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ASPECTOS FISICOS - Area: 352 km'; altitude da 
sede: 600 m; temperaturas, em °C: maxima, 22; 
minima, 14; precipitaqao pluviometrica total: 
1.300 mm (1967). 

POPULA()Ji.O - 14.875 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1967); densidade demogrdfica: 
42 habitantes par quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES ECON6MICAS - 700 propriedades 
agricolas (1968), 29 estabelecimentos industriais 
e 97 comerciais. 

ASPECTOS CULTURAIS - 58 estabelecimentos de 
ensino primarzo comum e 2 de ens·ino media; 
5 bibliotecas, 2 associar;6es culturais e 2 espor
tivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 166 ligaq6es eletricas, 11 
aparelhos telef6nicos; 2 hoteis, 2 restaurantes e 
3 bares e botequins. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal em 31-12-1967) - 95 autom6veis e jipes, 1 
6nibus, 125 caminh6es, 12 camionetas e 30 vei
culos nao especificados. 

ASSIST£NCIA MEDICA - 2 pastas de saude; 1 me
dico e 2 tarmaceuticos; 3 tarmacias . 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1968 (milhares de 
cruzeiros novas) - Receita prevista: 120,0; ren
da tributaria: 22,1; despesa fixada: 120,0. 

REPRESENTA()Ji.O POLITICA - 9 vereadores. 
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HISTORICO 

NA SEGUNDA metade do seculo XVIII a constante 
procura de ouro atraia levas de garimpeiros para 
as margens dos c6rregos auriferos, afluentes dos 
rios Negro, Macuco e Grande. Dai o desbravamento 
das terras do atual Municipio de Sao Sebastiao do 
Alto, habitadas pelos indios Coroados e Goitacas. 

Entre os anos de 1779, e 1786, os garimpeiros, 
chefiados pelo legendario Manoel Henriques, mais 
conhecido pela alcunha de "Mao de Luva", explora
ram clandestinamente os tributarios desses rios, pro
vocando energicas providencias militares, por parte 
do entao Vice-Rei D. Luiz de Vasconcelos e Souza. 

Foi assim que , a partir de 1786, comegaram a 
afluir a regiao levas de faiscadores, em busca do pre
cioso metal. Dolorosa surpresa os aguardava, pais 
verificaram que os fil6es estavam esgotados. Apesar 
disso outros garimpeiros surgiram, movidos pela am
bigao. A grande maioria, porem, logo se dirigiu para 
outras terras. Restou urn reduzido numero, ja adap
tado a novas condig6es de atividade, particularmente 
a agricultura. 

No relat6rio do Vice-Rei D. Luiz de Vasconcelos 
e Souza, enviado ao governo de Portugal, datado de 
20 de ag6sto de 1789, encontram-se referencias ao 
Municipio. 

A criagao do arraial de Sao Sebastiao, elevado 
a curato em 1852, e atribuida aos remanescentes dos 
garimpeiros. 

A partir daquela epoca, a localidade prosperou 
rapidamente, a ponto de ser, dais anos depois, ele
vada a freguesia . Em 1861, foi esta desmembrada do 
Municipio de Cantagalo e passou a chamar-se Sao 
Sebastiao do Alto, subordinada ao de Santa Maria 
Madalena. 

Suas lavouras floresciam, o que em grande parte 
se devia ao escravo negro. Com o advento da abo
ligao, em 1888, o surto de prosperidade terminou . 

Gragas aos esforgos de seus habitantes, Sao Se
bastiao do Alto vern acusando atualmente urn novo 
e promissor surto de desenvolvimento, principal
mente no setor pecuario. 
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PormafCiO Administ'lativa e Judiciaria 

EM 28 de setembro de 1855, por f6rga da Lei ou 
Decreto provincial n .0 802, foi criada a freguesia de 
Sao Sebastiao do Alto, surgindo a vila em virtude 
do Decreto estadual n.o 194, de 17 de abril de 1891, 
com sede na freguesia de m esmo nome. Sua instala
gao ocorreu a 7 de junho seguinte. 

