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Minas Gerais 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 4.524 km' ; altitude: 
762 m; temperatura media, em °C (1968) : das 
maxim as, 29°; das rninirnas: 14°; precipitar:;ao 
pluvicmetrica anual : 1.130 rnm . 

POPULACAO - 100.634 habitantes (estimativa em 
1.o de julho de 1968); densidade demogrrifica: 
22 habitantes par quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 2.644 im6veis rurais, 
241 estabelecimentos industriais, 65 atacadistas, 
1.450 varejistas, 915 de prestar:;iio de servir:;os; 1 
banco (matrizJ, 14 agencias bancririas e 2 de 
Caixas Econ6micas. 

ASPECTOS CULTURAIS - 75 estabelecimentos es 
colares de ensino primtirio comum, 29 de ensino 
media, 9 de ensino superior; 2 bibliotecas, 17 li
vrarias, 12 tipografias, 3 jornais, 1 revista, 3 es
tar:;6es radiodifusoras, 4 cinemas, 2 teatros e 3 
bOites; 2 associaq6es cuzturais, 3 recreativas e 
14 esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 638 ruas, 21 praqas, 22.332 
predios, 17.084 ligaq6es eletricas domiciliares, 
3.599 aparelhos telefonicos; 12 hoteis, 118 pen
s6es, 22 restaurantes. 

A.SSISTENCIA MEDICA - 14 hospitais, 4 pastas de 
saude; 1 pronto-socorro; 142 medicos, 153 dentis
tas, 33 farmaceuticos, 56 entermeiros; 35 tarmti
cias e 4 drogarias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Delegacia de Tran
sito, ate 30 -4-1969 ) - 1.927 autom6veis parti
culares, 177 de aluguel, 141 6nibus, 724 cami
nh6es, 1.295 camionetas e 470 veiculos nao espe
cificados. 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1969 (milh6es de 
·cruzeiros novas) - receita prevista: 5,3; despesa 
fixada : 5,3. 

REPRESENTA9ii0 POLiTICA - 15 vereadores. 



SEGUNDo alguns autores, o toponimo Uberaba ongi
na-se do tupi "Y -beraba", que quer dizer "agua 
clara". 

Os primeiros conquistadores que perlustraram 
terras do Triangulo Mineiro, conhecido ate fins do 
seculo passado por "Sertao da Farinha Podre", per
tenciam a bandeira de Sebastiao Marinho, que no 
seculo XVI atravessou a regiao, rumo a Goias. Segui
ram-se outros movimentos de penetra<;ao, como os de 
Afonso Sardinha, Joao do Prado, Joao Pereira de 
Souza Botafogo e Nicolau Barreto. 

Depois dessas primeiras entradas, o territ6rio do 
atual Municipio de Uberaba foi passagem for<;ada de 
todos os exploradores que se encaminhavam aos ser
t6es goianos. A rota de Bartolomeu Bueno da Silva, o 
"Anhangiiera", transformou-se, depois de 1722, em 
estrada, conhecida inicialmente por Estrada do 
Anhangiiera, depois Estrada de Goias e, mais tarde , 
Estrada Real. 

0 primeiro nucleo branco do Triangulo Mineiro 
foi Tabuleiro, a margem do rio das Velhas, onde, aos 
poucos, se iam fixando aventureiros que se destina
vam a Goias ou dali regressavam desiludidos. Mas, 
tendo sido o povoado atacado pelos indios caiap6s .~ 
reduzido a cinzas, parte de seus habitantes fugiu 
desordenadamente e alcan<;ou Perdizes, em Araxa, 
enquanto outra parte, maior e mais disciplinada, se 
afastou tres ou quatro leguas de Tabuleiro e fundou 
o arraial do Desemboque. 

Em data nao determinada com precisao, parti
ram do Desemboque alguns aventureiros, nao mais 
dominados pela ideia do ouro, mas em busca de terras 
pr6prias a agricultura e a criagao de gado. Em 1809, 
segundo uns, ou 1812, segundo outros, ergueram urn 
povoado na cabeceira do ribeirao Lajeado, construi
ram uma capela tosca, e colocaram o povoado sob a 
prote<;ao de Santo Antonio e Sao Sebastiao. Seu nome 
primitivo era Arraial da Farinha Podre, ou Arraial 
da Capela do Lajeado. 

0 novo povoado, todavia, nao encontrou elemen
tos propicios ao desenvolvimento. A falta de terras 
ferteis e a escassez de agua, juntava-se 0 temor 
constante dos caiap6s, sempre dispostos a repelir 
com violencia os povoadores brancos. Alguns com
ponentes da expedi<;ao colonizadora regressaram ao 
Desemboque e relataram ao juiz-comissario, Sargen
to-mor Antonio Eustaquio da Silva e Oliveira, as 
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dificuldades dos habitantes do Arraial da Farinha 
Podre. 

Comandando um grupo de mais de trinta 
homens, Eustaquio dirigiu-se ao arraial e, nao lhe 
agradando o local escolhido, nas cabeceiras do c6r
rego Lajeado, avangou para o oeste em busca de me
lhores terras, mais bern servidas de aguadas. Esco
lheu urn sitio a margem esque:·da do c6rrego das 
Lajes, na conflu€mcia deste com o rio Uberaba. Ai se 
fundou a futura Capital do Tri<l ngulo Mineiro, a 
mais ou menos 15 quilometros do primitivo Arraial 
da Capelinha; este entrou em decadencia, a medida 
que seus habitantes se transferiam para as ime
diag5es da casa construida por Antonio Eustaquio 
da Silva e Oliveira. 

