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3.a Edi ga o 

RIO DE JANEIR O 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 1.080 km•; altitude da sede: 
838 m ; temperaturas medias, em 
°C: 1ndxi1na~ 23~· mini1na, 14. 

POPULAQAO - 200.052 habitant es (estimativa em 
1. 0 de julho de 1968); densidade 
clemogrci.jica : 185 habitantes por 

quil6metro quadraclo . 

ECONOMIA - 564 estabelecimentos industriais, 
19 do CO?neTCiO atacadista, 1.553 do 
varejis ta , 5 do misto e 1.445 de 
pTestarao de servit;os; 1.060 im6veis 
n.trais (!BRA ); 22 agencias banca
rias e 1 da Caixa Econ6mica Fe 
clem!. 

CULTURA - 207 unidades escolares de ensino 
priuul.rio co1nu1n, 26 de ensino su 
pletivo, 23 d e ensino media, 5 de 
ensino superior; 6 bibliotecas, 8 li 
vrarias , 26 tipografias, 5 jor·nais, 2 

estaraes radiodijusoras, 11 cinemas 
e 1 t eatro, 3 1nuseus, 9 associar;:6es 
culturais e 56 despoTtivo-Tec.-ea 

tivas. 

UR BANI ZAQAO 978 lograrlouros, 892 nws, 31 pra 

ras, 35 . 000 predios, 31.684 liga96es 
etetricas do1niciliaTes, 8. 587 a]Jare
lhos tclef6nicos; 19 hoteis, 4 pen
s6es, 32 restauran tes, 452 bares e 
botequins. 

S A UDE - 15 hospitais com 1 .965 leitos; 140 
medicos, 89 clentistas, 39 jarma

ceuticos; 60 tarmacias e drogarias. 

VEfCULOS - (1·egistrados na Prejeitma Munici 
pal em 1.• de janeiro de 1968) 

- 5.402 autom6veis e jipes, 318 6ni 
btiS, 1.860 caminh6es, 984 camione 
tas e 478 veiculos niio es)Jeci,ficados . 

FIN ANQAS Orramento mmticipal para 1969 
(milh6es de cruzeiros novas) 

Teceita prevista: 17,0 (renda tTibu

taria: 5,0); despesa fi xada: 17,0. 

POL fTICA - 19 vereadores. 



Fachad a do M useu Imperial 

MUSEU IMPERIAL 

QuEM v ai a Petr6JJOlis, de passeio ou para pas
sar t empor ada, e n ao v i sita o Museu Imperial, limi
tando-se a gozar o bom clima da cidade, a apreciar
-lhe os aspectos de movim ento urbana e social e 
de desenvolvimento econ6mico e a percorrer os 
pontos pitorescos ou de atrac;li o turistica, pode-se 
dizer que deixou de ver alga de verdadeiramente im
portante, indicac;ao obrigat6ria na agenda do turista 
inteligente. 0 Museu Imperial e um reliccirio da vida 
brasileira no seculo XIX e quantos se deliciam com 
a contemplac;ao de quadros mudos da hist6ria ali 
encontram autenticas preciosidades, conservadas 
com o maior carinho e a mais perjeita tecnica. 

Foi em 1830 que Dom Pedro I adquiriu a jazenda 
do C6rrego Seco; quer ia construir o Palacio da 
Conc6rd.ia. Nao o con seguiu, ern virtude da crise po-
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litica que culminou com a sua abdicar;;ao. Treze anos 
depois D. Pedro II retomaria o plano: criou a po
voar;;ao, autorizou atorarnentos e reservou area para 
o palacio (Decreta n.0 155, de 16 de rnarr;;o de 1843), 
cuja constru r;;iio , iniciada em 1845, iria f icar pronta 
cerca de dez anos rnais tarde. il:sse palacio iria trans
fonnar- se na residencia predileta do I mperador, 
que ali costurnava passar o verao, prolongando a 
estada por seis rneses. 

Ap6s o advento do r egime republicano, o Pala
cio I mperial foi alugado, sucessivamente, ao Colegio 
Notre D ame de Sian (1892-1908) e ao Colegio Sao 
Vicente de Pau lo (1909 -1 940). Ern 1939, o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro adquiriu a propriedade, 
corn o objetivo de ai instalar urn museu de hist6ria 
imperial, logo a t ransterindo ao patTirn6nio da 
Uniiio (Decreta n° 684, de 3 de fevereir o, e Decreta
-lei n° 44, de 27 de novembro) . Aqueze Museu Im
perial, iria cria- lo o Presidente Getul io Vargas (De
creta-lei n .0 2. 096, de 29 de rnar r;;o de 1940), para 
inaugura-lo t res anos depois, a 16 de rnarr;;o . 

De valor inestimlivel o seu acervo : pe r;;as, obje
tos, docurnentos grlificos e iconogrdficos - tudo o 
que e residua JJrecioso do Brasil do tempo da 
rnonarquia. A principal atrac;iio: a c6roa de D. Pedro 
II, que e guw·dada ern cafre e exibida mediante 
rnedidas de seguranr;;a; wna bela coroa, t6da ern 
ouro cinzelado, ornarnentada com 639 brilhantes, 77 
perolas, pesa 1.955 grarnas. Outra raridade : a tela 
em que Pedro ArneTico t ixou, em 1872, a presenr;;a 
do Imperador na aberturcC da Assembleia Geral. 

Ern predio proximo, dando para o Bosque do 
Irnperador , estiio instalados a Biblioteca, o Arquivo 
e o Audit61·io. A Biblioteca especializada s6 obras 
referent es a hist6ria do Brasil , particularrnente de 
hist6ria do prirneiro e segundo Reinados; o Arquivo, 
guardando a rnais vasta c6pia de docurnentacao para 
fins de pesquisa; e o Audit6rio, amplo e con-tortavel, 
para 275 pessoas, dotado de aparelhos rnodemos de 
refrigerar;;iio e calefar;;iio . 

0 parque, que toi planejado pelo botanico Joao 
Batis ta Binot, e dos rnais bern cuidados do pais, 
n ele predominando plantas ex6ticas. 

Ern 1956, por t6rr;a de lei (Decreta n .0 39.446, 
de 23 de junho ) toi incorporada ao Museu Imperial 
a Casa de Claudio de Souza, localizada a prar;;a 
Ruy Barbosa, 247, por legado da viuva do conhecido 
escritor brasileiro. La estao conservados rn6v eis, li
vros e objetos de uso do patrono, que em vida 
reuniu documentos rnusicais, teatrais e literlirios do 
seculo XIX, de valor hist6rico incalcullivel. Nela 
podern ser adrniradas as partitw·as originais de 
0 Guarani, Fosca, Salvator Rosa e Maria Tudor, de 
Carlos Gomes. Atualrnente se encontra techada a 
visitar;ao publica. 
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JJ!STORICO 

"A MArs antiga concessao de terras de que temos 
conhecimento na zona de Petr6polis" - escreve frei 
Estanislau Shaette - "e a da Carta Regia de 22 
de ag6sto de 1686, doando a Francisco de Matos Fil
gueira e a Joao Matos de souza sesmaria na subida 
da serra Estrela. A 12 de setembro do mesmo ana 
t ambem ali se tornam sesmeiros o capitao Joao da 
Silveira Garces e Gonc;:alo F ernandes Pires, no ser
tao de Inhomirim da Serra-acima". 