Mais tarde o Municipio foi extinto, por Decreto 
estadual n.0 1, de 8 de maio de 1892, tendo sido 
restaurado por f6rga da Lei estadual n.0 33, de 7 
de dezembro de 1892, com territ6rio desmembrado 
do Municipio de Sao Francisco de Paula. 

A partir de 1911 , 
o Municipio apa
rece constituido 
de dois distritos 
- Sao Sebastiao 
do Alto (sede) e 
Valao do Barro e, 
a 27 de dezen1bro 
de 1929, a Vila 
recebeu foros de 
Cidade (Lei esta
dual n.0 2 .335 ) . 

Por Lei n.0 1.804, 
de 12 de janeiro 
de 1924, foi cria
da a Comarca de 
Sao Sebastiao do 
Alto, constituida 
pelo Termo do 
m es mo nome. 
Mais tarde, po
rem, foi suprimi
da passando a 
pertencer suces
sivamente a Co
marca de Santa 
Maria Madalena, 
e a de Cantagalo. 
A sua restauragao 
da t a de 12- 9-1957 
(Lei n.o 3. 382 ) . 
Atualmente e de 
3a entrfmcia. 

Edific io do Forum 
e Prefe itura l\1unicipal 
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ASPECTOS FlSICOS 

Slio SEBASTIAo DO ALTO situa-se na Zona Fisiografica 
de Cantagalo e tern o territ6rio bastante aciden
tado, destacando-se entre as principais elevag6es as 
serras de Sao Sebastiii.o e Deus-me-Livre. E: aprecia
vel o potencial hidraulico disponivel. Entre os cursos 
de agua sobressaem os rios Grande e Negro e seu 
afluente Macuco, alem dos c6rregos Babil6nia, Hu
maita e Sobrado. Ha duas cachoeiras formadas pe
los rios Negro e Grande, sendo que a Humaita, lo
calizada neste ultimo, e de grande beleza. 

Em seu solo encontram-se vestigios de ouro, vas
to tabuleiro calcario, malacacheta e depositos de 
saibro. 0 revestimento floristico e constituido de 
capoeiras e pequenas matas, predominando, todavia, 
a vegetagao rasteira. 

0 clima e muito born, citado no roteiro turistico 
do Estado. Em 1967, a temperatura registrou maxima 
de 22oc e minima de 14. A precipitagao pluviome
trica totalizou 1.300 mm, sendo a epoca das chuvas 
de setembro a fevereiro. 

Com area de 352 km", limita-se com os mu
nicipios de Cantagalo, Itaocara, Santa Maria Ma
dalena, Sao Fidelis, Cordeiro e Trajano de Morais . 

A Cidade fica a 600 metros de altitude e dista 
156 km, em linha reta, de Niter6i ; apresenta as 
seguintes coordenadas geograficas: 21° 56' 00" de 
latitude S e 42° 06' 00" de longitude W. Gr. 

Grupo Escolar Julio Vieitas 
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POPULA(AO 

FoR ocasiao do Censo de 1960, contava o Municipio 
com 11.753 habitantes. No Ultimo intervalo censita
rio, verificou-se acrescimo de 98 ,1% , nas zonas ur
banas, aumento que foi na Cidade de 87,0% e na 
Vila de Valao do Barro de 114,5% . Cadastraram-se 
2.092 domicilios, sendo 1.169 em Valao do Barro. 

