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PARANA 
ASPECTOS F!SICOS - Area: 2.113 km'; altitude 

da sede: 975 m; temperaturas medias, em °C: 
das mliximas, 29,8; das minimas, 6,5.; precipita
c;iio anual : 1 . 564,4 mm (1966). 

POPULA9li.O - 141 .393 habitantes (estimativa do 
IBE para 1.0 de julho de 1967) ; densidade de
mogrlifica: 67 habitantes por quilometro qua
drado. 

ASPECTOS ECONoMICOS - 2. 500 estabelecimentos 
rurais, 334 industriais, 110 atacadistas, 1 .320 va
rejistas e 80 mistos; 1 Banco (matriz) , 12 agen
cias bancar ias e 1 da Caixa Economica Federal . 

ASPECTOS CULTURAIS - 147 unidades escolares 
de ensino primario, 19 de ensino media e 5 fa
culdades ; 13 bibliotecas publicas, 9 livrarias, 9 
tipografias, 2 jornais diarios, 2 revistas, 4 radio
difusoras, 2 cinemas e 2 cine-teatros . 

ASPECTOS URBANOS - 691 ruas, 11 travessas, 30 
avenidas, 33 prar;as, 2 jardins ; 20.000 predios; 
16 .300 l igar;6es ezetricas, 1 .300 aparelhos tele
fonicos; 31 hoteis, 32 pensi5es, 27 restauran tes e 
315 bares e botequins . 

ASSISTP:NCIA MEDICA - 6 hospitais com 522 lei
tos; 53 medicos, 82 dentistas, 50 farmaceuticos , 
37 enfermeiros; 25 farmacias e drogarias . 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal em 31-12-1967) - 2 .557 autom6veis, 1 .272 
caminh6es, 119 6nibus e 2.225 veiculos diversos . 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1968 (milh6es de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 5,5; despe
sa fixada :. 5,1. 

REPRESENTA9li.O POL!TICA- 20 vereadores . 
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ASPECTOS HISTORICOS 

As PRIMEIRAS incurs6es de civilizados no territ6rio 
em que se situa atualmente o Municipio de Penta 
Grossa teriam sido a da bandeira de Aleixo Garcia, 
em 1526, e a de Pero Lobo e Francisco Chaves, em 
1531. Em 1541, Alvares Nunes Cabeza de Vacca, a 
caminho de Assungao, percorreu os Campos Gerais 
e tomou cantata com os silvicolas que habitavam as 
margens do Tibagi. Onze anos mais tarde, Ulrich 
Schniedel, com quatro soldados alemaes e vinte in
dios paraguaios, atravessava essas paragens vindo 
de Assungao para Sao Vicente . Mas s6 em princi-

. pios do sEkulo XVIII teve inicio o povoamento, 
quando alguns paulistas, atraidos pela beleza da 
regiao e excelencia das pastagens, estabeleceram 
suas fazendas de criagao proximo aos rios Verde e 
Pitangui. 0 pioneiro teria sido o Capiti'io-Mor Pedro 
Taques de Almeida, que, tendo obtido a sesmaria da 
Conceigao, ai construiu os primeiros currais, que 
passaram depois a pertencer a seu !ilho, o Capitao
Mor Jose de G6is e Morais. 

Logo ap6s, o Tenente-Coronel Domingos Teixei
ra de Azevedo fundou as fazendas de Santana de 
Itaiacoca e Botuquara. os jesuitas, com a doagao 
dos campos de Pitangui, erigiram uma capela sob 
a invocagao de Santa Barbara do Pitangui e inicia
ram uma povoagao, que progrediu ate a epoca em 
que foram expulsos, entrando em decadencia desde 
que as terras passaram para o dominic dos benedi
tinos do convento de Santos. 

Entao comegaram a surgir propriedades que ser
viam de pouso as tropas que do Sui se destinavam 
a Sao Paulo, principalmente a grande feira de So
rocaba. Construiram os tropeiros urn tosco barra
cao, a que denominaram "casa-de-telhas", onde 
eram ministrados sacramentos e celebradas festas 
religiosas. 

Prevendo o futuro da regiao, o Sargento-Mor 
Miguel da Rocha Ferreira Carvalhais propos a fun
dagao de urn povoado. Sua proposta foi aceita, s6 
divergindo as opini6es quanta a sede da povoagao. 
Carvalhais entao sugeriu a intervengao oracular de 
urn casal de pombos, o qual, solto com uma lagada 
encarnada nos pes, veio pousar em uma cruz de 
madeira existente no alto do outeiro onde hoje se 
situa a catedral. :Esse local, devido talvez a vege
tagao densa que o cobria, era chamado de Penta 
Grossa. 
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0 novo povoado tomou o nome de Estrela, mas 
a 15 de setembro de 1823 foi criada a freguesia, com 
a denominagao de Ponta Grossa e sob a invocagao 
de Santana. 

Foi elevada a Vila e a Municipio a 7 de abril 
de 1855. A 15 de abril de 1871, foi alterado seu nome 
para Pitangui, mas voltou a chamar-se Ponta Gros
sa a 5 de abril de 1872. 

Em 1878, teve inicio a colonizagao russo-alema, 
sob o patrocinio do Presidente Lamenha Lins. 

A inauguragao, em 1894, do trecho ferroviario 
Curitiba - Ponta Grossa trouxe prosperidade ao Mu
nicipio; bern assim a construgao em 1896 da linha 
ferrea Sao Paulo - Rio Grande, que ali localizou 
seus escrit6rios e oflcinas. 

Formafao Administrativa e Judici!tria 

A FREGUESIA e o distrito foram criados por Alvara 
de 15 de setembro de 1823 e sob a invocagao de Nossa 
Senhora de Santana. A Lei provincial n.0 34, de 7 
de abril de 1855, elevou-a a categoria de Vila e Mu
nicipio, ocorrendo sua instalagao a 6 de dezembro 
do mesmo ano. 

A Lei provincial n.0 82, de 24 de margo de 1862, 
conferiu-lhe foros de Cidade. A Lei n.o 281, de 15 
de abril de 1871, alterou seu nome para Pitangui. 
Os legisladores reconsideraram o seu ato atraves 
da Lei n.0 309, de 5 de abril de 1872, pela qual voltou 
a denominar-se Ponta Grossa. 