Erguida uma capela sob a mesma invocagao de 
Santo Antonio e Sao Sebastiiio, o novo povoado en
trou em fase de progresso e prosperidade. 

Forma[ao Administrativo-J udiciaria 

0 DISTRITO deve sua criagao a Decreto de 2 de mar.;;a 
de 1820. Em 22 de fevereiro de 1836 a Lei provincial 
n.o 28 criou o Municipio de Uberaba, com territ6rio 
desmembrado do de Araxa e sede no povoado de 
Santo Antonio de Uberaba. Sua instalagao ocorreu a 
7 de janeiro do ano seguinte. Por efeito da Lei pro
vincial n.0 759, de 2 de maio de 1856, a vila de Ube
raba recebeu foros de cidade . 

A Lei estadual n .0 2, de 14 de setembro de 1891, 
manteve o distrito-sede do Municipio de Uberaba que 
na divisao administrativa de 1911 , figurava subdivi
dido em 4 distritos: Uberaba, Campo Formoso (antes 
Dores do Campo Formoso), Conceigao das Ala
goas e Verissimo (antes Sao Miguel do Verissimo) . 

0 Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938, desmembrou-lhe o territ6rio para criar os 
municipios de Campo Formoso, Conceigao das Ala
goas e Verissimo, ficando Uberaba reduzido ao distri
to-sede. 

Em 27 de dezembro de 1948, a Lei estadual n.0 

336, criou o distrito de Agua Comprida, passando o 
Municipio a possuir dois distritos. 

A Lei estadual ri.0 1.039, de 12 de dezembro de 
1953, desmembrou parte do distrito de Agua Compri
da (elevado a Municipio) para criar o distrito de 
Baixa, passando Uberaba a dividir-se em dois (jis
tritos: Uberaba (sede) e Baixa. Esta divisao perdura 
ate a presente data. 

A Comarca do Rio Parana, criada pela Lei Pro
vincial n.o 171, de 23 de margo de 1840, foi suprimida 
em 8 de outubro de 1870, segundo a Lei n .0 1.740. 
Restaurou-a, no entanto, a de n .0 2.211, de 2 de 
junho de 1876, passando a denominar-se Uberaba, 
por forga da Lei provincial n.0 2.500, de 12 novembro 
de 1876. A Comarca e, atualmente, de 3.a entrancia. 



UBERABA tern uma area, constituida em sua maior 
parte de vastos chapad6e;;, medindo 4.524 km' , se
gundo o IBG. Limita-se com os municipios de In
dianapolis, Uberlandia, A§ ua Comprida, Igarapava, 
Conquista, Sacramento, :trova Ponte, Verissimo e 
Concei<;ao das Alagoas. 

A sede municipal esta a 762 m s6bre o nivel du 
mar. 

Entre os acidentes fiE.icos, destacam-se os rios 
Grande, Uberaba, Claro e Tijuco, ah~m da serra 1a 
Galga. 

As temperaturas medic.s registradas em 1968 fa
ram de 29° para as maxinus e 14° para as minimas. 
Chove, normalmente, de ootubro a mar<;o e a pre
cipita<;ao pluviometrica, r.o mesmo ana, elevou-se 
1.130 mm. 

A cidade tern sua posi<;'io geografica fixada pelas 
coordenadas de 190 45' 27" de latitude S e 47° 55' 37" 
de longitude W. Gr. Dista -l21 km, em linha reta, da 
Capital estadual, rumo O:t\0. 

Das riquezas naturais existentes citam-se cal
carios, nos povoados de Feir6polis e Ponte Alta, e 
6xido de ferro e argila retrataria, no Posta Eli. 

0 Escrit6rio de Meteocologia, do Ministerio da 
Agricultura, mantem em "Lberaba uma Esta<;ao Cli
matol6gica. 

Llist6rica Igreja d e San ta Rita 



0 CENso de 1960 revelou que dos 22 municipios 
que constituiam entao a Regiao do Triangulo Mi
neiro, o de Uberaba ocupava a segunda colocac; ao, 
entre os mais populosos, com diferenga insignifican
te do primeiro, como se ve: 

Uberlandia 
UBERABA 
Ituiutaba 
Araguari 

88.282 
87.833 
71.004 
52.191 

A populagao esta va assim distribuida: 

MUNICIPIO E POPULAQJ\0 PRESENTE 
DI:STRITOS 

Total Urbana Rw·al 

Municipio .. . . . . . 87 833 ' 72 053 15 780 

Distrito-sccle. . . . 86 38 ! 72 0.51 14 328 
Baixa. .. l 452 - l 452 

No ultimo decenio intercensitario, verificou-se 
urn crescimento populacional de 68,5% n as zonas ur
banas e urn decrescimo de 40,9% n as areas rurais. 
0 carater essencialmente urbana do Municipio e 
reforgado pela localizagao de 82,0% dos efetivos de
mograficos na area urbana. A densidade demogra
fica era, entao, de 19 habitantes por quil6m etro 
quadrado. 0 nt1mero de domicilios, se elevava a 
16.296, dos quais 16 .028 no distrito-sede. 

Segundo estimativa do Laborat6rio de Estatis
tica em 1.0 de julho de 1968, Uberaba ocupa, junta
mente com Uberlandia, o 8.0 lugar entre os munici 
pios de maior populagao do Estado , com 100.634 h abi
tantes, ou seja, 22 h abitantes por quil6metro 
quadrado. 