A populac;ao estava assim distribuida: 

LOCALIZAQAO 
POPULAQAO 

Total Urbana Rural 
-------------- --~-- -

Municipio . . . .. 11 753 1 250 10 503 

Distrito-sede . ... 5 133 /03 4 430 
VaHio do Barro . . 6 620 547 6 073 

0 Municipio e eminentemente rural, com 89,4% 
da sua populac;iio nesta zona (95 ,7% em 19·50). 

Para 1.0 de julho de 1967, o Laborat6rio de Es
tatistica do IBE estimou a populac;iio em 14.875 pes
soas e a densidade demografica, que era de 33 ha
bitantes por quil6metro quadrado, em 1960, passou 
para 42 . 

POPULACAO 

1950 1960 

0 Zona urbana lfJ Zona rura I 

Foram registrados, em 1966, 405 nascimentos (11 
natimortos), dos quais 244 em anos anteriores; 83 
6bitos em geral 05 menores de 1 ano) e 73 casa
mentos. 
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PECUARJA 

0 MUNICIPIO e urn dos principais produtores de leite 
da regiao Centro-Norte fluminense. As rac;as mais 
comuns sao a holandesa, guzera, e mestic;a. 0 gado 
e exportado, em pequena escala, para os municipios 
de Nova Iguac;u e Nova Friburgo. 

A populac;ao pecuaria, ja em 1966, totalizava 
Ei1.840 cabec;as, com a seguinte distribuic;ao: 

POPULA(IAO PECUARIA CABEQAS 

Bovinos 23 600 
Eqiiinos .. 1 240 
Muares . . 1 000 
Sufnos ... 26 000 

TOTAL 51 840 

VALOR 

Numero9 
absolutos 

( Cr$ 1 000) 

3 417 
50 

120 
960 

4 547 

% s.1bre 
o total 

75,2 
1,1 
2,6 

21,1 

100,0 

A produc;ao de leite, no mesmo ano, foi de 3,4 
milhoes de litros, no valor de NCr$ 408,0 milhares. 
Quanto ao plan tel avicola calculava-se em 65 mil 
cabec;as de galinaceos (400 perus) e 2.000 palmipe
des, no valor de NCr$ 73,6 milhares. A produc;ao de 
ovos de galinha alcanc;ou 200 mil dluzias e NCr$ 60,0 
milhares. 

AGRICULTURA 

A AGRICULTURA figura logo abaixo da pecuaria no 
quadro da economia municipal. 

0 Censo Agricola de 1960, segundo a condic;ao 
legal das terras, contou 566 estabelecimentos de ter
ras pr6prias (31.816 h a), 84 de terras arrendadas 
(5.120 ha), 2 ocupadas (24 h a), 24 pr6prias e ar
rendadas (1.818 ha) e 1 propria e ocupada (272 ha) . 

Tendo em vista a condic;ao do responsavel, 549 
estabelecimentos eram de proprietarios, 84 de arren
datarios, 2 de ocupantes e 42 de administradores . 

Contavam-se 157 estabelecimentos de menos de 
10 ha, 411 de 10 a menos de 100 ha, 107 de 100 a 
menos de 1.000 ha, 1 de 1.000 a menos de 10.000 ha 
e 1 sem declarac;ao de area. 
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Achavam-se ocupados 3.527 homens (3.240 de 
14 anos e mais) e 561 mulheres (400 de 14 anos e 
mais). Do pessoal ocupado, 1.458 homens (1.376 de 
14 anos e mais) e 76 mulheres (30 de 14 anos e 
mais) eram empregados. 

Em 417 estabelecimentos a atividade predomi
nante era a agricultura e agropecuaria, 226 a pecua
ria, 30 as invernadas e campos de engorda, 2 a 
extrac;ao vegetal e 2 a de experimentac;ao. 

Em 1967, a area cultivada foi de 4.873 ha, alcan
c;ando o valor de NCr$ 901,0 milhares, sendo o 
milho a principal cultura. 

A produc;ao agricola estava assim distribuida: 

PRODUTOS AGRICOLAS 

Milho . .. ·· ·· · ·· · ·· · . .. 
Cana-de-ar;ucar . .... ... . . . .... . 
Arroz .. ..... 
Feijao ...... 
Outros (I) . 