Originariamente com urn s6 distrito, no Censo 
de 1920 aparece com 2: Ponta Grossa (sede) e Itaia
coca (mais tarde Cerrado) . Em 1938 (Decreta-lei 
estadual n.0 ·6.667, de 31 de margo) aparece com 
mais urn - o de Conchas <mais tarde uvaia) . .Em 
virtude do Decreta-lei n.o 199, de 30 de dezembro 
de 1943, o seu territ6rio e acrescido de terras do 
Municipio de Castro e pelo de n.0 3. 315, de 11 de 
setembro de 1957, ganhou do Municipio de Palmeira 
o distrito de Guaragi. 

A Lei n.0 4. 556, de 13 de margo de 1962, criou 
o distrito de Periquitos, passando o Municipio a ser 
composto de 5 distritos: Ponta Grossa (sede), Gua
ragi, Itaiacoca, Periquitos e Uvaia. 

A Comarca foi criada pela Lei provincial nu
mero 469, de 18 de abril de 1876, sendo instalada, 
em ato solene, a 16 de dezembro do mesmo ano. 
A hist6ria registra, entretanto, que por Ato de 16 
de abril de 1877 voltou a Termo de Castro, recon
quistando, pouco depois, a categoria de Comarca 
pela Lei n.0 572, de 8 de abril de 1889. Desde 13 de 
margo de 1962 e de 4.a entrancia. 
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.£1SPEC'J'OS FISICOS 

PoNTA GRossA esta situado na zona fisiografica dos 
Campos Gerais . A sede municipal, a 975 metros de 
altitude, registra as seguintes coordenadas geogra
ficas: 25° 05' 58" de latitude S e 50° 09' 33" de 
longitude W. Gr. 

0 Municipio, que teve sua area acrescida depois 
do Censo Geral de 1950, mede atualmente 1. 730 
km• e limita-se, ao norte, com Castro e Tibagi; a 
oeste, com Ipiranga, ao sul, com Palmeira e Teixei
ra Soares, e a leste, com Campo Largo . 

0 sistema hidrografico e representado pelos rios 
Tibagi, navegavel em grande parte, Pitangui, Ri
beirao das Areias, Bonito, Roc;:a Velha e Verde, e 
por dois lagos que se tornaram famosos no Muni
cipio: a lagoa do Corac;:ao, na estrada Ponta Grossa
Itaiacoca, a 12 km da cidade, e a lagoa Dourada, a 
22 km da cidade, nas proximidades de Vila Velha, 
com 320 metros de diametro e profundidade entre 
2 e 3 metros . Essa lagoa se comunica atraves de urn 
canal subterraneo a 70 metros de profundidade, 
com as ja lendarias Furnas, famosas depress6es com 
109 a 113 metros de profundidade . 

0 sistema orografico e representado pelas ser
ras de Itaiacoca, das Almas e Sao Miguel. Nesta 
ultima encontra-se o ponto culminante do Munici
pio, denominado Coroa, a 1.173 m de altitude. 

0 solo se disp6e em numerosos altiplanos, de 
relevo suavemente ondulado. 

0 clima e seco e temperado, registrando-se, no 
inverno, geadas freqiientes e nevadas fracas . Em 
1966, por exemplo, a media das maximas foi 29,soc 
e a das minimas de 6,5. 0 mes mais quente foi ja
neiro, quando a temperatura na cidade alcant;ou 
33,2, e o mais frio ag6sto, quando o term6metro 
registrou -2,5°C . Contaram-se 9 dias de geada . 
A precipitac;:ao pluviometrica, no mesmo ano, atin
giu 1. 564,4 mm, na Cidade, em 132 dias de chuvas. 

Funciona em Ponta Grossa uma Estac;:ao Me
teorol6gica do Ministerio da Agricultura. 



CU!ce 
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ASPECTOS DEi\IOGRA.FICOS 

SEGUNDO o Censo de 1960, Ponta Grossa possuia 
90.889 habitantes, marcando urn acrescimo de 69,6% 
em relagao ao Censo de 1950. Assinale-se, entretan
to, que a populagao urbana do Municipio, em 1960, 
experimentou urn acrescimo de 82,2% em relagao 

- a 1950. A populagao rural, conseqiientemente, cres
ceu de 17,6% entre os dois Censos. 0 Municipio e 
preponderantemente urbano, com 86,4% de seus 
habitantes ai localizados. 

A tabela a seguir mostra a distribuigao da po
pulagao: 

ESPECIFICAQAO 

Municipio ....... ············ 

Ponta Grossa (di9hito-sede) 
It.aiacoca ........... 
Uvaia . ... 
Guaragi ......... .. .. .. ... 

~ Area urbana 

D ~reo rural 

POPULAQAO PRESENTE 

Total Urbana Rural 
-----

90 889 78 557 12 332 

82 434 77 803 4 631 
4 625 116 4 509 
1 280 100 1 180 
2 550 538 2 012 

A cidade cresceu de 
81,4%, as vilas de 
Uvaia de 42,8% e de 
Guaragi de 37,2%. 

As previs6es do La
borat6rio de Estatistica 
do IBE, para 1.0 de 
julho de 1967, atribuem 
ao Municipio ujlla po
pulagao de 141.393 ha
bitantes, o que cor
responde a urn aumen
to de 55,6%. 

A densidade demo
grafica que era de 53 
habitantes por quil6-
metro q u a d r a d o no 
Censo de 1960, passou 
para 82. 



Vila Velha 

M ovimento da PopulafaO 

EM 1966 foi o seguinte o movimento do Registro 
Civil: 4 .318 nascidos vivos e 159 natimortos; 1.453 
6bitos, em geral (359 de menos de 1 ano) e 836 ca
samentos . 

ASPECTOS ECONOA11COS 

A BASE em que repousa a economia do Municipio 
e a industria de transformagao, sendo importante, 
tambem, a agricultura. As madeiras contribuem 
com suas exportag6es. A sua posigao geografica, 
lhe permite funcionar como verdadeiro entreposto 
comercial de vasta regiao do interior do Parana. 

Industria 

0 CENso Industrial de 1960 encontrou 269 estabe
lecimentos, que empregavam 2.680 operarios, em 
media mensa!, e utilizavam 9.258 cv de forga mo
triz . 0 valor total da produgao atingiu NCr$ 1,9 
milhao. 