Os lusitanos, vencido o temor que a Serra do 
Mar lhes infundia, procuraram os "caminhos da 
terra" para Minas, entao alcanc;:ado pelo it inerario 
maritima ate Parati. Do caminho que seguia mais 
au menos a Estrada de Ferro Central do Brasil, pas
sou-se ao caminho atraves de Couto e Sacra Fa
milia , para terminar pelo "atalho do caminho novo", 
aberto pelo sargento-mor Bernardo Soares Proenc;:a , 
"entao sesmeiro da atual zona urbana de Petr6polis" , 
par Carta de Sesmaria de 1721, no fim do primeiro 
quartel do seculo XVIII (este caminho teria sido 
desbravado pelo bandeirante Garcia Rodrigues Pais 
Leme, filho do "Cac;:ador de Esmeraldas") . 

Em seguimento a sesmaria de Bernardo Soares 
Proenc;:a ficava a de Luiz Peixoto da Silva e, na ex
tremidade ocidental, abrangendo a regiao situada 
entre as mesmas e a de Marcos da Costa, a de 
Domingos Ribeiro Tavora. Assim, par doac;:6es re
gias, de "leguas em quadra" de terras devolutas que 
passaram a propriedade particular, nasceram as 
Fazendas, em virtude de sucess6es hereditarias ou 
vendas a terceiros. Da sesmaria de Bernardo Soares 
Proenc;:a surgiram as Fazendas do C6n·ego Seco e 
do Itamarati; da de Luiz Peixoto dJ. Silva, a do Rio 
da Cidade , da de Domingos Rodrigues Tavora, as 
de Quitandinha, Velasco e Morro Queimado. 

0 Imperador D. Pedro I , que nas viagens para 
Minas, pousava na Fazenda de Correias, origin:iria 
de sesmaria concedida em 1760 a Manoel Antunes 
Goulao, procurou adquiri-la; nao querendo vende-la , 
a proprietaria irma e herdeira do celebre Padre 
Correa, teria indicado a do C6rrego Seco, que, par 
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e3critura publica de 6 de fevereiro de 1830, passou 
ao patrim6nio particular do Imperador (no mes se
guinte , acrescida de gleba no Alto da Serra, com 
50 bragas de testada, por meia legua de fundo) . 
Com a abdicagao em 1831, essas propriedades fica
ram arrendadas ate 1842. 

Julio Frederico Ki:ieler , responsa vel pel a cons
trugao de novos trechos e pontes da Estrada da Ser
ra da Estrela, aproveitou na execugao dessas obras o 
trabalho de colonos alemaes, acidentalmente chega
dos ao Brasil pelo navio "Justine" e que estavam 
a!ojados na Fazenda do C6rrego Seco. 0 exito dessa 
comunidade alema estimulou a colonizagao estran
geira. Tanto que a Lei provincial n.0 56, de 10 de 
maio de 1840, concedeu urn credito qtiinqtienal , em 
parcelas 60.000$000, tendo o governo assinado con
trato com a casa Charles Delrue, de Dunquerque, 
para a introdugao de 600 casais de colonos. 

Por Decreta de 16 de margo de 1843 , foi cele
brado ajuste para o levantamento de uma povoagao 
e a construgao do palacio, elaborando-se urn plano 
para arrendamento e colonizagao das terras. No 
mesmo ano, Joao Caldas Viana, exercendo a presi 
dencia da Provincia do Rio de Janeiro, mandou 
colocar na antiga fazenda do C6rrego Seco dais cru
zeiros de madeira com as inscrig6es: "Cruz de Sao 
Pedro de Alcantara de Petr6polis" e "Cruz da Capela 
dos Finados de Petr6polis" , para indicar o local da 
futura cidade, cujo nome, homenagem de Paulo 
Barbosa da Silva ao Imperador, passou a ser logo 
usado. 

A chegada de colonos alemaes, em 1845, deu lu
gar a que o governo pensasse transformar as terras 
em colonia agricola, para isto adquirindo as fazen
das do Velasco e do Itamarati e aceitando a doagao 
da Fazenda da Quitandinha; o intento nao foi con
sumado, o que nao impediu, entretanto, o desen
volvimento da aglomeragao recem-constituida. Em 
1846, a povoagao passava de simples curato a fre
guesia do territ6rio da vila da Estrela. Em 1883 chega 
a Petr6polis o primeiro trem da Estrada de Ferro 
Principe do Grao- Para , conduzindo o Imperador 
Dam Pedro II e a familia imperial. 

o progresso da regiao - que teve ligeira esta
bilizagao com o advento da Republica - intensifi
cou-se com a transferencia do Governo Estadual de 
Niter6i para Petr6polis, onde permaneceu de 1893 
ate 1902. 

0 ano seguinte assinala importante aconteci
mento: realiza-se em Petr6polis a historic a reuniao 
diplomatica de que resultaria a assinatura do "Tra
tado de Petr6polis", pelo qual o Acre foi anexado ao 
Brasil. 

A estrada Rio- Petr6polis, inaugurada em 
1928 foi fator preponderante no desenvolvimento 
do Municipio, transformando-o de simples cida~e de 
veraneio em grande centro industrial e comercml. 
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Forma feW Administrativa e J udiciciria 

A FREGUESIA de Petr6polis foi criada por f6r ga de Lei 
1Jrovincial n.0 397, de 20 de maio de 1846, recebendo 
a denominagao de Sao P edro de Alcantar a de Pe
tr6polis. 

A Lei n .0 961 , de 29 de setembro de 1857, elevou 
a povoagao de P etr6polis a categoria de cidade, por 
urn movimento que teve inicia tiva do Cel. Amaro 
Emilio da Veiga, tendo sido criado o Municipio de 
Petr6polis. A instalagao verificou-se a 17 de junho 
de 1859. 

Refer em-se t ambem a criagao do distrito de Pe
tropolis os decretos estaduais numeros 1 e 1-A, res
pectivamente, de 8 de maio e de 3 de junho de 1892. 

Em virtude da Lei estadual n .0 50, de 30 de ja
neiro de 1894, a Capital do Estado foi transladada 
para Petr6polis, verificando-se a instalac;ao em 20 
de fevereiro desse mesmo ano. A Lei estadual n.0 89, 
de 1.0 de outubro de 1894, declarou Petr6polis Capital 
do Estado do Rio de J aneiro, categoria que perdeu 
r.om a Lei estadual n .0 542, de 4 de ag6sto de 1902. 

0 Municipio de Petropolis compunha -se, desde 
o advento da Republica ate 1964, de 5 distritos : 
Petropolis (sede), Cascatinha, Itaipava, Pedro do 
Hio e Sao Jose do Rio Preto (as vezes Sao Jose ou 
Parana una). A Lei n.0 5. 388, de 23 de setembro de 
1964, acresceu-lhe o distrito de Posse , com terras 
desm embradas do de Sao Jose do Rio Preto . 