Registraram-se civilmente, em 1968, 3. 707 nasci
mentos (120 n a timortos), 1.406 6bitos em geral (330 
menores de 1 ano) e 785 casamentos. 



CENTRo de criagao de gada da maior importancia 
para todo o Pais, grande produtor de arroz, o Muni
cipio baseia sua economia na agropecuaria desta
cando-se principalmente pelo avango dos seus plan
teis de sangue indiana, considerados em todo o mun
do por sua qualidade apurada e constante melhoria. 
Uberaba e bergo de uma nova raga de bovinos, a 
indubrasil, hoje espalhada pelo territ6rio nacional. 
Fraga comercial de intensissimo movimento, cen
traliza grancte parte do intercambio de riquezas 
entre os estados de Minas Gerais, Goias e Sao Paulo. 

Pecuaria 

A PECUARIA uberabense , famosa prla apurada selec;ao 
de seu gado, tern no rebanho bovina o maior fator de 
r iqueza, tanto pela expressao numerica, como pelo 
valor qualitativo. 

0 Municipio e pioneiro na expansao da pecua
ria nacional, devendo-se aos seus criadores a intro
dugao do gado indiana, diretamente importado da 
india. Essa atividade, desenvolvida pelos pecuaristas 
uberabenses a traves de meio seculo de trabalho, 
cham ou a atengao do governo do Pais que, a partir 
de 1934, permitiu a apresentac;ao da rac;a mestic;a 
de Uberaba nas exposic;6es de gado, sob a denomi
nagao de gada indubrasil ou induberaba. 

Em 1968, o rebanho somava 350 . 300 cabec;as 
aproximadamente, avaliadas em cerca de NCr$ 39 
milh6es, assim discriminadas: 

VALOR 

I'OPULA\!AO PECUAHJA CABEQAS Numeros 
absolutos % s6brc 

(NCr$ 1 000) o total 

Bovi nos .. . . . . .. 180 000 34 323 88,3 
Ettiiinos .. .. . . . . . 3600 288 0,8 
.\sininos . . . . .. .. . . .. 200 24 O,l 
Muares .. ····· .. . . ... . 3 000 360 0,9 
Huinos .. ·· · · · · . .. . . . .. 160 000 3 779 I 9,7 
Ovinos . . .. . . . . . . .. 2 000 50 0, I 
Capl'inos .. . . . . . . 1 500 30 0,1 

TOTAl 350 300 38 854 1 100,0 
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Na "Capital do Zebu", como e chamada Ube
raba, realiza-se anualmente a Exposigao - Feira 
Agropecuaria do "Parque Fernando Costa", sob o 
patrocinio da Associagao Brasileira dos Criadores de 
Zebu, antiga Sociedade Rural do Triangulo Mineiro. 
Tern grande repercussao e a ela comparecem criado
res de quase todo o Pais e figuras representativas dos 
governos federal e estadual, alem de delegag6es de 
criadores de varios paises sul-americanos e do 
Canada, Mexico e Estados Unidos, que dao cunho 
internacional ao evento. 

Nessa exposi<;ao se exibem os mais finos espe
cimes das ragas Gir, Nelore, Guzera e Indubrasil 
havendo cerca de 100 expositores. E a festa magna 
da cidade, que proporciona vantagens financeiras e 
transag6es de vulto. 0 programa dos festejos consta 
de rodeios, bailes de gala nos clubes elegantes e no 
recinto da exposigao funcionam restaurantes, par
ques de diversoes e barraquinhas. Ha tambem exibi
<;ii.o de escolas de samba, conjuntos folcl6ricos, carros 
aleg6ricos em desfile no cortejo da Rainha da Expo
si<;ao, e ainda, recentemente, evolug6es da Esqua
drilha da Fumaga, da FAB. 

Ressalte-se a importancia do Municipio, nao so
mente como expositor nacional de gado zebu, como 
tambem, pelo efetivo dos animais existentes, tendo 
ocupado, em 1967, lugar de relevancia nas seguintes 
especies: 

Suinos - destaca-se em 2.0 lugar (no Estado) 
suplantado par Carmo do Paranaiba (285 .500 cabe
gas) . 

Bovinos - apesar de ser o 10.o colocado no Es
tado sobressai-se por ser urn dos maiores criadores 
de gado de raga. 

A produgao de leite, em 1968, foi calculada em 
6,7 milh6es de litros, no valor de NCr$ 1,0 milhao. 

0 plan tel avicola se compunha de 462.000 ca
begas no valor de NCr$ 1,1 milhao. 

Neste setor, do total de galinaceos computados, 
250.000 cabe<;as referiam-se exclusivamente a gali
nhas, sendo urn dos mais destacados planteis do 
Estado. 

Obteve-se uma produgao de 2,0 milh6es de duzias 
de avos, no valor aproximado de NCr$ 2,0 milh6es. 

A criagao de gado se destina a revenda e pro
dugao de leite e o rebanho e exportado para todos 
os pontos do Pais, principalmente par ocasiao da 
feira. 

Doze veterinarios prestam assist€mcia profissio
nal aos pecuaristas, achando-se sediadas no Munici
pio a Divisii.o de Defesa Sanitaria Animal e a 23 .a 
Circunscrigao Agropecuaria. 
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Agricultura 

EM REFERENCIA a condigao legal das terras 0 Censo 
Agricola de 1960 registrou 556 estabelecimentos de 
terras pr6prias (243.223 ha) , 46 de terras arrendadas 
(20.818 ha) , 5 de ocupadas (383 ha) , 60 de pr6prias 
e arrendadas (33.267 ha) , 27 de pr6prias e ocupadas 
(9. 319 ha) e 1 de arrendada e ocupada (232 ha) . 