0 principal genero de industria era o de produtos 
alimentares, com 64 estabelecimentos, 533 opera
rios, em media mensa!, e 43,9% do valor da produ
gao, seguido do de madeira, com 45 estabelecimen,.. 
tos, 1. 050 operarios e 32,6% do valor. 
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Ja em 1966 foram registrados 334 estabeleci
mentos, que empregaram 4.332 pessoas . 0 valor 
total das vendas atingiu cerca de NCr 25,0 milhoes 
em 1965. Dos estabelecimentos existentes, porem, 12 
eram de industrias extrativas de produtos minerais 
e os demais da de transformagao. A posigao desses 
estabelecimen tos era a seguin te: 

PES- VALOR DAB 
ESTA- SOAL VEND AS 

CLASSES E BELECI- OCU- EM 1965 
G~NEROS DE MENTO& PADO 

INDOSTRIA 1.•-I-1966 EM Numeros % s6bre 31-12--6[. absolutos o total 
(NCr$ 1 000) 

---- -------
ndfistrias Extrativas de 

Produtos Minerais . .. . 12 147 287 1.1 

ndfistria de Translorma-
~iio (1) ....... ..... 322 4 185 24 697 98,9 

Minerais nao metalicos 45 441 1 015 4,1 

Metalu~;gica . . .. 20 197 1 094 4,4 

Mecanica ...... .. . 4 367 2 333 9,3 

Material eletrico e de 
comunica<;Oes . . ..... (x) (x) (x) (x) 

Material de transporte 14 56 137 0,5 

Madeira ..... .... .. 49 I 419 5 481 21,9 

Mobili~rio .. .... 34 209 544 2,2 

Couros e peles e pro-
dutos similares ..... (x) (x) (x) (x) 

Quimica .............. 6 25 469 1,9 

Produtos de perfuma-
ria, sabOes e velas . (x) (x) (x) (x) 

Produtos de materias 
plasticas .. . ... . ..... (x) 236 1 320 5,3 

TMil.. .............. 6 52 314 1,3 

Vestuario, cal~ado ear-
tefatos de tecidos . . 12 76 292 1,2 

Produtos alimentares .. 100 681 9 376 37,5 

Bebidas .. . ....... .. 6 245 I 637 6,6 

Editorial e grafica ... 9 111 283 1,1 

Diversas . .. . . .. .... . . 5 13 53 0.2 

TOTAL GERAL (1) 334 4 332 I 24 984 100,0 

(1) Os dados omitidos fazem parte dos totais. 
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Aparecia ainda uma vez em primeiro plano o 
genero de produtos alimentares, onde predominavam 
as carnes e derivados, em cujos estabelecimentos 
trabalhavam 417 operarios, seguido do de madeira, 
(madeira beneficiada) que dava trabalho a 1.306 
operarios. 

I NDUSTRIA 

VALOR 

liJ Produlos olimentores ~ Mecon i ca 

[r3 Madeira D Quiros 

Agricultura 

0 CENSO Agricola de 1960 contou 1.038 estabeleci
mentos, com uma area total de 157.836 hectares, 
dos quais 14.217 se destinavam a lavouras. 

Desses estabelecimentos, 121 tinham menos de 
10 hectares; 668 de 10 a me nos de 100 ha; 217 de 
100 a menos de 1.000 ha; e 32 de 1.000 a menos de 
10.000 ha. Ocuparam 3.213 empregados e utiliza
ram 115 tratores e 871 arados. 

Foram cadastrados pelo !BRA, em 1967, 2.500 
im6veis rurais. o Municipio e sede de Escrit6rio Re
gional da ACARPA, bern assim de urn Escrit6rio 
Local, que presta assistencia de Extensao Rural aos 
ruricolas. 0 numero de agronomos em atividade 
eleva-se a 21. Ha agencias ou postos do Instituto 
Brasileiro do Cafe, Estagao Experimental de Ponta 
Grossa, Casa Rural e do Departamento de Geografia, 
Terras e Colonizagao . 
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A produgao agricola de 1967, cultivada em 23.755 
hectares, foi avaliada em NCr$ 11,2 milhoes. A tabela 
a seguir aponta os principais produtos: 

VALOR DA PRODU<;AO 

Numeros 
absolutos % s6bre 

(NCr$ 1 000) o total 

PRODUTOS AGR!COLAS 

Batata-ingl6sa . . 4 122 36,8 
Arroz ..... . .. . 4 116 36,8 
Trigo ........ . . 1 488 13,3 
Milho ... . 574 , 5,1 
Feijao ..... . 346 3,1 
Outros (I) ......... . 550 4,9 

TOTAL ......... .. . 11 196 100,0 

(1) Incluem« uva, mandioca, alho, tomate, cevada, batata-doce, laranja, 
centeio, cebola, melancia, amendoim, fumo, aveia, soja, limiio, p@ra,tangerina, p&3sego, 
fiio e caqui. 

Q BATATA-INGLESA 

riJlJ ARROZ 

@ TRIGO 

KillJ MILHO 

D FEIJAO 

I!Jllll OUTROS 
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Pecuaria 

A POPULA9AO pecuaria, em 1966, somava 62 .412 ca
bec;as, assim distribuidas: 

VALOR 

ESPJ1:CIES CABEQAS Ntlmeros % scibre 
absolutos o total 

(NCr$ 1 000) 

Bovinos .. 2) 300 7 04'i 72,2 
Eqtiinos .. .. 4300 774 7,9 
Asininos .. 62 13 0,1 
Muarcs .. 1 600 320 3,3 
Suinos .. . . .. .. 19 800 I 487 15,3 
Ovinos .. .. .. 3 350 74 0,8 
Caprinos .. ··•· 4 000 40 0,4 

TOTAL .... ... 62 412 9 753 100,0 

0 rebanho bovina e coristituido prin.cipalmente 
das rac;as holandesa, caracu e zebu . Destina-se ao 
corte e a produc;ao de leite . 

Apesar de nao possuir rebanhos quantitativa
mente consideraveis, a qualidade do gada bovina e 
do suino leva os criadores a realizar, embora espo
radicamente, exposic;6es de animais, no Colegio 
Agricola Augusto Ribas, com ampla repercussao no 
Estado e entre os grandes pecuaristas do Pais. 
Nessa ocasiao, apresentam grandes mostras de pro
dutos derivados. 

Apurou-se, igualmente, a existencia de 200 .000 
aves no valor de NCr$ 493,0 milhares. Os galinaceos 
corresponderam a 194 .300 cabec;as (1. 300 perus) , 
valendo NCr$ 477,0 milhares ; os palmipedes eram 
5.700. 

Estimou-se, no mesmo ano, a produc;ao de leite 
em 6,6 milh6es de litros, no valor de NCr$ 1,8 mi
lhao; a de avos em 560 mil duzias e NCr$ 448,0 mi
lhares ; a de cera e mel de abelha, em 1,8 t e 18 t , 
valendo NCr 4,5 e 16,2 milhares, respectivamente; 
a de la em bruto em 5,6 t e NCr$ 7,3 milhares. 