A Comarca de Petr6polis foi criada pelo Decreta 
n.0 1.637, de 30 de novembro de 1871, tendo com o 
termos os de Petr6polis e Paraiba do Sul. 

0 Decreta n.0 2.125, de 29 de novembro de 1875, 
incorporou a Comarca de Petropolis o Termo de 
Estrela , desmembrado da Comarca de Mage. 

Segundo a Lei n.0 3.836, de 10 de dezembro de 
1958, ficou a Comarca de Petr6polis constituida pelo 
Municipio do mesmo nome. 

Casa do Bar<io de Mau<i 



NOTAS P /lRA 0 TURISTA 

I NUMEROS sao os motivos de encantamento para 
quem vai a Petr6polis, a passeio ou para passar te
rias. Primeiro, o clima, que e realmente delicioso, 
quase o ano todo. Depois, a paisagem - a cidade 
mesma, que ainda nao perdeu os trw;;os caracteris 
ticos tradicionais, apesar das transjormar;oes por 
que vem passando, em decorrencia do progresso eco
n6mico; os bairros residenciais, que se ampliam, 
surgem e rapidamente se desenvolvem; a moldura 
da natureza. Por perto, muita coisa linda de ver: 
o Morro Ar;u, na divisa com Teres6polis e Mage, onde 
se acha plantado o Castelo do Morro Ar;u, a uma 
altitude de 2 .040 metros; 0 Pica do Cobir;ado, no 
bairro de Caxambu (1. 560 metros de altitude); o 
Morro Meu Castelo, no Morin (1.400 metros) ; o Pica 
do Alcobar;a, no Distrito de Cascatinha (1.890 me
tros) ; o Pica da Maria Comprida, na Serra das Ara
ras ( 2 .000 metros) , on de, segundo Zenda local, vivia 
o Saci, correndo atni.s de gente que quisesse escalar 
a montanha; a Vargem Grande, na Fazenda Inglesa, 
onde esta sendo construida uma adutora para me
lhoria do abastecimento de dgua a Petr6polis; o 
Poc:;o do Imperador, na Estrada do Bonjirn, que joi 
local predileto do Irnperador D . Pedro I, quando de 
suas andan r; as pela Velha Fazenda do Padre Cor
r ea. 

0 Hotel Quitandinha, hoje transjorrnado ern 
Clube - Santapaula Quitandinha Club, e, sern du
vida, uma das maiores atrar;oes turisticas da cidade, 
pelo primoroso aproveitarnento das belezas naturais 
da regiao. Construr;ao ern estilo norrnando, preciso 
ern seus rninirnos detalhes, sendo digna de destaque 
sua ctLpula monumental, rnaior que a da Basilica 
de Sao Pedr o, ern Roma. Ponto de convergencia dos 
brasileiros e estrangeiros ern viagern, o Hotel tern 
sido sede de numerosas conjerencias nacionais e in
ternacionais, rnerce de suas rnagnijicas instalar;oes. 

0 visitante nao deixe de dar uma vista de olhos 
por Itaipava, Correias, Trona de Fatima, Poc;o dos 
Ferreiras, Fazenda Inglesa. Araras, tudo nas proxi
midades de Petr6polis. A Represa do Areal, em Sao 
Jos e clo Rio Preto, e um local aprazivel para a prd 
tica de natacao e remo. Ern construc;ao, a margem, 
um moderno late Clube . OutTOs Zocais excelentes, de 
onde se descortina bela vista do Rio de Janeiro: a 
Independencia e o Belvedere - restaurante na Es
t r ada Rio- Petr6polis . 

Se quiser ter a vista belas irnagens do passado , 
que vci ao Museu Imperial, a respeito do qual hd 
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noiwia mais Zanga nesta monograjia. Ao Palacio do 
Grdo- Para, que jaz parte do conjunto paisagistico 
rio Mu ~eu Imperial, no Bosque do Imperador, e e o 
antigo quartel dos Semanarios. A Catedral de Sao 
Pedro de Alcantara, la onde repousam as restos mor
tais do Imperador D. Pedro II e da Imperatriz Te
resa Cristina. Ao Castelo de Itaipava, reproduqdo 
de castelo renascenqa. Palacios , para ver, ha o Pala
cio Rio Negro, residencia de venia do Presidente da 
Republica, desde o comeqo do seculo; o Palacio Ita
borai, residencia de veraneio do governador do Es
tado do Rio de Janeiro. 0 Palacio da Princesa Isabel, 
perto da Catedral, que pode ser visitado parcial
mente. 

Algumas casas onde viveram homens notaveis 
podem ser vistas, como marcos hist6ricos impor
tantes: a Casa de Ruy Barbosa; a de Santos Dumont ; 
a do Bardo do Rio Branco, onde joi assinado o 
Tratado de Petr6polis, em 1904; a do Bw·ao de Mauri; 
a do Padre Correa, onde se hospedava a familia 
imperial antes da construqdo do seu palacio de 
veraneio . 

Clubes de alta categoria social e grande movi
mento ndo jaltam em Pet r6polis: Promenade Coun
try Clube, em Nogueira; o Castelo Count?·y Club, a 
beira da estrada Rio- Petr6polis ; o Petr6polis Coun
try Club, na Estrada do Calembe; o Campestre coun 
try Club, tambern em Nogueira; a Colonia do SESC ; 
a do IPASE, na Estrada da Taquara ; Lajes Country 
Club na Estrada do Cont6rno . 

0 turista, tendo tempo, va aos depositos de te
cido e as jabricas de Petr6polis, que muita coisa 
encontrara capaz de desper t ar-lhe a mais viva aten
c;do. 

Monmnento de D om Pedro I I 
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/1SPECTOS F1SICOS 

0 MuNiciPIO, com area de 1.080 km', localiza-se na 
zona fisiografica do A.lto da Serra e limita-se com 
Duque de Caxias, Mage, Miguel Pereira, Paraiba do 
Sul, Sapucaia, Teres6polis, Tres Rios e Vassouras. 

A cidade com altitude media de 838 m dista, 
em linha reta, de Niter6i, 43 km, rumo NNO, e de
fine -se pel as seguintes coordenadas geograficas: 
22032'00" de latitude S e 43°11'04" de longitude W.Gr. 

No territ6rio, bastante montanhoso, encontram
-se como principais acidentes orograficos as serras 
dos 6rgaos e da Estrela . A dos 6rgaos e assim cha
mada em virtude dos pontos agudos que apresen ta : 
vistas de lange, fazem lembrar os tubas de um 6rgao 
gigantesco. A da Estrela deve sua denominac;:ao ao 
fato de os viaj ores que do interior buscam o litoral. 
avistarem a luz suave da Estrela Vesper sabre sua 
cumeada. Citam-se, ainda, as sen·as de Taquaril , 
das Araras, do Capim, do Couto, etc. Destacam-se, 
tambem, varios morros (Cambota, Cedro, Cantagalo, 
Tapera, Bandeira , etc.) ; n a divisa com Teres6polis 
ach a -se localizada a Pedra do Ac;:u , com 2.232 metros 
de a ltitude, ponto culmina nte da Serra do Mar. 