TOTA l 

I-VALOR DA 

Numeros 
absolutos 

(NCr$ l 000) 

450 
200 
112 
80 
59 

901 

PRODUQAO 

% sobre 
o total 

50,0 
22,2 
12,4 
8,9 
6,5 

100,0 

(1) Incluem-se mand.ioca, banana, fumo, abacate, laranja, care, manga, cOccrda-baia 
amendoim e limiio. 

ACRIC!J f T!JRA 

8 Milho 

~ Cono.de . o~ucor 
~ Arroz 
~ Feijao 

D Oulro s 



Vista parcial da cidade 

0 !BRA cadastrou 470 im6veis rurais, ate 31 de 
dezembro de 1966 e, segundo dados locais, ja exis
tiam aproximadamente 700 propriedades agricolas, 
em janeiro de 1968. 

INDOSTRIA 

PELO Censo Industrial de 1960, existiam 5 estabele
cimentos : 1 de madeira e 4 de produtos alimen
tares. 

A produc;ao industrial; em 1966, alcanc;ou 
NCr$ 13,1 milhares e empregou 31 pessoas, em seus 
29 estabelecimentos. 

A industria de transformac;ao era representada 
pelos g€meros de madeira, bebidas e produtos 
alimentares, estes com 20 estabelecimentos e re-
presentando 61 ,7% do valor da produc;ao. · 

0 Municipio exporta rapadura e aguardente para 
a Capital estadual e para o Municipio de Nova 
Friburgo. 

Gado Abatido 

FoRAM abatidas, em 1966, 109 cabec;as de bovinos e 
293 de suinos, resultando 45,1 t de produtos, no va
lor de NCr$ 55,1 milhares. 

A carne verde de bovino contribuiu com 20,7 to
neladas e 46,3% do valor, o toucinho fresco, com 
11,2 t e 30,3% do valor, a carne verde de suino, 
com 10,0 t e 21 ,5% do valor, e os couros verde e 
seco de bovino, com 3,1 t e 1,9% . 

Os 66 estabelecimentos existentes em 1960, confor
me apurado pelo Recenseamento, elevavam-se a 97, 
em 31 de dezembro de 1967. 
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Dos estabelecimentos de prestac;ao de servic;os 
destacam-se 2 hoteis·, 2 sal6es de barbeiros, 2 res
ta~rantes e 3 bares e botequins. 

0 movimento bancario se processa por inter
m edia de agencia nos municipios de Cantagalo, 
Cordeiro e Macuco. 

Ha no Municipio uma Cooperativa de Produc;ao. 

TRANSPORTES E COMUNICA(OES 

S.Ao SEBASTIAO DO ALTO e cortado pela rodovia RJ -2, 
Estrada Tronco Norte-Fluminense, no sentido oeste
leste, num percurso de 75 km, aproximadamente. 
Desta saem , rumo norte, as seguintes estradas mu
nicipais: Ismerio, Ligante e Rio Negro. Em direc;ao 
sul existem a RJ -47, estrada da Tucaia, da Saudade 
e do Guarany. 

As ligag6es rodoviarias com Brasilia, Niter6i e 
os municipios vizinhos consomem em media: 
Brasilia - DF, via Cordeiro, Tres Rios, Juiz 
de Fora e Bela Horizonte, 26 horas ; Niter6i, via Cor
deiro, Nova Friburgo, 5 horas ; Cantagalo, 1 hora 
e 30 minutos ; Cordeiro, via Macuco, 1 hora e 15 mi
nutos ; Itaocara, 1 hora e 30 minutos; Santa Maria 
Madalena, 1 hora ; Sao Fidel is, 2 horas ; Trajano de 
Morais, 1 hora. 

P/NITEROt • 

P/NOVA FR/8V RCO 
RIO 0£ JANEIRO 

CONVEN(:OES 

ROOOVIA ESTAOUAL 

FERROV/A -... 
LIMITE INTERE'STAOUiL ....,,.... 