Campos, perto da cidade 
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Dez veterinaries prestam servi~os profissionais 
aos pecuaristas. Funcionam: Inspetoria de Defesa 
Sanitaria Animal, Fazenda Regional de Cria~ao , 
P6sto Zootecnico de Ponta Grossa e Servi~o de Pro
te~ao a Ca~a e a Pesca . 

A bate de Reses 

A PRonugA.o de carne frigorificada, juntamente com 
a de subprodutos do abate de gado, concorrem para 
tornar a balan~a comercial do Municipio uma das 
mais significativas do Estado. 

Em 1966 foram abatidos 13 .332 bovinos, 101 .097 
suinos, 126 ovinos, 121 caprinos e 17.711 aves em 
geral, resultando 5 .192 toneladas de produtos, va
lendo NCr$ 6,3 milh6es. 

A maior parcela foi representada pelas carnes 
verde, frigorificada e charque de bovino, no total 
de 2.480 toneladas e cobrindo 68,8% do valor, segui
da de salsicharia a granel, com 411 t e 8,3%, das 
carnes verde, frigorificada, salgada, defumada e 
charque de suino, com 383 t e 6,4%, da banha em 
rama fresca resfriada, refinada e nao refinada, com 
367 t e 4,0 %. Os restantes 12,5% foram representados 
por 63 outros subprodutos. 

Comercio e Bancos 

A LOCALIZAglio do Municipio e o sistema rodo-ferro
viario que o serve permitem um escoamento relati
vamente facil e rapido de sua produ~ao, tanto agri
cola como industrial, nao s6 para os municipios 
vizinhos, como para Curitiba, Sao Paulo, Santa ca
tarina e Rio Grande do Sul, tornando-o um verda
deiro entreposto comercial a servi~o de vasta zona. 

Funcionavam, em 31 de dezembro de 1967, 110 
estabelecimentos atacadistas, 1.320 varejistas e 80 
mistos. Quanto aos de presta~ao de servi~os, desta
cam-se: 92 sal6es de barbeiro, 36 de cabeleireiros 
para senhoras, 31 hoteis (10 com agua corrente nos 
quartos e apartamentos), 32 pen.s6es, 27 restauran
tes, 315 bares e botequins, 36 postos de gasolina . 

Ha exporta~ao de carne frigorificada, carne ver
de de bovino, salsichas a granel, banha, toucinho, 
cal, talco, madeiras beneficiadas, batata-inglesa, 
trigo, arroz, etc . 

A importa~ao abrange principalmente tecidos, 
ferragens, produtos farmaceuticos, armarinhos, vei
culos e acess6rios, aparelhos eletrodomesticos, com
bustiveis, lubrificantes, cimento e outros artigos, de 
Curitiba, Sao Paulo, Rio Grande do sui, Santa cata
rina, Guanabara, principalmente . 
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Achavam-se em atividade, em 1967, as agencias 
dos seguintes bancos: Comercial do Parana (com 
sua Matriz e agencia urbana), do Brasil, do Estado 
do Parana, Industria e Comercio de Santa Catarina, 
da Lavoura de Minas Gerais, Mercantil e Industrial 
do Parana (com agencia urbana), Nacional do Co
mercio, Mercantil de Sao Paulo, Mercan.til de Minas 
Gerais, Tibagi e Brasileiro de Descontos. Conta, 
ainda, com uma agencia da Caixa Economica Fe
deral . 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1967, eram (em milhares de 
cruzeiros novos) : caixa em moeda corrente, 
881,2; emprestimos em contas-correntes, 7.395,8; 
titulos descontados, 11.867,6; depositos a vista e a 
curto prazo, 17.760,0; e depositos a prazo, 953,1. 

Foram compensados durante o ano de 1967, 
343.899 cheques, totalizando NCr$ 248,4 milhoes, 
resultando valor media por cheque de NCr$ 722,44. 

No primeiro semestre de 1968 foram movimen
tados 204.502 cheques, no valor de NCr$ 167,2 mi
lhoes. 

Existiam 3 cooperativas de consumo e 5 de 
produc;ao. 

i\1EIOS DE TRANSPORT£ 

PoNTA Grossa e servida pela Recte Viac;ao Parana 
- Santa Catarina, sendo considerado o mais impor
tante entroncamento ferroviario do Estado, pois dali 
partem trens para diversas cidades paranaenses e 
do Pais, inclusive Porto Alegre, Sao Paulo e Rio de 
Janeiro, em conexao com as estradas de ferro locais. 

Ao sistema ferroviario existente sera em breve 
acrescentado o Tron.co Principal Sul (TPS), que se 
destina a ligac;ao de Brasilia e Rio de Janeiro com 
as capitais sulinas, em bitola de 1,60 m, passando 
seus trilhos a cerca de 1 km da cidade com urn tra
c;ado que reduzira de maneira acentuada seus atuais 
percursos com outros pontos do Estado. Dentro do 
Municipio ja estao assentados os trilhos entre Des
via Ribas e Rio Verde. Tam bern a conclusao da 
Central do Parana, que o ligara a Apucarana, colo
cara o Municipio a meio caminho do itin.erario fer
roviario entre a zona cafeeira do noroeste e o porto 
de Paranagua. 

Excelentes rodovias ligam o Municipio aos prin
cipais centros nacionais e ao interior do Estado. A 
estrada Ponta Grossa.-Apucarana.-Maringa-Porto 
Sao Jose (BR-376) permitira a conexao entre a 
BR-369, BR-153, BR-277 e, conseqiientemente, a 
BR-116. Destina-se ao escoamento da produc;ao do 
Norte Novo. 



As distfmcias percorridas e os meios de trans
porte que ligam Ponta Grossa as cidades vizinhas, 
as capitais estadual e federal e ao Rio de Janeiro, 
GB sao as seguintes: 

Campo Largo- Rodov. 86 km (1 h e 30 min) ; 
Castro - Rodov. 43 km (1 h e 30 min) ou 

ferrov. 57 km (1 h e 50 min) ; 
Ipiranga - Rodov. 56 km (1 h e 30 min); 
Palmeira - Rodov. 39 km (40 min) ou ferrovia 

50 km (1 h e 30 min) ; 
Teixeira Soares - Rodov . 115 km (1 h e 45 

min) ou ferrov. 73 km (2 h e 30 min) ; 
Tibagi - Rodov. 88 km (3 h), via Castro; 
Curitiba - Rodov. 115 km (2 h), ou ferrov. 