0 r evestimento floristico caracteriza-se pela exu
berancia das matas situadas nas sen·as e luxuriante 
vegetac;:ao das varzeas. 

Clima excelente: mesmo no verao, a temperatu
ra e agradavel; 0 inverno, apesar da umidade, e 
suportavel. As chuvas sao abundantes, sobretudo 
nos meses de outubro a ma io. 

Foram registradas, em 1967, as seguintes medias : 
das maxim as, 23°C; das minim as, 14o, e a com
pensada, de 17o. 

0 n evoeiro, ou rw;:o, n a denominac;:ao local , con
tinuamente envolve a cidade . 

Sao numerosos os cursos fluviais, destacando-se 
o rio P iabanha, que nasce proximo a Pedra do Re
tiro, percorre cerca de 12 quilometros dentro da 
cidade e desagua no Paraiba do Sul. Citam-se ainda 
o Quitandinha, que nasce no local do mesmo nome 
e desagua no Piabanha; o Palatino, Major Acher, 
Sao Paulo, Simeria, Cortic;:o, Saturnino, Vera, etc. 

As quedas dagua existentes estao, na quase to
t alidade, aproveitadas : Cachoeira do Itamarati, for
mada pelo rio do mesmo nome, com desnivel superior 
a 58 metros; cachoeira do Caxambu, ainda no rio 
Itamarati; as cachoeiras do rio Preto e Fagundes. 
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Assinalam-se, nas especies vegetais, cli\'ersas ma
deiras de lei: pau-brasil , amarelo e vermelho, ta
pinhoa, ipe, magaranduba, jacaranda-ro:oa , brauna
-preta , cedro, angelim, canela-pret:t, pau-mulato, 
pau-ferro; nas encostas e vales, medram a quares
meira, o espinheiro, cassias, canela saLta, veludo, 
pau-cachimbo, pau-tambor, salgueiro de mato. 

Encontram-se nas matas petropolitc:,nas varios 
animais: antas, jaguatiricas, macaeos, preguic;as, 
porcos-do-mato, pacas, capivaras, qua tis ; dos rios: 
acaras, trairas, bagres, prepitingas e lamt aris. 





/ lSPECTOS DEMOGRA.FICOS 

PoR ocasiao do Recenseamento Geral de 1960, Pe
tr6polis ocupava o 7.0 lugar entre os 61 municipios 
existentes n aquela epoca no Estado do Rio de Ja
neiro. 

A populagao segundo o censo de 1960, era a 
seguinte: 

POPULAQAO PRESENTE 
ESPECIFICAQAO 

Totnl Urbana Rural 

Petro polis .. . . . . . . . . . . . . 150 300 120 113 30 187 
Distrito-Sedc ···· ·· · · · ···· 97 238 93 849 3 389 
Cascatinha .. • • • • • • 0 • • • 23 080 19 497 3 583 
Jtaipava ... 7 421 2 025 5 396 
Pedro do Rio .. 10 495 1 455 9 040 
Sao Jose do Rio Preto. 12 066 3 287 8 779 

80 % da populagao municipal, concentravam-se 
n a zona urban a, t endo-se registrado urn crescimento 
de 38,8% na populagao, no ultimo intervale censi
t:hio. 

Segundo estimativa do Laborat6rio de Estatis
tica do IBE, em 1.0 de julho de 1968, a populagao 
subiu pa ra 200.052 habitantes . A densidade demo
gratica que er a de 139 passou para 185 habitantes 
par km'. 

~OCAUZA~Aq DA POPUL!ACAO 

Mun.i,Eipio 
-:;tq 

Distrito - Sede 
:;::;· 

Registraram-se, em 1968, 5.613 nascimentos: 
nascidos no ana, 4.182 vivos e 208 mortos; e em 
anos anteriores 1.223 . Anotaram-se 2.078 6bitos , dos 
quais 434 de menores de 1 ana. 

Realizaram-se 1.267 casamentos durante o ana 
de referencia. 
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ATIVIDADES ECONOMICAS 

A MArs importante atividade econ6mica do Munici
pio e a industria de transformac;ao, notadamente 
a textil. 

IndtJStria 

0 CENSO Industrial de 1960 encontrou 270 estabe
lecimentos, sendo 3 de industrias extrativas de pro
dutos minerais, e o restante de industrias de trans
formac;ao, nos quais trabalhavam 9.904 operarios, em 
media mensal, e utilizaram 30.176 cv de f6rc;a motriz . 
o valor da produc;ao alcanc;ou NCr$ 5,3 milh6es . 

0 principal genero de industria era o textil. 
que contribuiu com 46,2% para o valor da produc;ao 
e empregou 6.434 operarios nos seus 52 estabeleci
mentos. 

Contavam-se 454 estabelecimentos, em 10 de 
janeiro de 1966, que ocuparam 14.202 pessoas, no 
ano anterior, e produziram NCr$ 93 ,0 milh6es. 

EJ Produlos ol 
h:; ~-

~ VesluOrlo,col~odo e orJefotos de tecidos 

ffiill] Pope I e 'popei-Oo 4k 

(ill Material de tr ,?n~_Porte 

0 Outro.s 
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A tabela a seguir da a discriminagao segundo 
os g€meros: 

VALOR DA 

ESTA- PESSOAL PRODUQAO 
CLASSE E 

BELECI- OCU- DE 1965 
GENEROS DE 

MENTOS PADO 
JNDUSTRIAS EM 31-12- Numeros 

1.0 -1-1966 
1965 absolutos % s6bre 

(NCr$ 1 000) o total 
---

lndustria s de transfor-
ma cao 454 14 202 92 995 100,0 
Minerais niio meb\licos 36 320 1 229 1,3 
Metalttrgica. ... 21 498 3 236 3,5 
Mecanica .... 5 430 3 305 3,6 
:Material eletrico e de 

comuoica<;63s .. 8 ll8 553 0,6 
l\Iaterial de transportc 10 502 979 1,1 
l\Iadeira .. 42 223 946 1,0 
Mobiliacio . . ... 32 375 2 336 3,5 
Papel e papeliio . . 5 387 4 304 4,6 
Borracha .... 5 55 507 0,5 
Produtos de perf umaria, 

sa hOes e vel as .. 7 110 3 566 3,8 
Produtos de matrri as 

pl:'isticas 8 96 417 0,4 
Te.diL. 88 7 818 43 291 46,6 
Vestuario, cal.;ado e 

artefatos de tecidos. 44 1 035 6 278 6,8 
Produtos alimentares .. 92 825 13 560 14,6 
Bebidas .. 9 351 2 371 2,5 
Editorial e gdfica. 22 379 2 218 2,4 
Ou tros generos ... 20 680 3 899 4,2 

0 genera textil mantem sua importancia, como 
principal atividade industrial. 

Petr6polis lidera a produgao do Estado tendo, 
no mesmo ana , contribuido com 38,4% para o valor 
total, seguido de Nova Friburgo, com 15,7 % e Mage, 
com 12,6%. Mais distanciados vern Valenga, com 
7,2%, Duque de Caxia~, com 6,0 %, e Niter6i com 
5,3% . Sao estes OS principais centros. 