Vinte estabelecimentos possuiam menos de 10 ha, 
220 de 10 a menos de 100 ha, 380 de 100 a menos de 
1.000 ha e 75 de 1.000 a menos de 10.000 ha. 

Em 310 estabelecimentos, a atividade preponde
rante era a agricultura, em 346 a pecuaria, em 7 a 
horticultura e floricultura, em 2 a avicultura, em 28 
as invernadas e campos de engorda e em 2 a expe
rimentagao. 

Segundo o !BRA, o numero de im6veis rurais 
cadastrados e de 2.644 (1968) . 

As culturas agricolas, em 1968, com o cultivo 
de 22.230 hectares, deram o rendimento de NCr$ 5,4 
milh6es, assim distribuidos: 

PRODUTOS AGHiCCLAS 

Arroz 
Milho .. 
Laranja . 
Feijao . . . 
Cana-de-a~' uc.tr .. 
Algodao .. . 
Outros (1). 

TOTAL 

VALOR DA PRODUQIO 

Numeros 
ab;;olutos 

(NCr$ 1 000) 

2 400 
l 300 

~i~ I 219 
160 

487 1 

5 405 1 

?~ sobre 
o total 

4.4,1 
24,1 
7,8 
7,7 
4,0 
3,0 
9,0 

100,0 

(1) Em "outros" incluem-se: mandioca, caN, banana. 
amendoim, tomate, manga, abacaxi, batata-doce, limiio, aba
cate, melancia, tangerina, ca j u e allw. 

0 arroz foi o principal produto e representou 
f6rga apreciavel na economia agricola. Sua cultura 
ocupou area de 8. 000 ha e a produgao foi calculada 
em 7.200 toneladas. Muito distanciados, seguiam-se 
o milho, com 12.001 , a laranja, com 35 milhoes de 
frutbs e o feij ao , com 948 toneladas. 
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AGRICULTURA-1968 

@ 
~ 
~ 
f:Th 
IGJ 

VALOR 

Arr oz 

Milho 

Outros 

PRODUC:AO DE ARROZ 

Quantidacle 
(t) 

18 990 
19 380 
JO 800 
7 350 
7 200 

Valor 
tNCr$ 1 000) 

1 583 
I 938 
1 800 
2 266 
2 400 

.A produ<;ao :izicola, no periodo 1964-1968, foi a 
segurnte: 

PRODUCAO RIZfCOLA-1964-68 

20-.--------------------------~ 

15 

10 

5 
V.A.LOR (NCr$ 1. 000) 

' 

0 

1964 
65 66 67 68 
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Os produtos agricolas (arroz e milho) sao ex
portados principalmente para Sao Paulo. 

Uberaba era, em 1967, o 3.0 produtor de feijao 
do Triangulo Mineiro, com 8,5% da safra, superado 
por Uberlandia, com 14,1 % , e Iturama, com 8,9%. 

0 Servigo de Extensao Rural de Minas Gerais -
ACAR - mantem urn escrit6rio no Municipio. Ha 
tambem uma repartigao do Instituto Brasileiro do 
Cafe e 12 agr6nomos no exercicio da profissao. 

Industria 

PoR ocAsrii.o do Recenseamento Geral de 1960, exis
tiam no Municipio 153 estabelecimentos industriais, 
sendo de 1.546 a media mensa! dos operarios ocupa
dos. Foram empregados 5.049 cv de f6rga motriz e o 
valor da produgao era de NCr$ 1,3 milhao. Entre os 
g€meros de industria destacava-se o de produtos 
alimentares, com 48 estabelecimentos. 

Em 31 de dezembro de 1967 ja havia 241 estabe
lecimentos e trabalhavam 2.119 operarios. Nesse ano 
foi de NCr$ 27,9 milh6es o valor da produgao assim 
discriminada: 

OPE- VALOR DA 

ESTA- RARIOS PRODUQAO 
CLASSES E BELECI- OCU- DE !967 

GENEROS DE 
INDUSTRIA MENTOS PADOS 

31-12-!9G7 EM Numeros % sohr e 
31-12-1967 absol utos o total 

(NCr$ I 000) 
--- -

lndiistrias Extrativas de 
Produtos Minerais . . 4 11 200 0,7 

lndustrias de Translor-
ma~ao .... . .. . . .. .... . 237 2 108 27 749 99,3 
Minerais nao metalicos 16 410 3 804 13,6 
Metalilrgica .. ... . . ... . 12 39 536 1. 9 
Material elctrico e de 
comunica~5es .. ~ 5~1 887 :u 

Madeira ..... .. 8 :lO 29:l 1.0 
Mobilh\rio .... 2G G7 473 1,7 
Papel e papeHlo . . .. ... 5 163 I 015 :3,7 
Couros o peles e pro-

dutos similares ... 8 5 ~ 912 :l,:l 
Produtos de perf umaria, 

sab5es e velas . . 2 14 629 ~ . 3 

Textil. .. . . .. .. 2 33 1 2 491 8,9 
Vestuario, cal9ado e ar-

tefatos de tecidos ... :lS 172 2 310 R.3 
Produtos alimentares . 92 632 13 220 47,3 
Bebidas .. .. . . . . . . 4 27 ~26 (),8 
Editorial e grafica 12 59 1.93 1,8 
Outros generos .. . 10 54 433 1.5 

TOTAL GERAL. . 241 2 119 27 949 100,0 
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Na industria de produtos alimentares, predomi
nava o beneficiamento de arroz, com 36 estabeleci
mentos e 138 openirios, tendo contribuido para a 
formagao daquele valor com 51,2% ;o agucar e os la
ticinios tambem participaram em boa parte para 
perfazer o valor. Na de vestmirio, calgado e artefa
tos de tecidos, avultam os calc;:ados, com 36 estabe
lecimentos e 165 operarios. Finalmente, o cimento 
(Ponte Alta) sobressai com 300 operarios e elevada 
quota para o montante global; os tecidos com 320 
operarios. 