180 km (5 h); 
Brasilia, DF - Rodov., via Curitiba, Sao Paulo 

e Colombia, Pontal e Goiania, 1.609 km (2 dias) ; 
Rio de Janeiro - Ferrov ., via Itarare e Sao 

Paulo, SP (RVPSC, EFS e EFCB), 1.157 km (23 h), 
ou rodov., via Curitiba, Ribeira e Sao Paulo, 1.021 
qui16metros (22 h). 

0 aeroporto Santana, localizado as margens do 
rio Tibagi, na rodovia Ponta Grossa-Palmeira, dista 
12 km da cidade e serve a avioes comerciais e taxis 
aereos. 



' 
CONVc!V{:OES 

ROOOVIA FEDERAl 

ROOOVIA ESTADIJAL 
FERROVIA 
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Estavam registrados no Municipio, em 31 de 
dezembro de 1967, 2. 557 autom6veis, 1. 272 cami
nhoes, 119 6nibus e 2. 225 camionetas, utilitarios e 
ou tros veiculos nao especificados. 

Estao representados em Ponta Grossa o Depar
tamento Nacional de Estradas de Ferro, a comissao 
de Estradas de Rodagem n.o 1 (CER-1) do Exercito, 
Departamento de Estradas de Rodagem - 2.o Dis
trito. 

COMUNICA(OES 

0 DCT MANTEM, na sede municipal, uma agencia 
postal-telegrafica e 2 postais; 1 agencia postal em 
Itaiacoca e outra em Guaragi. 

De uso privativo das respectivas entidades ha 
10 agencias telegraficas-telefonicas da RVPSC, 3 
das quais em Guaragi, e 1 agencia radiotelegrafica, 
ali!m de 11 postos radiotelegraficos assim distribui
llos: 1 do Jornal da Manha; 1 do Diario dos Cam
pos; 1 da Radio Difusora; 1 da Radio Clube; 1 do 
Governo do Estado; 1 da Comissao de Estradas de 
Rodagem, 1 do Quartel-General -I.D.-5; 1 da 
2.a Divisao de Levantamentos do Servic;o Geografico 
do Exercito; 1 do 13.0 Regimento de Infantaria; 1 da 
Petr6leo Brasileiro S.A. e 1 da Estac;ao Experimen
tal de Ponta Grossa. 

A Companhia Telef6nica Nacional, com 1 p6sto 
em Guaragi, mantinha, em 31 de dezembro de 1967, 
1.300 aparelhos ligados. 

Praca Barao do Rio Branco; a esq uerda o Colegio Estadual 
Regente Feij6; a direita, sede de duas Faculdades. 
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ASPECTOS Cl'LTURAIS 

MUNICIPIO que possui 5 estabelecimentos de ensino 
superior em atividade, Ponta Grossa pode orgulhar
-se de sua posi((ao no Estado e no Pais, no tocante 
a cultura de seu povo e aos cuidados dispensados 
ao ensino . 

EllSino Primario 

0 CENSO Escolar de 1964 apurou que, entre as crian
((as de 7 a 14 anos, 81,4% freqti.entavam escola, su
bindo para 84,7% nas areas urbana e suburbana e 
descendo a 61,2% na rural. 0 Municipio fica em 
rela((ao ao Estado (63,5%) e ao Pais (66,1%) em boa 
posi((ao de escolaridade. A tabela a seguir discrimina, 
segundo as areas, as crian((as recenseadas: 

SITUAQAO 

Municipio .. 

Areas urJ:ana e suburbana 
Area rural . .. . 

CRIANQAS RECENSEADAS 

De 0 a 
14 anos 

34 671 

29 319 
5 352 

De 7 a 14 anos 

Total 

17 075 

14 648 
2 427 

Freqiientam 
escola 

13 896 

12 411 
1 485 

o ensino primano era ministrado, em 1967, em 
147 unidades escolares, nas quais lecionavam 833 
professores . Essas unidades se classificavam em 23 
Grupos e Casas Escolares Estaduais, 5 Escolas Par
ticulares, 40 Escolas Estaduais e 75 Municipals . A 
matricula, no inicio do ano letivo de 1967, alcan((ava 
18 .142 crian<;as . 
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MATRICULA 
M1lolunos l967 

20- ----

15-

10-

5-

E:;3 PRIMARIO 
(31 MEDIC 

• SUPERIOR 

Ensino Medio 

CoNTAM-SE 18 estabelecimentos de ensino medio: 
Colegio Estadual Regente Feij6, Colegio Comercial 
Estadual de Ponta Grossa, Colegio Agricola Augusto 
Ribas, Ginasio Estadual de Aplicattlio, Ginasio In
dustrial Presidente Kennedy, Instituto de Educattlio, 
Ginasio Estadual de Vila Oficina (estaduais), Aca
demia de Musica de Ponta Grossa, Colegio Comercial 
Pontagrossense, Conservat6rio Musical Maestro Cy
rilo Ferreira, Ginasio Ferroviario Cel. Tiburcio ca
valcanti, Ginasio Diocesano Sao Luis, Ginasio e Es
cola Normal Santana, Ginasio e Escola Normal Sa
grada Familia, Ginasio Marista Pio XII, Juven.ato 
do Verbo Divino, Seminario Diocesano Sao Jose e 
Seminario do Santissimo Redentor (particulares) . 

0 ensino estava assim discriminado, em 1967: 

UNIDADES PROFES- ALUNOS 
CURSOS ESCOLARES SORES MATRI-

CULADOS 
--------
Secundario .. . . 11 320 5 476 
Comercial .. 2 34 631 
Industrial .. .. 2 36 771 
Normal.. .. 3 50 606 
Agricola ... I 24 164 

TOTAL . 19 464 7 648 
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Ensino Superior 

No ANO em referi'mcia, existiam os seguintes esta
belecimentos de ensino superior: Faculdade Esta
dual de Filosofia, Ciencias e Letras; Faculdade Es
tadual de Odontologia; Faculdade Estadual de Far
macia e Bioquimica; Faculdade Estadual de Direito 
e Faculdade Estadual de Ciencias Economicas e 
Administrativas. 

Lecionavam nestes estabelecimentos 131 profes
sores e estudavam 734 alunos. 