Em 31 de dezembro de 1967, estavam registrados, 
na Prefeitura Municipal, 95 autom6veis e jipes, 1 
6nibus, 125 caminh6es, 12 camionetas e 30 veiculos 
nao especificados . 
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A Cidade e servida pela empresa Madalena Au
to-6nibus, trafegando pelo Municipio 6nibus da Rio 
Ita Ltda. e Viagao Fidelense. 

Comunicafoes 

FRESTAM relevantes servigos a coletividade altense 2 
agencias do Departamento dos Correios e Telegra
fos, sendo uma postal telef6nica, na Fraga da Ma
triz, e outra postal na Fraga Delcio Vahia, na Vila 
de Valao do Barra. 

Par seu turno, a Cia. Telef6nica Brasileira ofe
rece valioso auxilio a populagao local, par inter
media de 2 agencias na Rua Salustiano Pinto, na 
Cidade, e na Amaral Peixoto, em Valao do Barra. 
Havia 11 aparelhos telef6nicos instalados ate 31 de 
dezembro de 1967. 

INSTRU(;AO 

BAsEADO nos resultados preliminares do Censo Esco
lar de 1964, verifica-se que o numero de criangas 
matriculadas nas respectivas unidades escolares 
constituia mais da metade da populagao de 7 a 14 
anos (69,1 % ) . Nas areas urbana e suburbana o in
dice de escolaridade era bern mais elevado (91,8% ) 
e na rural mais baixo (66,0%). 

0 quadro a seguir oferece a distribuigao das 
criangas recenseadas, segundo as areas: 

CRIANQAS RECENSEADAS 

ESPECIFICAQAO De 7 a 14 ano s 
De 0 a 

Total escola 
14 anos I Freaiientam 

-------------·------- -----

Municipio .. . .... . . .. ...... . . 

Areas urbana e suburbana 
Area rural. . 

4 794 
579 

4 2:5 

2 221 

269 
1 952 

1 535 

247 
I 288 

Existiam 55 profess6res regentes de classe (2 do 
sexo masculino, localizados na area rural) : 48 nor
malistas (do sexo feminino , 37 na zona rural) e 7 
nao normalistas (2 do sexo masculino, na area 
rural) . Lecionavam ainda 6 nao regentes de classe 
(1 na zona rural, do sexo masculino). 



. ·-FREQUENCIA ESCOLAR 
( de 7 a I 4 an os ) 

' AREA URBANA 

§ Frequentom escolo 0 Noo freqiientom 

Ewino Pt'imario Comum 

Os ESTABELECIMENTOS escolares eram em numero de 
58, nos quais 100 profess6res lecionavam a 2.106 alu
nos matriculados no inicio do ana letivo de 1967. 

Existiam 2 grupos escolares, Julio Vieitas e Ja
nuario de Toledo Pizza; 2 escolas rurais, 3 estaduais, 
37 isoladas e 14 municipais. 

Emino Medio 

0 ENSINO de grau media e ministradO em 2 es
tabelecimentOS escolares, com 140 alunos matri
culados no inicio do ana letivo de 1967, para um 
corpo docente constituido de 18 profess6res. 

Os estabelecimentos eram o Ginasio Altense e 
o de Nossa Senhora do Livramento, ambos parti
culares, com o ginasial , mantidos pela Campanha 
Nacional de Educandarios Gratuitos. 

Ginasio Altense 
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SAO DE 

A ASSISTENCIA medico-sanitaria e prestada em 2 pos
tos de saude estaduais, um na Cidade, e outro na 
Vila de Valao do Barro. 

Ha 3 farmacias; 1 medico e 2 farmacfmticos, re
sidentes no Municipio. Enfermeiros e dentistas pres
tam seus servi<;os atraves do PLAMAN e da Coo
perativa Agropecuaria de Macuco. 