AJem dos estabelecimentos de fiagao e tecela 
gem, Petr6polis contava com 38 malharias (que 
produziram NCr$ 1,4 milhao) cuja produgao e ex
portada para os grandes centros nacionais. 

Em 1967, ja se encontrava 564 estabelecimentos 
destacando-se 119 de produtos alimentares, 99 de 
vestuario, cal<;a do e artefatos de tecidos e 60 de 
textil. 

Comercio e Bancos 

0 GRANDE desenvolvimento da industria textil , o in
ten so movimento .de turistas e de veran istas alem 
do fato de o Municipio ser passagem obrigat6ria 

19 



para os que se dirigem a Juiz de Fora, Bela Hori
zonte, etc. deram margem a ur.1 comercio bastante 
ativo, principalmente o varejista. 

Mantem o comercio local transac;oes, entre ou
tras, com as pragas do Rio de J aneiro, de Sao Paulo 
e do Rio Grande do Sul. Sao importados artigos para 
homens, senhoras e criangas, artigos de cama e mesa , 
materiais eletricos, ferragens e ferramentas, medi
camentos em geral, artigos de perfumaria, generos 
alimenticios, bebidas nacionais e estrangeiras e fru 
tas em geral. 

Convem observar que varios dos a rtigos impor
tOJ.dos h a fabricac;ao congenere no Municipio , como 
por exemplo, os refrigerantes a base de guarana. 
Assim, apesar de haver importac;ao desse produto, 
h J. tambem exportac;ao do que e fabricado em Pe
tr6polis. Igual fen6meno ocorre com malha ria, con
fecc;ao em geral, calc;ados, bijouterias, avos, galina 
ceos, farinha de trigo, rac;oes ba lanceadas, tecidos , 
combustores, aparelhos eletricos, etc. 

Operam na prac;a de Petr6polis 19 est abeleci
mentos atacadistas, 1.553 varejistas, 5 mistos, alem 
de 22 agencias de bancos: Comercio e Industria de 
Minas Gerais S/ A., do Estado do Rio de Janeiro, 
de Credito Territorial S/ A, de Crectito Nacional, da 
Bahia S/ A, do Brasil S/ A, Mercantil de Sao Paulo 
S/ A, Andrade Arnaud, da Lavoura de Minas Gerais, 
Nacional de Minas Gerais S/ A, de Crectito Real de 
Minas Gerais, de Minas Gerais S/ A, Moreir a Salles 
S/1\ ., Hipotecario e Agricola de Minas Gerais S/ A., 
Banco Geral do Brasil S/ A, com 5 agencias distintas, 
na sede, em Correias, Pedro do Rio, Posse e Sao 
Jose do Rio Preto, e o Banco Predial do Estado do 
Rio de J an eiro S/ A, com 3 agencias distintas, uma 
na sede, uma em Pedro do Rio e ultra ern Sao Jose 
do Rio Freta. Existe uma agencia da Caixa Econ6-
mica Federal do Estado do Rio . 

Os saldos das principals contas, em 31 de de
zembro de 1967, eram: 

CONTAS 

Gaixa em moeda corrente ..... 
Elnprestimos em contas corren tes 
Emprestimos h ipotecarios .. .. 
Titulos descontados .. .. 
Dep6sitos a vista e a curta prazo 
Dep6sito; a p razo 

SALDOS 
(NCr$ 1 000 ) 

1. 080,5 
3. 535,5 

4,3 
17.139 ,1 
27.805 ,8 

499,5 

A Camara de Compensac;ao de cheques t eve o 
seguinte movimento 0968) : numero de cheques, 
490. 758 ; valor total de NCr$ 392,9 milh6es; valor 
media par cheque, NCr$ 800,50. 
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Hospedagem 

PETR6PoLrs, a lem do Ht citado Hotel Quitandinha, 
com 98 apartamentos e 11 quartos, disp6e dos se
guintes hoteis: Grande Hotel , com 40 apartamentos 
e 40 quartos, Casablanca Hotel, com 45 apartamen
tos , Casablanca Palace Hotel, com 15 apartamentos, 
Grande Hotel de Itaipava, com 6 apartamentos e 20 
quartos e ainda o York Hotel, Fontes, Vivenda Flo
r ilda, Conquistador, Royal , Marga'rida's, Caravelas, 
Comercio , Dam Pedro, Passos, Santa Monica e Vale 
do Rio Preto. 

Serui[OJ 

PETROPOLIS possui 1.445 estabelecimentos de presta
<;ao de servi<;os, entre os quais se destacam 18 ho
teis, 3 pens6es, 34 restauran tes, 452 bares e bote
quins, 28 barbearias, 48 sal6es de cabeleireiros para 
senhoras . 

Agricul!ura e Pecuarict 

A LAVOURA e a pecuaria nao contribuem expressiva 
mente para a economia petropolitana . 

A produt;ao agricola e insuficiente para abaste
cer o proprio Municipio, havendo, inclusive , impor
tagao de gen eros alimenticios . A avicultura t em se 
desenvolvido, tomando posi<;ao de rel evo no Estado 
e proporcionando exportac.ao para a Guanabara , Ba 
hia e Pernambuco, principalmente . 

A.s cul turas agricolas, em 1967, render am 
NCrS 1,3 milhao, sendo 60,4 milhares de legumes 
e hortaligas. Das culturas permanentes predomina 
ram a ban ana, com 339 mil cachos e 30,9% do valor. 
a laranja , com 17.300 mil fr utos e 26,3 %, a 
mano·a, com 4.998 mil fr utos e 8,3%, e o caqui , 
com 5 milh6es de frutos e 7,6%; e das temporarias, 
o tomate, com 480 toneladas e 5,5%. Os legumes e 
hortalit;as contribuiram com 4,5 % para o valor 
total. 

Petr6polis e um dos principais municipios flu
minenses produtores de flar es (predominando copos
-de-leite, cravos, dalias, agapantos, palmas holande
sas e de Santa Rita , angelicas, orquideas e anttlrios 
(pe). Exporta grande part€ dessa produc;ao para a 
Guanai.Jara. Em 1967, rendeu NCr$ 755,0 milhares o 
<· eu cnltivo. 
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A populac;ao pecuaria alcangou os seguintes efe
tivos (31 de dezembro de 1967 ) : bovinos, 14.300 ; 
eqiiinos, 3.830; assininos, 70; muares, 3.600; suinos , 
23.300; caprinos, 1.100 e ovinos, 210, estimados em 
NCr$ 7,2 milh6es. 

A produc;iio de leite de vaca alcanc;ou 2,4 milh6es 
de litros (NCr$ 595,0 milhares). 

Os galinaceos totalizavam 2.955.000 (6 .000 perus l 
e os palmipedes 9.000, valendo ao todo NCr$ 6,5 
miJh6es . :E o principal criador, com 24 % do Estado 
(2.o colocado: 6,8% l . 

A produc;iio de avos de galinha alcanc;ou 24,2 
milh6es de duzias (NCr$ 19,4 milh6es) . Esta quan
tidade e valor representam 47,8 e 49,9 %, respecti
vamente , da produc;iio total do Estado. 