Estes produtos SaO OS principais na pauta da 
exportagao, seguidos pelos oleos vegetais, massas 
alimenticias, etc. 

' INDUSTRIA-1967 
OPER ARIOS 

Q Produtos olimentores 

l://:::1 Minerois nao metolicos 

~ Textil 

VA LOR 

~ Vestuorio, colcado e ortefotos de tecidos 

D Outros generos 

Abate de Reses 

EM 1967, o consumo local ex1gm o abate de 24.384 
cabegas de bovinos e 7.315 de suinos. A produgao 
alcangou 6.421 t, no valor de NCr$ 4,5 milh6es, pre
dominando, de maneira marcante, a carne verde de 
bovina com 4.958 t e 76,8% do valor total. Segui
ram-se o toucinho fresco, com 432 t e 9,3% do 
valor, a carne verde de suino, com 221 t e 7,9% e 
mais 12 outros produtos. 



Produfao extrativa 

EM 1968 a produgao extrativa vegetal rendE-H 13 t 
de casca de angico 1NCr$ 1,9 milhar); 45.000 dar
mentes (NCr$ 90,0 milhares); 15 t de barbatimao 
(NCr$ 1,8 milhar) ; 60.000 m• de lenha (NCr$ 210,0 
milhares), 5. 000 toros (NCr$ 75,0 milhares) e 23 t 
de carvac vegetal avaliados em NCr$ 2,3 milhares. 

Comercio e Bancos 

UBERABA e centro comercial de grande importancia 
no Estado de Minas Gerais e no Triangulo Mineiro. 
especialmente gragas a sua posigao geografica 
privilegiada e ao espirito empreendedor da po
pulagao. Sua praga efetua transat;6es com todos os 
municipios vizinhos, espccialmente Verissimo, Campo 
Florida, Agua Comprida, Conquista, Nova Ponte, 
Perdizes, Santa Juliana e Sacramento, bern assim 

com outros C.C· Estado e de varia~ pontos de Pais. 0 
gado de raga e exportado, nao sbnen1e pan outras 
regi6es brasLeiras con:o para di7ers.o.o paises. Pro
dutos agricol.'l.S e industriais, sao expcrtado.o, igual
mente, para cs estados de Sao P'l.ulo e Goi3.s, alem 
de diversos r:mnic.ipios do pr6prb Esr.ado. 

Em 1968 existiam 65 estabE.lecimentos ataca
distas (31 no Cenw de 1960) e l..f.50 nrejisias (614, 
em 1960) . 

Alem do Banco do Triangulo Mireiro, que tern 
sua matriz en-. Uteraba, impulsio!l.am o mo;rimento 
bancario, bmtante in':.enso, as agen:ias dos se
guintes banc:ns: do Brasil, Estruio C>e Sae~ Paulo, 
Brasileiro de Descontos, Mercantil de ~o Pa.ulo, I,.a-: 
voura de Minas Gerais (2 agencias) , Crect•o Real 
de Minas Ger.Us, Comercio e Indfutria :le Minas Ge
rais, Comercic e Industria de .Sao Paulo, Merc:mtil de 
Minas Gerais do Estado de Minas Ge:-ais ( ~ agen
cias), Financ~l dE Mat.o Grosso E de Minas Gerais. 
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Existem duas agencias da Caixa Econ6mica, 
sendo uma estadual e outra federal. 

Com referencia ao movimento bancario, o Mu
nicipio ocupava o 5.0 lugar no Estado, excetuando-se 
a Capital. Os saldos das principais contas, em 31 
de dezembro de 1968 (em milhares de cruzeiros no
vos) eram: caixa, 2. 369; emprestimos, 32.403; de
positos a vista e a curto prazo, 24. 788 e depositos a 
medio prazo, 576. 

Em 1968, a Camara de Compensa.;ao apresen
tou movimento de 885.067 cheques, no valor de 
NCr$ 389,2 milh6es. 0 valor mectio por cheque foi 
de NCr$ 439,70. De janeiro a novembro de 1969 foram 
registrados 835.694 cheques no valor total de 
NCr$ 423,9 milh6es. 

PrestafaO de S ervifOS 

EM 1968 o numero de estabelecimentos de presta.;ao 
de servi~os era de 915 (554 no Censo de 1960) ; entre 
1Hes, 131 barbearias, 54 institutos de beleza, 22 res
taurantes, 118 pens6es, 12 hoteis e 3 boites. 

Entre os hoteis ha que citar o Grande Hotel, 
Mauad Hotel, Brasil, Hotel Regina, Uberaba Hotel, 
Palace Hotel, Triangulo e do Comercio. 

Vista parcial 
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Transportes 

CowcADO em posigao vantajosa, como ponto de con
vergencia com outros municipios dos Estados de Mi
nas Gerais, Sao Paulo e Goias, Uberaba se pode 
ufanar de ser uma das cidades mais bern dotadas de 
meios de transporte. 

