem aos vizinhos municipios de: Barra do Pirai 
(39 km), Barra Mansa (9 km), Pirai (37 km) e par 
ferrovia a: Barra do Pirai (36 km), Barra Mansa 
(10 km) e Pirai (36 km) . 

com a Capital do Estado a ligagao rodoviaria 
e feita via Mage (195 km) ou misto (ate Guanabara 
126 km e via maritima mais 6 km). Par ferrovia, 
liga-se a Guanabara par 145 km, dai par barcaga, 
ate Niter6i, mais 6 km. 

Linhas de 6nibus cortam a Cidade em todos os 
sentidos, conduzindo moradores dos bairros mais 
distantes ao centro e vice-versa. 

f/S.HORIZONTf • 
1:/H ~ILIA 

RODOYIA FEDERAl -
BODOV/A ESTA{)(IAL -
FERROV!A . 

Estavam registrados na Prefeitura Municipal, 
em 31 de dezembro de 1966, 3.048 autom6veis, 226 
camionetas, 108 6nibus, 35 motocicletas, 3 ambu
lancias, 599 caminh6es, 40 carros-tanques, 4 furg6es, 
15 reboques e 450 motonetas. 

INSTRU(A.O 

SEGUNDO o Censo Escolar de 1964, quando foi abran
gida uma populagao de 101.425 habitantes, 85,8% 
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IEstado, 76 ,0% ) das criangas em idade escolar fre
qiientavam escolas. Ate o limite de 14 anos, regis
trou-se a seguinte discriminagao: 

POPULAQAO 

De 7 a J4 anos 
ESPECIFICAC' AO 

De 0 a 14 Freqtientam escola 
anos Total 

Numero~ % sobre 
absolutos 0 total 

------ - -- --------- ----·- ---

Municipio ...... .. . . . . 46 451 22 767 19 5~4 85,8 

Areas urbana e subur-
bana .. .... .. . . . 45 331 22 122 19 088 86,3 

Area rural .. . . .. . .. . . 1 120 645 446 69,1 

Ao iniciar-se o ano Ietivo de 1967, matricula
ram-se 21.282 alunos nos 61 estabelecimentos de 
ensino primario geral, nos quais Iecionavam 712 pro
fess6res. 

0 ensino media era ministrado em 28 estabele
cimentos, nos quais se matricularam 8.278 alunos , 
em 1967, sob orientagao de 448 profess6res . 

Dezoito profess6res integravam o corpo docente 
da Escola de Engenharia Metalurgica, de ensino 
superior, em que se matricularam 176 alunos. 

SAO DE 

VoLTA Redonda disp6e de 4 estabelecimentos hos
pitalares, que oferecem, em conjunto, 258 leitos, 
sendo 73 das seg6es de maternidade. 

No ambito da assist€mcia para-hospitalar, fun
cionam 6 estabelecimentos, entre eles o SAMDU, o 
-P6sto de Saude do Estado e o Centro de Puericul
tura da Companhia Siderurgica Nacional. 

Clinicam 56 medicos e 28 dentistas, coadjuvados 
par 28 enfermeiros, 35 auxiliares de enfermagem e 
10 farmaceuticos. Existem 30 farmacias e drogarias 
e 2 laborat6rios de anaJises. 

FINAN(AS POBLICAS 

No EXERcicro de 1966, a Uniao arrecadou NCr$ 16,8 
milh6es, o Estado NCr$ 24,1 milh6es e a Prefeitura 
NCr$ 3,2 milh6es, tendo realizado despesas de valor 
muito a proximad a. 

0 orgamento municipal para 1967 preve receita 
de NCr$ 9,5 milh6es e fixa esse teto para a despesa. 
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OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

VOLTA Redonda conta com 792 logradouros publicos 
(13 pragas), dos quais 245 construidos pela Compa
nhia Siderurgica Nacional. Ha 35 bairros. Mais de 
300 ruas sao calgadas e arborizadas e cerca de 400 
beneficiadas por iluminagao publica. Dos 28.450 pre
dios existentes, 14.900 sao abastecidos de agua e 
22.300 servidos por iluminagao eletrica. A Barragem 
de Santa Rita trouxe urn acrescimo de urn milhao e 
seiscentos mil litros por dia de agua tratada e clo
rada. A rede de abastecimento de agua mede 73.922 
metros . A energia eletrica e de 110 e 220 volts, car
rente alternada e de 50 ciclos fornecida pela Rio 
Light. Contam-se 1.000 aparelhos telefonicos distri
buidos por 168 logradouros. 

Co-bispado de Barra do Pirai, Volta Redonda 
inclui-se entre os municipios brasileiros em que pre
domina a religiao cat6lica. Ha 24 igrejas e 6 pa
r6quias. 0 culto protestante disp6e de 24 templos 
e o espiri ta de 9 centros. 

Entre os 1.124 estabelecimentos de prestagao de 
servigos, contam-se 10 hoteis, 4 pens6es, 32 restau
rantes, 450 bares e botequins, 85 barbearias e 21 ins
titutos de beleza. 0 Hotel Brasil e cerca de uma de
zena de unidades hoteleiras sao de uso exclusivo dos 
funcionarios solteiros da CSN. 

Existem 6 bibliotecas, das quais 4 sao particula
res. Entre elas, conta-se a mantida pela Companhia 
Siderurgica Nacional, com cerca de 14 mil volumes. 
Existem 7 tipografias e 8 livrarias. 

Circulam 3 peri6dicos alem do "0 Lingote", a 
cargo da Companhia Siderurgica Naciona.l, para 
distribuigao interna. A radiodifusao esta a cargo da 
"Siderurgica Nacional" (ZYP-26) que transmite em 
ondas medias 1.560 kc/s. Entre OS 4 cinemas, destaca
-se o "Nove de Abril", patrimonio do Clube dos 
Funcionarios da CSN, com capacidade para 2.330 
espectadores. Ha 22 bons clubes, alguns luxuo
samente instalados, alem do Centro Musical de 
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Volta .Redonda. Dois estadios, diversos campos de 
futebol, piscinas, campos para bola ao cesto, tenis e 
outros esportes propiciam ambiente sadio. 

A Camara de Vereadores de Volta Redonda e 
composta de 17 edis. Estavam inscritos, ate 15 de 
novembro de 1966, 43.757 eleitores. 
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