Foram colhidas, a inda, 5,8 toneladas de mel de 
abelha e 2,6 de cera, valendo NCr$ 17,3 milhares . 

Funciona urn escrit6rio da ACAR-RJ no Dis
trito de Sao Jose do Rio Preto. 

Abate de Reses 

FoRPM abatidas, em 1967, 17.834 cabec;as de bovinos , 
8.374 de suinos, 275.722 aves e 13 ovinos. 

Os produtos do abate alcanc;aram 4.607,0 tone
ladas e NCr$ 5,1 milh6es. 

A carne verde de bovina contribuiu com 
3.063,0 t e 71 ,1% para o valor. Em seguida vinha 
a carne fresca de ave, com 354,5 t e 12,8 % do valor, 
a carne verde de suino, com 265,2 t e 6,4% do valor. 
Os restantes 9,7 % do valor foram cobertos por 13 
outros produtos. 

Ha importac;iio de gada para o abate, de cerca 
de 20.000 cabe<;as anuais. 

Trans porte.r 

PETROPOLis e servido pelo sistema rodoviario federal, 
atraves da BR-135 (futuramente vira de Sao Luis, 
ate Guanabara) e rodovias estaduais e estradas mu
nicipais. 

Liga-se, de rodovia, aos municipios vizinhos e 
capitais federal e estadual nos seguintes tempos 
medias: 

Duque de caxias - em 1 hora e 20 minutos, via 
Quitandinha e Pilar; Teres6polis - 1 hora e 20 
minutos; Miguel Pereira - via Pati do Alferes, 1 
hora e 25 minutos e via Pedro do Rio, 1 hora e 50 
minutos; Mage - 1 hora e 30 minutos, via Qui
tandinha; Paraiba do Sul - via Tres Rios em 2 
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horas e 30 minutos ; Sapucaia - via Rio-Bahia, 2 
horas e 20 minutos ; Tres Rios - 1 hora e 30 mi
nutos; Vassouras - via Tres Rios ou Avela r e An
drade Lima , em 2 horas e 30 minut os, ou via Pedro 
do Rio e Par a iba do Sui , em 3 horas e 50 minutos , 
ou ainda, via Pa ti do Alferes e Miguel Pereira, 3 
h oras; Rio de Janeir o, GB - via Bingen e via Qui
t andinha, 1 hora e 15 minutos ; Niter6i - via Mage, 
2 horas e 20 minutos ; Brasilia, DF - via Belo Hori
zonte, MG, em 24 h oras. 

BRA SI,LI A 
P/8ELD HOAIZONTE 

MINAS ~' ~· - ·~- =R-A_!S 

CO NV ENy 6ES : 

ROOOVIA FEDERAL -
ROOOV IA EST A DUA L -
FE RROVIA 

Estavam registrados n a Prefeitura Municipal , 
em 1.0 - 1-1968, 5.402 autom 6veis e jipes, 1.860 cami
nhoes, 318 6nibus, 984 ca mionetas e 478 veiculos n ao 
especificados. 

A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos man
tern agencias postais- telegraticas na cidade e em 
Correias e postal no Alto da Serra , Meio-da- Serra , 
Quitandinha, Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio, Sao 
Jose do Rio Preto, Aguas Claras, Bonsucesso, Barra 
Man sa, Nogueira, Arar as, Posse, Tr istao Camara e 
no Palacio Rio Negro . 

Estavam instalados, em 31 de dezembro de 1966, 
8.587 telefones. 
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ASPECTOS CULTURAIS 

En.rino Primario 

Os RESULTADos preliminares do Censo Escola r de 1964 
revelaram que 78,3% das crian<;as em ida de escolar 
freqiientavam escolas (Estado 76 %). Na cidade e 
nas vilas a escolaridade sobe a 81,7, descen do para 
63 ,9 n a zon a rural. 

CRIAK(;AS ll:P.CENSBADAS 

:P.SPECIFfCA~.~O De 7 a 14 a nos 
De 0 a 14 

1 
Freqiientam a nos Total escola 

Municipio . 53 949 26 792 20 970 
Areas urbana e suburbana 43 383 21 638 17 678 
Area rural 10 566 5 154 3 292 

Existiam 787 p rofess6r es regentes de classe e 65 
nao regentes. Dos regentes, 374 eram normalistas: 
5 do sexo masculino, todos nas zonas urbana e su
burban.a , e 413 nao normalistas : 20 do sexo mas
culino (5 na zona rural ) e 393 do feminino (77 na 
rural ) . Dos r egentes 6 eram do sexo masculino e 
59 feminino. 
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0 ensino primario comum, em 30 de abril de 
1968, compunha-se de 205 unidades escolares, com 
25.324 alunos matriculados no inicio do ana letivo , 
e lecionavam 844 profess6res. 

0 curso supletivo, em 30 de abril de 1967, com
punha-se de 26 unidades escola res, com 2.124 alunos 
matriculados. Quanta ao curso infantil ou pre
-primario, contava com 23 unidades e 1.060 a lunos 
matriculados. 

Emina j\1edia 

0 ENSINo secundario e ministrado em 23 estabele
cimentos, onde estavam matriculados, em 1968, 9. 038 
a lunos e lecionando 675 profess6res, no inicio do 
ana letivo. 0 comercial em 8 unidades e 131 pro
fess6res, matriculou 1.622 alunos. 0 industrial, com 
1 unidade, 9 profess6res e 19 alunos . 0 nonnal, com 
7 unidades, 88 profess6res e 695 alunos. 

Emina Superior 

A UNIVERSIDADE Cat6lica de Petr6polis e composta 
de 4 unidades : Faculdade de Direito, Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras, Escola de Engenharia 
Industrial e Faculdade de Ciencias Econ6micas; 
existe, ainda, a Faculdade de Medicina de Cascati
nha, instalada no 20 Distrito de Petr6polis . 

Os 5 estabelecimentos matricularam 1.066 estu
dantes, em 1968, e possuiam corpo docente composto 
de 158 profess6res. 

Cursos Al'!rl.ras 

CoNTAM-SE, a inda , 30 curses avulsos de ensino ele
mentar, media e superior (inclusive formaGao sa
cerdotal e do SENAI), que em 31 de dezembro de 
1964 possuiam 137 profess6res e 3.875 alunos. 

FUNCIONAM em Petr6polis as seguintes estaG6es de 
radio: Radio Imperial, em ondas m edias ZYD-34, 
em 780 kc/ s, desde 1951; Petr6polis Radio Difusora, 
em ondas medias e tropicais, prefixes PRD-3 e ZYP
-33, em 1.480 e 4.815 kc /s Cdesde 1939 e 1956, res
pectivamente) . 

Como veiculos de divulgagao contam-se 3 jor
nais diaries: o Jornal de Petr6polis, com uma tira
gem anual de 439.000 exemplares; Tribuna de Pe 
tr6polis, com 1.515 .000 ; Diario de Petr6polis, com 
1.060.000; e 2 semanarios , a F6lha de Petr6polis, 
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com uma tiragem anual de 795.000 exemplares, e 
Jornal de Cascatinha com a tiragem anual de 18.000 
exemplares. Publicam-se ainda a Revista Social, se
manal, com 79.500 exemplares anuais. 