Ferrovias 

HA DUAS ferrovias: a Viacao Ferrea Centro-Oeste. 
com estag6es em Amoroso ·Costa, Batuira e Itigua.: 
pira e a Cia. Mogiana de Estradas de Ferro, com 
tres ramais: Franca (estag6es em Amoroso Costa, 
Gama e Peir6polis); Sao Paulo (estag6es em Ameno, 
Tangara e Calafate) e Araguari (estag6es em Man
gabeira e Buriti) . 

Estabelecem liga.;ao do Municipio com as se
guintes cidades: Bela Horizonte, em 15 horas e 30 
minutos; Conquista, em 2 horas e 40 minutos; Iga
rapava, em 1 hora e 30 minutos; Sacramento, em 
3 horas e 40 minutos e Uberliindia, em 2 horas e 
45 minutos. 

Rodovias 

As PRINCIPAlS rodovias que cortam o territ6rio de 
Uberaba sao: no setor federal, a BR-50, asfaltada, 
de Sao Paulo a Brasilia, e a BR-262, que une Vit6ria, 
ES, a Corumba, MT; no estadual, varias estradas 
entre elas as que dii.o acesso a Agua Comprida, Baixa, 
Ponte Alta, Cassu, Conceigao das Alagoas, Conquis
ta, Sacramento, Patrimonio dos Ponciano e Posta 
dos Eucaliptos-Delta. 

Conta o Municipio com 22 empresas de onibus: 
1 urbana (13 linhas), 3 interdistritais (3 linhas) , 
11 intermunicipais (14 linhas) e 7 interestaduais 
(7 linhas). 

0 Municipio liga-se, por rodovia, as capitais fe
deral e estadual e localidades vizinhas nos seguintes 
tempos: Brasilia, em 12 horas; Belo Horizonte, em 
12 horas; Agua Comprida, em 1 hora e 30 minutos; 
conceigiio das Alagoas, em 2 horas; Conquista, em 
2 horas; Igarapava, em 50 minutos; Indianapolis, em 
3 horas e 30 minutos; Miguel6polis, em 3 horas; Pon
te Nova, em 3 horas; Sacramento, em 2 horas e 40 
minutos; Uberlandia, em 1 hora e 30 minutos e 
verissimo, em 1 hora e 30 minutos. 
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Ate 30 de abril de 1969 foram registrados, na 
Delegacia de Trfmsito, 1. 927 autom6veis particula
res, 177 de aluguel, 141 6nibus, 724 camiuh6es, 1. 295 
camionetas e 470 veiculos nao especificados. 

0 Departamento Estadual de Estradas de Roda
gem mantem uma repartigao em Uberaba. 

CONVEN 'OES 
RODOI/IA FEDERAL -
P.ODOVIA ESTAOUAL -
FERROVIA ........... 

Transportes Ah·eos 

GNOVA PONTE 

P/5-PAUL.O-
RIO DE JANEJRO 

0 MOVIMENTO aereo e intenso. 0 MunicipiO e ser
vido pela VARIG, atraves das linhas: Rio de Janeiro
-Sao Paulo-Trifmgulo Mineiro-Goiania e Rio de 
Janeiro-Bela Horizonte-Triangulo Mineiro-Goiania; 
e pela VASP, via Rio de Janeiro-Sao Paulo-Cuiaba e 
Goiania-Cuiaba. 

Em 1968 o aeroporto local apresentou o seguinte 
movimento: 2.647 pousos; 2.654 decolagens; 5.820 
passageiros desembarcados; 5. 987 embarcados; 4 t 
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de correio descarregado; 2 t de carregado; 41 t de 
carga descarregada e 10 t de carregada. 

A viagem a Brasilia tern dura<;ao de 1 hora e 
40 minutos ; a Bela Horizonte, 1 hora e 30 minutos e 
a Uberl{mdia, 25 minutos . 

Comunicaroes 

No QUE se refere a comunicag6es, a Empresa Bra
sileira de Correios e Telegrafos (ex-DCT) possui uma 
agencia postal na Fraga Dr. Jorge Frange e agencias 
radiotelegrafica , postal-telegni fica e telefonica na 
rua Henrique Kriiger, alem de 1 postal no povoado 
de Ponte Alta. 

0 Municipio disp6e, tambem , de 1 servigo de 
microondas, 7 aparelhos de telex e 6 de radiocomu
nicag6es. 

0 servigo telefonico e executado par duas empre
sas ; a Telefonica Minas Gerais (interurbano), si
tu ada na rua Alaor Prata, e a Telefonica de Uberaba 
S/ A, na rua Governador Valadares. Acham-se insta
lados 3.599 aparelhos, sendo 2.208 residenciais, 1.345 
comerciais, industriais e semelhantes, 15 em repar
tig6es publicas, 28 em rede de empresas e 3 em ser
vigo publirr: .. . 