FINAN(AS POBLICAS 

A ARRECADAQKo estadual, no Municipio, foi de ..... . 
NCr$ 33,7 milhares, a da Uniao de NCr$ 2,7 milhares 
(abril/dezembro) e da Prefeitura de NCr$ 61,4 mi
lhares, em 1966. A despesa municipal igualou-se a 
receita. 

Para 1968, o or<;amento municipal previa receita 
de NCr$ 120,0 milhares e fixava igual despesa, sendo 
de NCr$ 22,1 milhares a renda tributaria. 

As coletorias federal e estadual arrecadam ape
nas no Municipio. 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 
I 

A CIDADE de Sao Sebastiao do Alto e tipicamente co
lonial. A sede e servida de iluminac;ao publica e do
miciliaria, fornecida pela Empresa Fluminense de 
Energia Eletrica a 8 logradouros, com 111 liga<;6es 
domiciliares. E de 166 o total de ligac;6es eletricas. 

As principais pra<;as sao a da Matriz e a Ary 
Parreiras e das ruas destacam-se : Julio Vieitas, Cel. 
Salustiano Pinto, Morais Junior, dos Suburbios, Nova, 
Alta, 15 de Novembro, 17 de Abril, Getulio Vargas 
e Amaral Peixoto. Ha 110 domicilios com abasteci
mento de agua e servi<;o de esg6to. 

A Vila disp6e de ilumina<;ao publica e domicilia
ria (55 predios) ' abastecimento de agua, pelo siste
ma de moto-bomba, fornecido pelo Estado, 1 grupo 
escolar estadual, 1 ginasio, 1 p6sto telef6nico, bares 
e botequins. 

0 culto cat6lico conta com 1 matriz na Cidade 
e outra na Vila de Valao do Barro, alem de 3 igre
jas em varios povoados deste Distrito. 

0 protestante disp6e de 2 templos na Cidade, 1 
na Vila e outro no povoado de Guarany. 

No setor cultural existem 5 bibliotecas: Publi
ca Municipal (2W volumes) , do Ginasio Altense 
(200), do Ginasio Nossa Senhora do Livramento 
(100) , do Grupo Escolar Julio Vieitas (100) e do 
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Grupo Escolar Januaria de Toledo Pizza (100 ) ; 2 
associag5es culturais : Centro Civico Roberto Silvei
ra e Gremio Estudantil Jose do Patrocinio ; e 2 
esportivo-recreativas : Altense Clube e Valonense 
Futebol Clube. 

Comemora-se, a 20 de janeiro, o dia de Sao Se
bastiao, padroeiro da Cidade. Celebra-se em maio 
o mes de Maria, com diversas solenidades religio
sas e populares. 

Como atragao turistica indicam-se : 
Pedra de Santa Irene - macigo rochoso, a uns 

dais quil6metros da Ci
dade, com bela paisagem, onde se acredita tenha 
aparecido a Santa. 0 local e tido como miraculoso 
e atrai grande numero de romeiros e visitantes. 
Si tio Boa Vista - a 660 m de altitude, e local apra-

zivel, de onde se descortina mag
nifico panorama. 

Ali se encontra uma gruta de rara beleza. Dali 
se avista a cidade de Santa Maria Madalena, 
distante 20 km. 
Horto Fruticola - local de bonitas plantag5es e la

gos artificiais, nos arrectores da 
Cidade, administrado pelo Estado. 

Os hoteis, em numero de 2, sao o Brasilia Ho
tel, na Cidade, e o Valonense Hotel, na Vila de Va
lao de Barra. 

Entre as repartig5es publicas federais sediadas 
no Municipio mencionam-se a Agencia de Estatisti
ca, 6rgao de coleta do !BE, e Coletoria federal. Das 
estaduais, o Forum, Coletoria estadual, Delegacia de 
Policia, Destacamento Policial, Servigo de Transito 
e P6sto de Fruticultura. Existe ainda a Associagao 
Hospitalar Sao Sebastiiio, recem-criada e urn Ser
vigo de alto-falante municipal. 