Bibliotecas 

CoNTAM-SE 13 bibliotecas publicas e semipublicas, 
com mais de 300 volumes, entre as quais se desta
cam: Biblioteca Publica Municipal, com 8.500 vo
lumes; do Centro Cultural Euclides da Cunha, com 
5.578; da Faculdade de Direito de Ponta Grossa, 
com 3.272; do Centro Cultural Brasil-Estados Uni
dos, com 3.250; da Faculdade de Filosofia de Ponta 
Grossa, com 2.800; da Loja Ma~t6nlca Amor e Carl
dade (Dr. Jayme Reis) , com 2. 750; do Diret6rio 
Academico Dr. Joaquim de Paula Xavier (Engenhei
ro Napoleao), com 1.287; da Sociedade Espirita 
Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados 
(Francisco Candido Xavier), com 1.742; e da Casa 
de Deten~tiio (Dr. Meneleu de Almeida Torres) , com 
1.010. 

Ha, ainda, pequenas bibliotecas de associa<;Oes 
desportivo-recreativas, de estabelecimentos de en
sino e de particulares. 

Funcionam 8 livrarias e 9 tipografias. 

Associafoes Culturais 

ENTRE as entidades de fins culturais, ha que men
cionar as seguintes: Centro de Estudos Sao Lucas; 
Sociedade Pontagrossense de Amadores de Astrono
mia; Associa~tiio Medica do Parana- Se~tiio de Ponta 
Grossa; Associa~tiio dos Cirurgi6es Dentistas do Pa
rana-Se~tiio de Ponta Grossa; Centro Cultural Brasil
Estados Unidos; Centro Cultural Vieira de Alencar; 
Sociedade Cultural Artistica Brasilio Itibere e Cen
tro Cultural Euclides da Cunha (1.128 s6cios). 
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Associafoes Desportivas e Recreativas 

ENTRE as 43 associa<;oes desportivas e recreativas, 
salientam-se, pelo numero de s6cios; o Clube Prin
cesa dos Campos, com 2.080; o Operario Ferroviario 
E. C., com 2.032 eo Clube Guaira, com 1.610. 

Cinemas 

EM 1967 funcionavam os seguintes cinemas: Cine 
Teatro Pax, com capacidade para 980 pessoas; Cine 
Imperio, com 1.070 poltronas; Cine Inaja, com 1.210, 
e Cine-Teatro 6pera, com 1.400 . 

lmprensa Fa/ada e Escrita 

DESENVOLVIAM suas atividades as seguintes radio
emissoras: Radio Clube Pontagrossense, prefixo 
PRJ-2, funcionando desde 1940; Radio Central do 
Parana, ZYS-34, desde 1954; Radio Difusora de Pon
ta Grossa, ZYS-65, desde 1959; e Radio Emissora 
Santana, ZYS-77, desde 1962, t6das em ondas medias. 

Quanta a imprensa, alem de pequenos jornais 
sem periodicidade certa (inclusive boletins bern im
pressos) , circulavam, em 1967, os seguintes 6rgiios: 
Diario dos Campos, com tiragem de 1. 500 exempla
res, e Jornal da Manhii, com 1.450 (diarios); as 
revistas Sintese, quinzenal, com 2.000, e Princesa 
dos Campos, mensa!, com 2.000. 

Trecho da Cidade 
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FURISMO 

CIDADE das mais antigas e com ricas tradi<;oes, de 
clima saluberrimo, distando de Curitiba apenas 115 
km, nela se encontra o belo aliado ao magnifico, 
pois a natureza foi pr6diga, dotando-a de atrativos 
que embevecem, entre os quais: 

Vila Velha - Dos aspectos caracteristicos da 
paisagem brasileira, tern · merecido destaque o curio
so aglomerado de rochas que avulta nos Campos 
Gerais - Parana, denominado Vila Velha, a margem 
da Rodovia do Cafe, no trecho Curitiba-Ponta 
Grossa. 

0 que atrai em Vila Velha e a arquitetura com
plexa onde o vento e a agua ergueram urn reino de 
fantasmas . As formas estranhas das rochas encer
ram visoes cheias de contrastes e enfase, produzindo 
no observador uma impresslio de remotos misterios 
que ali se confundiram. 

Vila Velha se localiza a uma distancia de 28 
quilometros, em 6tima estrada asfaltada, de Ponta 
Grossa e 70 de Curitiba, pela auto-estrada. Esta a 
quase mil metros de altitude, medindo 2. 000 metros 
de comprimento por 600 de largura. Seu clima e 
umido, subtropical, mas nao produz invernos frigi
dos ou quedas de neve, como em condi<;oes analogas 
ocorre na Europa Meridional. No inverno o frio se 
acentua durante a noite, sendo os dias relativamen
te quentes, 0 que, todavia, nao favorece a existencia 
de grandes grupos florestais. 0 solo se apresenta sem 
fertilidade que ativasse o crescimento de matas, uma 
heran<;a devoniana se caracterizando na constancia 
de arenitos quartziferos e cimento argilo-silicoso. 
De modo geral, crescem ai esparsas ilhas que divi
dem as campinas e assinalam as nascentes dos ri
beiroes, predominando entre outras arvores de porte 
a Arauctiria brasiliana. Tambem o Cocos plumosa 
e constante em Vila Velha, colaborando com o efeito 
gracioso de sua silhueta para atenuar o aspecto 
dilacerado das rochas. 



Aspecto da Vila Velba 

Aqui se fundem a ciencia e a fantasia. As for
mag6es areniticas sao urn documento geologico do 
aparecimento do continente, mas, ao mesmo tempo, 
urn centro onde repousa urn mundo de mitos e en
cantamento. As ruinas produzem evocagoes que 
deslumbram e assustam. 

Com paisagem rica em variedades, Vila Velha, 
alem das suas formagoes areniticas, possui: 

A Lagoa Dourada, com 3 a 4 metros de profun
didade e 320 metros de dlametro, notavel por suas 
aguas cristalinas; 

Furnas, famosas e impressionantes, depressoes 
de 109 e 113 metros de profundidade, ligadas a La
goa Dourada por urn canal situado a 70 metros abai
xo do solo; e a cascata do Quebra Remos. 

A caprichosa escultura do vento e das aguas 
esculpiu no arenito o camelo e a esfinge (uma esti
lizagao do monumento oriental) . 

Ruas, castelos medievais, t6rres, muralhas dao 
o toque encantado a Vila Velha. 

:E uma afirmagao irrecusavel de beleza o que 
Vila Velha oferece a todos os visitantes . 
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Festejos 

SA.o TRADICIONAis e de carater popular as festas re
ligiosas, comemoradas com pompa, nas seguintes 
datas: 20 de janeiro, dia consagrado a Sao Sebastiiio; 
dias 13, 24 e 29 de junho, de Santo Antonio, Siio 
Joiio e Siio Pedro; 25 e 26 de julho, de Siio Crist6viio, 
padroeiro dos motoristas, e Nossa Senhora Santana, 
padroeira da cidade; e 5 de outubro a de Nossa Se
nhora do Rosario. 0 6 de ag6sto e dedicado a Born 
Jesus, na Vila de Itaiacoca. 