A cidade vem cr escendo verticalmente 

.· 



U rbauiZCI f ao 
A CIDADE de Uberaba, tal como Roma, apelidada a 
·cidade "das sete colinas" , ostenta aspecto ba.stante 
aprazivel. Suas primeiras casas foram construidas 
as margens do Con·ego das Laj es, e se espalharam 
pelos "altos" que a circundam e que constituem 
·outros tantos bairros. :Estes sao em numero de 7: 
Alto de Amoroso Costa, de Sao Benedito, das Merces , 
da Boa Vista, do Fabricio, dos Estados Unidos e da 
Abadia. Espraia-se, a inda, pelas 12 vilas de Santa 
Maria, Santa Marta, Maria Helena , Sao Crist6vao, 
Nossa Senhora Aparecida, Sao Jose , Getulio Vargas , 
Frei Eugenio, Sao Vicente, Olhos D'Agua, Ciul e Le
blon; e 5 povoados : de Ponte Alta, Delta, Santa Rosa 
de Lima, Baixa e Justina Baia no. Dos 659 logradou
ros, 354 sao pavimentados e 414 beneficiados com ilu
minacao p'l1blica e domiciliar. Ha 638 ruas e 21 pra
<;as (18 pavimentadas) ' elevando-se a 22 .332 0 nu
mero de edificac5es. 

Na parte central da cidade estao a Pra<;a Rui 
Barbosa , os tres quarteir5es iniciais da Rua Joao 
Pinheiro e os principais trechos das ruas Arthur 
Machado, Alaor Prata e Avenida Leopoldina de Oli
veira, que constituem as arterias m ais importantes. 

256 logradouros disp5em de rede de agua, que 
a bastece 6.591 residencias, 1.477 casas comerciais, 54 
industriais e 86 populares. 0 volume de agua tratada 
e distribuida sobe a 13.800 m" diarios. 

Em 1968, foram concedidas 1.142 licen<;as para 
constru<;ao, sendo, 1.067 para casas e 1 para aparta
mentos residenciais; 7 para fins industriais; 24 para 
lojas ; 8 para armazens e depositos e 35 para outros 
tipos. A area total dos terrenos foi de 330.592 m ' e 
edificados 90 .490 no valor de NCr$ 9,6 milh5es de 
cruzeiros. 

As casas ocuparam 301.369 m ' , edificadas em 
75 .983 m' no valor de NCr$ 7,6 milh5es de cruzeiros. 

Vista do centro da cida de 
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A energia eletrica provem das Centrais Eletricas 
de Minas Gerais S/ A, par suas usinas de Pai Joaquim 
e da localizada na BR-262 (Rio Araguari). Das 17.084 
liga~oes eletricas em 1968, havia 14.515 residenciais, 
2.140 comerciais, 260 industriais, 59 rurais e 110 nao 
especificadas. Em 1968 o numero de liga~oes domi
ciliares passou a 14.605. 

A rede de esg6to com a extensao de 98,5 quil6-
metros, serve a 366 logradouros e 13.400 predios. 

Assist en cia Medico-H aspitalar 

A POPULAgA<: uberabense tern ao seu dispor 14 hos
pitais, com 840 leitos: o moderno e bern aparelhado 
Sao Domingos, com 180, do Penfigo Foliaceo, com 
105; da Crian~a de Uberaba, com 103; Sao Judas 
Tadeu (cancer) , com 74; das Clinicas, com 70; Santa 
Cecilia, com 59; Beneficencia Portuguesa, com 54 ; 
Psiquiatrico, com 30; Vera Cruz, com 22; Sao Paulo, 
com 16 ; Sao Marcos, com 10 ; Casa de Saude Sao Jose, 
com 47; Sanatoria Espirita de Uberaba (psiquiatria), 
com 50 e Maternidade Santa Maria, com 20. 

A assistencia medico-sanitaria e prestada pelo 
Centro de Saude de Uberaba, Pronto-Socorro Muni
cipal, Departamento Nacional de Endemias Rurais 
(DNERuJ , Campanha de Erradica<;ao da Malaria e 
par urn Centro de Puericultura. 

Quanta ao pessoal tecnico profissional ha 142 
medicos, 153 dentistas, 33 farmaceuticos e 56 enfer
meiros, em atividade. As farmacias e drogarias sao 
em numero de 39. 

ASJisthzcia Social 

No SETOR assistencial contam-se diversas entidades 
entre as quais 4 de assistencia hospitalar, 6 de am
pare a crian~a, 5 de assistencia geral e 3 de amparo 
aos velhos. Existem, ainda, 2 albergues noturnos: 
Batuira e Legionaries do Bern; o Abrigo Frederico 
Ozanam para Tuberculoses e o Institute dos Cegos do 
Brasil Central. 

Outro aspecto da zona central 



A CIDADE e considerada grande centro intelectual, com 
ensino universitario, boas bibliotecas e jornais. No 
Municipio se acham sediadas a Delegacia Regio
nal de Ensino Primario, a Inspeto~·ia Seccional da 
Diretoria do Ensino Secundario e a Diretoria do 
Ensino Superior. 

Ensino Primario 

Os RESULTADOS do Censo Escolar de 1964 revelaram 
uma taxa de escolaridade de 75,6% para o Munici
pio, sendo que nas areas urbana e suburbana alcan
garam a 79,7% e na rural 45,0%. Isto coloca Uberaba 
em excelente situa<;ao, com refer€mcia a media nacio
nal que foi de 66,1% e a do Estado de 65 ,4% . 

As criangas recenseadas tinham a seguinte dis
criminagao: 

CJUAKQAS RECENSEADAS 

ESPECTFICAQAO De 7 a 14 an os 
De 0 a ~-

14 anos Total I Frequenta-

I "m """"'" 
Municipio. 34 230 17 304 13 074 

Areas urbana c sub urbana 29 438 15 243 1 12 147 
Area rural. 4 7921 2 061 927 

Havia 369 profess6res regentes de classe e 46 
nao regentes. 271 regentes eram normalistas (1 do 
sexo masculino) e 98 nao normalistas: 14 do sexo 
masculino (3 na zona rural) e 84 do feminino (23 na 
zona rural). Os nao regentes eram do sexo feminino 
(2 na zona rural). 