Funcionam 10 cinemas: Cine Petr6polis, com 
capacidade para 1.466 pessoas; capit6lio, com 1.150 ; 
Dom Pedro, com 788; Art-Palacio, com 650; Espe
ranto, com 960; Garcia, com 639; Sao Luis, com 240; 
Cine Posse, com 150; Cine Miragem, com 610; Cine 
Vale do Rio Preto, com 300, e o Teatro Santa Cecilia, 
com 650 poltronas. No aspecto de diversces contam
-;:;e , ainda, pertencentes a entidade de ~\ssociag6es 
religiosas e ao Batalhao Dam Pedro II - 1c BC, um 
moderno cinema e o Teatro Mariano pertencente a 
Ordem 3.a de Sao Francisco. 

As tipografias, sao em numero de 28 e as livra
rias, 8. 

BibliotecaJ 

DrsP6E de 6 grandes bibliotecas: Biblioteca Muni
cipal de Petr6polis, com 95.000 exemplares; do Mu
seu Imperial , com 27.179; da Escola de Musica Santa 
Cecilia, com 500; da Universidade Cat6lica de Pe
tr6polis , com 17.087 ; Ernesto Pereira, com 1.300 ; 
e a do Instituto Hist6rico de Petr6polis, com 610. 

ASJocia[oeJ Culttt1'ais, DeJp01·tivaJ e RecreativaJ 

ENTRE as associac6es culturais citam-se: Academia 
Petropolitana de - Letras, Instituto Hist6rio de Pe
tr6polis, Conservat6rio Brasileiro de Musica, Clube 
Musical Euterpe - o mais antigo, datando de 1901 
- Escola de Musica Santa Cecilia, Cultura A.rtistica 
de Petr6polis e Banda de Musica Comercial de Pe
tr6polis. 

Existem, ainda, 56 desportivas e recreativas. 
destacando-se o Petropolitano F.C., com 4.531 asso
ciados, Serrano F.C. , com 4.571 , .Esporte Clube In
ternacional, 1.600, e Palmeira F .C., com 1.020. 

Palrimunio HiJt61'ico N acional 

FoRAM tombados os seguintes predios pela Diretoria 
do Patrim6nio Hist6rico e Artistico Nacional: Pala
cio Imperial, situado na Avenida 7 de Setembro 
(datado de 1845) ; Palacio da Princesa I sabel (1862-
-1864) , corn o acervo paisagistico e urbanistico, da 
Av. Koeler ( totalizando 31 predios) ; Palacio Grao
-Para, situado na Rua Epitacio Pessoa; Fazenda 
Sarnarnbaia (casa); Casa de Santos Dumont, na Rua 
Riachuelo; Casa do Padre Correa, na Rua Castro Al
ves (Seculo XVIII ) ; Casada Fazenda Santo Antonio, 
Estrada Itaipava- Teres6polis (Secu lo XVII ) ; Pa
lacio de Crista/, Praqa da Confluencia ( datado de 
1884) e Coler;;ao de Armas do Dr. Sergio Ferreira 
da Cunha, na estrada Rio-Petr6polis , km 40. 
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Festejos 

As FESTAS populares que habitualmente se realizam 
sao a de Sao Pedrc· de Alcantara, Padroeiro da 
cidade, no dia 19 de outubro. Comemora-se , ainda, 
a de Santo Antonio, LO dia 12 de junho; festas cam
pestres do mesmo genera da do Padroeiro, a de Sao 
Sebastiao , em 20 de janeiro , e a de Sao Pedro, 29 
de junho, em Pedro do Rio ; n este mesmo dia o 
Clube 29 de Junho realiza, em praga publica, home
nagem 8, chegada doa colonos alemaes a Petr6polis , 
com missa festiva . 

-casa e Museu Santos Dumcnt 
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ASPECTOS SOCIAlS 

CmADE de veraneio presidencial, e um dos centros 
de turismo do Pais. A.lem da exuberante flora, nela 
ainda encontra o forasteiro grande variedade de 
divers6es e intensa atividade social. E conhecida 
como a "Cidade das HortEmsias" . 

A disposigao dos vales em t6rno dos rios Pia
banha e Quitandinha determinou a forma linear 
dos bairros petropolitanos, os quais se reduzem, 
geralmente, a duas filas de casas, confrontando dum 
!ado e do outro, ora com a estrada, ora com o rio, 
atravessado por numerosas pontes. 

A cidade, de agradavel aspecto, com 978 lo
gradouros, entre os quais 892 ruas e 31 pragas. 

Seus logradouros conservam names que recor
clam datas civicas, lembram as origens da cidade, 
ou vultos ilustres, fundadores, bar6es ou viscondes: 
Avenida 7 de Setembro, Koeler, Tiradentes, Ipiran
ga, 7 de Abril , Avenida Paulo Barbosa, Barao do 
Rio Branco ; Ruas Visconde de Itaborai, Washing
ton Luiz , 29 de Junho, pragas: Dom Pedro II, Ruy 
Barbosa, Inconfidencia, Marechal Carmona. A prin·
cipal arteria da cidade assinala a data republicana 
de 15 de Novembro. Em t6rno da Vila Imperial, 
estao os quarteir6es onde se localizavam os prazos 
concedidos aos colonos: Renania Inferior, Vestifalia, 
Nassau, Bingen, Ingelheim, Mosela, Palatino Supe
rior. 

Dos logradouros existentes, 330 possuem calga
mento, 126 arborizagao e 11 ajardinamento. 

Existe cerca de 35.000 predios, dos quais 15.040 
eram abastecidos de agua encanada, pela rede geral 
da Prefeitura , em 108 logradouros. Sendo os demais 
abastecidos por agua propria, de pogos artesianos 
e minas. 

A energia eletrica e fornecida pela Cia. Brasi
leira de Energia Eletrica. Havia 31.684 ligag6es ele
tricas domiciliares distribuidas por 978 Iogradouros 
ate 1.0 de janeiro de 1967. A corrente e de 110 volts, 
na freqtiencia de 50/ 60 ciclos por segundo. A rede 
eletrica se estende por todo o Municipio. 

Varios bairros se destacam pela beleza natural 
- Independencia, Cremerie e Quitandinha. 
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Museu de A rmas 

Salt de 

A ASSISTENCIA a populagao e prestada no Hospital 
Santa Thereza e Sanatoria Sao Jose, com 413 leitos 
( 40 berc;arios) ; Casa Provid€mcia e Hospital Alzira 
Vargas do Amaral Peixoto, m aternidade com 135 
leitos, 1 berc;ario com 30 berc;os ou caminhas e 6 
incubadeiras; casa de s aude Santo Antonio , com 
50 leitos; Hospital Dr. Nelson de Sa Earp, com 15 
leitos; Sanatoria Alcides Carneiro - tisiologia, com 
210 leitos, Sanatoria Oswaldo cruz - t isiologia, com 
310 leitos, Sanatoria de Correias - t isiologia, com 
300 leitos, (todos localizados em Correias) ; Associa
c;ao Sanatoria Nossa Senhora das Garc;as, com 50 
leitos (em Canavial) ; Sanatoria Infantil Sao Mi
guel - tisiologia, com 140 leitos (em Nogueira) ; 
Hospital do Pronto Socorro, com 60 leitos; Mater
nidade Santa Terezinha, com 32 leitos ; Casa de 
Saude Santa Monica , de psiquia tria , com 156 leitos; 
e Casa de Saude Sao Lucas, com 34 leitos . Contam
- se a inda, 7 postos de saude, 2 prontos-socorros e 6 
centros de puericultura. 