0 aniversario da cidade e comemorado a 15 de 
setembro. 0 Dia do Soldado, a 25 de ag6sto, e o da 
Independencia, a 7 de Setembro, sao festivos e co
memorados com raro brilhantismo. 

0 Centro de Tradi<;6es Gauchas Vila velha rea
liza, anualmente, o Torneio Tradicionalista do Pa
rana, com delega<;6es de varios Estados. 

Aspecto da Vila Velha 
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Hospedagem 

PoNTA GROSSA conta, entre seus estabelecimentos 
de hospedagens, para atender aos turistas os se
guintes: 

David Hotel, na Rua Ten . Hinon Silva, 442; 
Hotel Astoria, na Av . Fernandes Pinheiro, 286 ; 
Hotel Avenida, na R . Dr . Colares, 484; 
Hotel Casimiro, na Av. Fernandes Pinheiro, 42 ; 
Hotel Gravina, na R . eel. Bittencourt, 96; 
Hotel Santos, na R . Dr. Colares, 320; 
Palace Hotel, na R. 7 de setembro, 652; 
Sao Marcos Hotel, na R. Francisco Ribas, 53 

(todos com agua corrente nos quartos e apartamen
tos) ; 

Hotel Araj au, na Av . Bonifacio Vilela, 86; 
Hotel Rodoviario, na Pra~a Barao de Guarauna, 

68; e 
Hotel Santa Monica, na A. Ten. Himon Silva, 

numero 209. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizafao 

A CIDADE, de trac;ado moderno, se disp6e pelos 767 
logradouros publicos, sendo 30 avenidas, 691 ruas, 11 
travessas, 33 pra~as e 2 jardins . 

A parte urbana da cidade e quase t6da asfaltada 
ou cal~ada, com aproximadamente 20.000 predios. 

Em 31 de dezembro de 1967 contaram-se 16.300 
liga~6es eletricas, na voltagem de 220 e freqiiencia 
de 60 c/ s ; 7 .465 predios abastecidos de agua cana
lizada . A recte de esgotos beneficiava 4 . 108 predios . 

A ilumina<;ao publica e particular e fornecida 
pela Cia . Prada de Eletricidade, com usinas termi
cas e hidraulicas, a qual distribui, ainda, energia 
fornecida pela Cia. Termeletrica de Figueira. 0 
consumo de energia eletrica, em 1966, foi da ordem 
de 29.969.908 kWh, rendendo NCr 2,2 milh6es. 

Assistencia Medico-Hospitalar 

HA., em Ponta Grossa, os seguintes hospitals: 
Born Jesus, particular, com 32 leitos ; Central, da 
Cooperativa Mista 26 de Outubro, com 177 leitos ; 
Infantil Dr. Getulio Vargas, estadual, com 42; Sao 
Lucas, com 69; Maternidade Santana, particular, 
com 30; e o da Santa casa de Misericordia, com 
172 leitos. 
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Existem, alem de 6 Pastas de Puericultura, 
1 Posta Medico da Cooperativa Mista 26 de 
Outubro, o Ambulat6rio Roberto Simonsen, do SESI, 
1 Posta Medico do SAMDU, 1 do Servic;o de Assisten
cia Medica e Dentaria do INPS (antigo IAPETC) . 
1 do Instituto Pasteur, 1 Centro de Saude, do 3.o 
Distrito Sanitaria, 1 do Departamento Nacional de 
Endemias Rurais e o Posta de Saude Municipal. 

Prestavam assistencia profissional a populagao, · 
em 31 de dezembro de 1967, 53 medicos, 82 dentistas, 
50 farmaceuticos e 37 enfermeiros. Mantinham-se 
abertas 24 farmacias . 

Asristencia Social 

CoNTA o Municipio com 17 entidades de assistencia 
social: Asilo Sao Vicente de Paulo; Casada Menina; 
Associac;ao das Damas de Caridade; casa da Crianc;a 
Santana; Organizac;ao Espirita Crista Irma Scheilla; 
Legiao da Boa vontade; Mansao Bezerra de Mene
zes; A.mparo Infantil Hercilia Vasconcelos; Alber
gue Noturno; Lar da Vovozinha; Sociedade Espirita 
Paz e Amor a Jesus; Sociedade Sao Vicente de Paulo 
(auxilios); Associagao de Protegao a Maternidade e 
Infiincia D.a Pureza Ribas; Guarda-Mirim de Ponta 
Grossa; Irmandade da Santa Casa de Misericordia; 
Instituto Pasteur e Casa do Menor Engraxate e Jor
naleiro, da Fundac;ao Santana. 

Funcionam no Municipio 17 sindicatos, sendo 13 
de empregados e 4 de empregadores, alem de 10 
associac;6es mu tuarias . 

Catedral do Blspado 
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Religiao 

PoNTA GROSSA e sede de Bispado e conta, alem da 
Catedral de Santana, com 12 Par6quias a serviC(O 
da populal(iio cat6lica, com as seguintes denomina
c;oes: Bom Jesus; do Espirito Santo; Imalulada Con
ceic;ao; N. s.a do Rosario; santa Rita de Cassia; 
de Santa Terezinha; de Sao Crist6vao; de Sao Jose; 
de Sao Sebastiao; Sao Judas Tadeu; Transfigurac;ao 
do Senhor e de Santana. Ha 50 capelas, em varios 
pontos do Municipio. 

0 culto protestante utiliza 22 templos e 23 sa
loes distribuidos pelas seguintes seitas: Comunidade 
Evangelica-Luterana; Igreja Evangelica Luterana 
Santa Cruz; Congregac;ao Crista do Brasil; Igreja 
Batista Independente; 1.a Igreja Evangelica Batis
ta; Igreja Evangelica Pentecostal 0 Brasil para 
Cristo; Evangelho Quadrangular; 1.a e 2.a Igrejas 
do Cristianismo Decidido; Igreja Evangelica Assem
bleia de Deus; Igreja Presbiteriana Independente; 
Igreja Adventista do 7.0 Dia; Exercito da Salvac;ao; 
1.a Igreja Slava de Ponta Grossa; Reino das Teste
munhas de Jeova; Igreja Batista Independente de 
Vila Oficinas, 1.a, 2.a e 3.a Igrejas Presbiteriana de 
Ponta Grossa. 