0 Legislative Municipal e composto de 9 verea
dores. 0 Colegio eleitoral de 3.784 eleitores inscritos 
ate 31 de dezembro de 1967. 

FONTES 

As informag5es divulgadas neste trabalho fJram, 
em sua maioria, fornecidas pelo Agente de Esta
tistica de Sao Sebastiao do Alto, Waldemar Benicia 
de Almeida . 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de do
cumentagao municipal da Diretoria de Documen
tagao e Divulgagao do IBE e de diversos 6rgaos do 
sistema estatistico brasileiro. 



COLEI;iiO DE MONOGRAFIAS 

5.a serie A 

400 - Uruguaiana, RS . 401 - Sao Jose dos Campos, SP. 
402 - Arapongas, PR. 403 - Ouro Preto, MG (2." edi~;ao). 
404 - Botucatu, SP (2.a edi~;ao) . 405 - Cachoeiro de Ita
pemirim, ES (2." edi~;ao). 406 - Paranavai, PR. 407 -:- Nova 
Friburgo, RJ (2." >edi~;ao) . 408 - Florian6polis, SC (3." 
edi~;ao). 409 - An:ipolis, GO (3.a edi~;ao) . 410 - Limei
ra, SP. 411 - Itaperuna, RJ. 412 - Macapa, AP. 413 -
Recife, PE (3.a edij;ao) . 414 - Valinhos, SP. 415 - Porecatu, 
PR. 416 - Olinda, PE. 417 - Boa Vista, RR. 418 - Canoas, 
RS . 419 - Porto Velho, RO . 420 - Palmares, PE. 421 - Santo 
Angelo, RS. 422 - Taubate, SP. 423 - Tiradentes, MG. 424 
- Belo Horizonte, MG (2 .a edij;ao). 425 - Vij;osa, AL. 
426 - Caruaru, PE. 427 - Marilia, SP (3.a edij;ao) . 428 -
Sao Sebastiao do Alto, RJ. 

2." serie B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 -
Jatai, GO. 104 - Florii.nia, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 
- Pato Branco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracuruca, 
PI. 109 - Linhares, ES. 110 - Pendencias, RN. 111 -
Cariacica, ES. 112 - Te6filo Otoni, MG. 113 - Iguatu , CE. 
114 - Goianinha, RN. ll5 - Ne6polis, SE. ll6 - Capela, 
SE. 117 - Jacupiranga, SP. ll8 - Nova Lima, MG. 119 -
Candeias, BA . 120 - Castanhal , PA. 121 - Mimoso do Sui , 
ES. 122 - Cachoeira do Arari, PA. 123 - Guadalupe, PI. 
124 - Delmiro Gouveia, AL. 125 - Caracarai, RR. 126 -
Mazagao, AP. 127 - Amarante, PI. 128 - Niquelii.ndia, GO. 
129 - Marechal Deodoro, AL. 130 - Amapa, AP. 131 -
Igarape-Miri, PA. 132 - Rio do Sui, SC. 133 - Itamonte, 
MG. 134 - Domingos Martins, ES. 135 - Born Jesus, RS . 
136 - Conceij;ao da Barra, ES. 137 - 6leo, SP. 138 - Nova 
Venecia, ES. 139 - Tres Rios, RJ. 140 - Laranjal Paulista, 
SP. 141 - Cerqueira Cesar, SP. 142 - Jaboticabal, SP. 143 
- Guariba, SP. 144 - Ituaj;u, BA. 

Acabou-se de imprimir, no Servic;o Grd,fico da 
Fundac;ao IBGE, aos tres dias do mes de marc;o 
de mil novecentos e sessenta e nove. - 1 593. 
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