Prestam assist€mcia a populac;ao 140 medicos, 89 
dentistas e 39 farmaceuticos. Existem 60 drogarias 
e farmacias. 

Religiao 

0 CULTO catolico e praticado em 18 igrejas e 58 ca
pelas, destacando-se a Catedral de Sao Pedro de 
Alca ntara. As congregag6es vinculadas sao em nu
mero de 58 . 

0 culto protestante conta com 24 templos e 11 
sal6es; e o espirita 11 templos e 39 sal6es. 
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ASPECTOS A D!MNISTRATIVOS E 
POLITICOS 

FuNCIONAM em Petr6polis, entre outras , as seguin 
tes repartig6es public as: Ex a tori a Federal , Inspe
toria do Imp6sto de Renda, Instituto Nacional de 
Previd€mcia Social, Instituto de Pens6es e Assisten
cia dos Servidores do Estado, Ministerio do Trabalho, 
Justic;a do Trabalho, 1.0 Batalhao de Cac;adores -
Batalhao Pedro II - Pessoal Civil , 30 Distrito Flo
restal, 6.a Inspetoria de Rendas Estaduais, Rece
bedoria de Rendas de Petr6polis, Inspetoria de Tran
sito Publico, Agencia de Estatistica da Fundagao 
IBGE. 

Entrada do Museu d e Annas 
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Finan[as 

A ARRECADAgA.o das receitas feder al e estadual, apre
sentou os seguintes da dos para o perio<io de 1964/ 
/ 1968; 

1964. 
1965 . 
1966 .. 
1967 .. 
1968 .. 

ANOS 

ARRECADAQAO 
(NCr$ 1 000) 

Federal 

5 882 
7 734 

12 424 
13 778 
24 174 

Estadual 

5 820 
8 697 

12 615 
15 593 
24 739 

Em 1969, a receita m unicipal orgada fo i de 
NCr$ 17,0 m ilh6es (renda tributaria de 5,0 milh6es ). 
A despesa prevista n esse ano foi de 17,0 milh6es . 

0 movimento financeiro do Municipio foi o se
guinte, no periodo 1964/ 1968; 

Ff:\A:\QAS M .\TICIPAIS 
(NCr$ 1 000) 

ANOS 

Receita Despesa 
Saldo ou 
"Deficit" 

arrecadada realizada 
do Bah1n9o 

1964 .. ·· ···· · ···· · · 1 761 1 703 58 
1965 . . . ... • • • • 0 • • • • • • • 3 257 3 271 - 4 
1966 ... ·· ··· · · · ··· · · · · 5 500 5 522 - 22 
1967 ... ... . . ·· · · ·· ···· 6 157 5 690 467 
1968 .. .. .. . ....... . . .. 11 086 11 294 - 208 

RejJ1'esenta[aO Politica 

A CAMARA Municipal de Pet r 6polis e compost a de 19 
vereador es . Estavam inscritos 58.080 eleitores, em 31 
de m arc;;o de 1969. 

FONTES 

As informa96es divulgadas neste tra balho provem, em sua 
maioria, da Agencia de Estatistica, atraves do Agente Delio 
Santana da Silva, dos arquivos e documenta9ao municipal 
do ffiE , da 2.a edi9ao da Monografia de Petr6polis, de Marcos 
Vinicius da Rocha, e de diversos 6rgaos do s istema estatistico 
brasileiro. 
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CO LEc;:oES DE MON OG R AFIAS 

5.3 seri e A 

400 - Urugu a ian a, RS . 401 - Sao J ose dos 
Campos , S P. 402 - Arapongas . P R . 403 - Ouro 
F r eto , M G (2a ecli ~iio). 404 - Bot u ca t u , SP (2a 
edi<;a o ) . 405 - Cachoe ir o cle Itap e m ir im , ES (2 a 
ecli~iio ) . 406 - P ara nava i, P R . 407 - Nova 
F r ib u rg o, RJ (2 .0 edi~ao ) . 408 - Flo ri a n6p olis, 
SC (3a ed i~ ao ) . 409 - An a polis , GO (3.a ed i~ao ) . 

410 - L im eira, S P . 411 - Itaperu na , R J . 41 2 -
Macapa, AP. 413 - R ec ife . P E (3a edi~ao) . 414 
- Va!in h os, SP. 415 - P o reca t u , PR. 416 -
O lind a . FE . 417 - B oa Vista , RR . 418 - Ca noas, 
R S . 419 - P o rto Ve!ho , R O. 420 - P a lmares, PE. 
421 - Santo An gelo , RS. 422 - T au bate , SP. 423 
- Tira cl entes, MG . 424 - B e!o Hor izo n te , MG. 
(2 a edi~ao). 425 - Vi<;osa, AL . 42 6 - Caruaru, 
P E. 427 - Ma ri!i a, S P (3a ecli <;ao) . 428 - Sao 

Sebastia o clo Alto , RJ . 429 - S ao Leopo ldo , RS. 
430 - Ilh e u s , BA (2• ecli~a o). 431 - I tapipoca 
CE. 432 - B a rbacena , MG (2 .a ed i<;ao) . 433 -
Pon ta G rossa , PR (3a edi<;a o) . 434 - Ca m eti, 
P A (2a ed iga o ). 435 - Pifli , MG . 436 - Vit6ria 
cia Conq uista , B i\ (2a ecli <; a o) . 437 - Ita buna, 
B A (3 .a e cl ic fio) . 438 - Londr ina , P R. 439 -
T u p Ci, S P (2 a ecli :;ao). 440 - Catu, BA . 441 -
Nite r6 i , R J. 442 - Ang ra clos R eis, RJ (2a 
cdi gii o ) . 443 - Sa:1 t o And re . SP. H4 - S orocaba , 
SP . (2a e cl igao) . 445 - Araga tuba, SP. 446 -
Duque cle Caxias, R J. 44 7 - F eir a cl e Santana, 
B A (2° ecligao ) . 448 - Blumenau , s c (2a ecli 
((8. 0 ) . 449 ~ sao L u iz Gon zaga , RS. 4.50 - J a 
boat iio, FE (2a e cl iQao ) . 451 - Va>sotua s, RJ 
(2a e cli <; a o ) . 452 - Ara r a q uara, SP (2a edigao ) . 
453 - Ca m po G rande, MT (2.a ed iQao ) . ~ 54 -
Sete L ag oas , M G . 455 - P e tr6 p o li s ( 3.a e cl igao ) . 

Aca bou- se d e impTim ir , n o Ser vi qo GTa jico da Funcla{'iio 
I BGE, d ez d i as do m es de setem bro de mil no,;ecentos e 
sessenta e nove . - 2 506 