0 espiritismo se distribui por 9 entidades: Cen
tro Espirita Fraternidade; Centro Espirita Guia Fa
ro! Divino de Jesus; Centro Espirita Luz do Mestre; 
Centro Espirita Obreiros do Evangelho; Centro Espi
rita Paz, Amor e Caridade; Grupo Espirita Balbina 
Branco; Grupo Espirita Uniao e Humildade; Socie
dade Espirita Francisco de Assis de Amparo aos 
Necessitados e Sociedade Espirita Paz e Amor a 
Jesus. 

Vista do planalto 



Campos, perto da cidade 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E 

POLITICOS 

ESTAO sediados em Ponta Grossa o Quartel General 
da 5.a Divisao de Infantaria, a 2.a Divisao de Levan
tamentos do Servigo Geografico do Exercito e o 13.o 
Regimento de Infantaria. Alem das mencionadas 
funcionam no Municipio, entre outras, as seguintes 
repartig6es publicas: Exatoria Federal; Agencia Mu
nicipal de Estatistica, 6rgao de coleta do IBE; Ins
titute Nacional de Previdencia Social; Posto de Ins
pegao do Trabalho; Delegacia Seccional do Impasto 
de Renda; Posto de Classificagao de Ponta Grossa; 
Inspetoria de Rendas Estadual; Departamento de 
Terras do Estado - 2.a Inspetoria; Destacamento 
do Corpo de Bombeiros; Parque Estadual de Vila 
Velha; e 1.0 Batalhao da Policia Militar. 

Finanras 

EM 1967 a Uniao arrecadou, no Municipio, NCr$ 6,9 
milhoes, o Estado NCr$ 9,2 milhoes e o Municipio 
3,6. A despesa da Prefeitura foi menor que a arre
cadagao em cerca de 85 milhares de cruzeiros novos. 

0 orgamento municipal para 1968 previa receita 
de NCr$ 5,5 milh6es e fixava despesa em 5,1 milhoes. 

Representarao Politica 

A CAMARA Municipal compoe-se de 20 vereadores. 
Achavam-se inscritos, em 28 de fevereiro de 

1967, :W.523 eleitores. 
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FONTES 

As injormacOes divulgadas neste trabalho joram, na sua 
maioria, jornecidas pelo Agente de Estatistica de Ponta Grossa, 
Le6nidas Ernesto Robert. 

I>'oram utilizados, tambem, dados dos arqutvos de documen
tarfto muntctpa! da Dtretorta de Documentacao e Dtvu!ga0ao 
do !BE, da 2.• edtciio da Monogratta, da Dtvtsiio de Turtsmo 
da Secretarta dos Neg6ctos do Governo do Parana e de dtversos 
6rgaos do sistema estattsttco brast!etro. 

EST A publicae; cia faz parte da serie de mono
gratias municipais organizada pela Diretoria de 
Documentac;iio e Divulgac;ao do Instituto Brasilei
ro de Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspec
tos da evoluc;iio hist6rica do Municipio, corresponde 
a uma tentativa no sentido de sintetizar, com ade
quada sistematizac;iio, elementos esparsos em dife
rentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos dessa 
natureza, niio sendo raros as equivocos e erros nas 
pr6prias tontes de pesquisa. Par isso, o !BE aco
lheria com o maior interesse qualquer colaborac;ao, 
especialmente de historiadores e ge6grajos, a fim 
de que se possa divulgar de futuro, sem receio de 
controversias, o escorc;o hist6rico e geogrlifico dos 
municipios brasileiros. 



COLECoES DE MONOGRAFIAS 

5.0 SERlE A 

400 - Uruguaiana, RS. 401 - Sao Jose dos Campos, SP. 
402 - Arapongas, PR. 403 - Ouro Preto, MG. 404 - Botuca
tu, SP. 405 - Cachoeiro do Itapemirim, ES. 406 - Parana
val, PR. 407 - Nova Friburgo, RJ 2.• edi~ao). 408 - Floria
nopolis, SC (3.• edi~ao). 410 - Limeira, SP. 411 - ltaperu
na, RJ. 412 - Macapa, AP. 413 - Recife, PE (3.• edi~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 z.a. 
edi~iio). 425- Vigosa, AL. 426- Caruaru, PE. 427 - Ma.rilia, SP 
(3.• edi~ao) 428 - Sao Sebastiao do Alto, RJ. 429 - Sao 
Leopoldo, RS. 430 - Ilheus, BA. 431 - Itaplpoca, CE. 432 -
Barbacena, MG. 433 - Ponta Grossa, PR. 

2.• SERlE B 

101 - Maruim, SE. 102 - Cruz das Almas, BA. 103 - Jatai, 
GO. 104 - Florania, RN. 105 - Santa Rita, PB. 106 - Pato 
Branco, PR. 107 - Xanxere, SC. 108 - Piracuruca, PI. 109 
- Linhares, ES. 110 - Pend@ncias, RN. 111 - Cariacica, ES. 
112 - Teofilo otoni, MG. 113 - lguatu, CE. 114 - Goia
ninha, RN. 115 - Neopolis, SE. 116 - Capela, SE. 117 -
Jacupiranga, SP. 118 - Nova Lima, MG. 119 - Candeias, BA. 
120 - Castanhal, PA. 121 - Mimoso do Sui, ES. 122 - Ca
choeira do Arari, PA. 123 - Guadalupe, PI. 124 - Delmiro 
Gouveia, AL. 125 - Caracarai, RR. 126 - Mazagiio, AP. 127 
- Amarante, PI. 128 - Niquel3.ndia, GO. 129 - Marechal 
Deodoro, AL. 130 - Amapa, AP. 131 - Jgarape-Miri, PA. 132 
- Rio do Sui, SC. 133 - Itamonte, MG. 134 - Domingos 
Martins, ES. 135 - Born Jesus, RS . 136 - Concei~ao da 
Barra, ES. 137 - oleo, SP. 138 - Nova Venecia, ES. 139 -
Tres Rios, RJ. 140 - Laranja.I Paulista, SP. 141 - Cerqueira 
Cesar, SP. 142 - Jaboticabal, SP. 143 - Guariba, SP. 144 -
ltua~u, BA. 

Acabou-se de imprimir, no Serviqo Gr(Ljico da Fundaqiio 
IBGE, aos trinta e um dias do mes de mar9o de mi'l 
novecentos e sessenta e nove. - 1 588 



VILA VELHA 

ARQUITETURA COMPLEXA 
ONDE 0 VENTO E A AGUA 
ERGUERAM UM REINO 
DE FANTASMAS. 

Esfinges 