Em 1968 funcionaram 75 estabelecimentos de 
ensino primario, com 849 profess6res e 20.950 alunos. 
matriculados no inicio do ano. 44 estabelecimentos 
eram estaduais, 20 municipais e 11 particulares. 

Dos primeiros, 25 eram grupos escolares , 1 escola 
normal, 3 escolas reunidas, 13 escolas combinadas, 
1 curso do Abrigo de Menores, e 1 das classes anexas 
ao Instituto dos Cegos do Brasil Central; dos mu-



mc1pais, havia 19 escolas e 1 curso noturno, e do;;; 
;Jarticulares, 2 ginasios, 3 colegios, 5 escolas e 1 ex
;ernato. 

~mino JVledio 

:) ENSINO media, em 1968, era ministrado em 29 es
tabelecimentos escolares, com 511 professores e 10.47:> 
alunos matriculados. 

As instituig6es eram: 1 federal - a Escola d~ 
:vragisterio Economia Rural Domestica Dr. Licurgc 
~,eite; 5 estadua is - a Escola Normal Oficial Profes
;;or Le6ncio Ferreira do Amaral, Colegio Tiradente~ 
~ Ginasio Magalhaes Pinto, Ginasio Comercia: 
Boulanger Pucci e Ginasio Nossa Senhora da Abadia 
23 particulares - colegios Diocesano de Uberaba, 
~ossa Senhora das Dares, Cristo Rei, Triangulo Mi
:leiro, Dr. Jose Ferreira, Oswaldo Cruz, Nossa Se
::1hora das Gragas, Sao Judas Tadeu, Sao Tomaz dE-
1\quino, Sii.o Benedito e Marcelino Champanhat; gi
::1asios Ricardo Misson, Sii.o Tarcicio, Uberaba, Presi
jente Kennedy, Frei Eugenio e Ponte Alta; es
·~ olas Tecnicas de Comercio Jose Bonifacio, Tecnic::. 
·Jomercio Triangulo Mineiro e Tecnica Quimica In
justrial de Uberaba; e ainda Externato Sii.o Jose, 
3ervigo Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC) e Seminario Sao Jose . 

ENSINO 
MILALUNOS 

1968 

25----------------------

2 

PRIMARIO 
' 

MEDIO SUPERIOR 

Smino Superior 

•) ENSINO superior, em grande expansii.o no Munici
pio, contava, em 1967, com 9 estabelecimentos, 21E 
;Jrofess6res e 2.232 alunos ma triculados. 
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Entre os estabelecimentos, era dependfmcia fede
ral a Faculdade de Medicina, sendo particulares as 
faculdades de Odontologia, Direito, Engenharia, Ci
encias Econ6micas, Filosofia, Escola de Enferma
gem Frei Eugenio, Conservat6rio de Uberaba e Ins
tituto Musical Uberabense. 

A matricula, em 1967, estava a::;sim discriminada, 
segundo os cursos: 

CURSOS 

Mcdicina ... 
Engen haria . . 
Fil o~ofia .. 
Odontologia .. 
C!encias Econ6micas . .. 
Direito . . 
Eilferma)1en: . . 
i\lusira (l) .. 

( 1) Do is cursos. 

ALUNOS 
PROFESSCJRES MATRT-

CULADO S 

i 8 416 
18 39:3 
31 200 
2cl 22D 
11 215 
17 70S 
19 17 
17 154 

Em 1968, a matricula atingiu 2.406 alunos, con
tando-se 221 profess6res. 

Bibliotecas e Livrarias 

EXISTEM 2 bibliotecas publicas, a Municipal, com 
urn acervo de 1.660 volumes e a d') Senigo Social da 
Industria, com 1.500, alem de muitas em recintos fe
chados, pertencentes a associag6es recreativas e es
tabelecimentos de ensino e particulares. Quanta a 
livrarias, sao em numero de 17. 

Imprensa e Tipografia 

A IMPRENSA e representada por 3 jornais : 0 Lavoura 
& Comercio e o Correia Cat6lico (diarios), com tira
gens de 8.000 e 8.500 exemplares respectivamente, e 
1 semanario "A Flama" (Espirita), com 3.000 exem
plares. Ha tambem 1 revista mensa!, a Revista Ze
bu, cuja tiragem e de 3.000 exemplares. 

Doze tipografias se encontram em atividade em 
Uberaba. 

Cinemas e T eatros 

No SETOR de divers6es populares, existem 4 cinemas : 
Metr6pole, com capacidade para 1.645 espectadores, 
Uberaba Palace, com 800 lugares, Sao Luis, com 972 
e Vera Cruz, com 1.464. 

As empresas teatrais, em numero de 2, sao o 
NATA (Nucleo Artistico de Teatro Amador) que 
funciona, provisoriamente, no audit6rio da Radio Di
fusora de Uberaba, e o TEU (Teatro Experimental 
Uberabense), que realiza espetaculos em diversos 
locais. 
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Rc1diodijusao 
A RADIODIFusA.o conta com 3 emissoras, a Radio So
ciedade do Triangulo Mineiro, prefixos PRE-5 e 
ZYV-37, que transmite em ondas medias e tropicais; 
Radio Difusora de Uberaba, prefixo ZYV -44, em on
das medias e Radio Sete Colin as, em 1. 540 kc/s. Ha, 
ainda, 28 estag6es de radioamadores. 

Tern boa receptividade no Municipio os progra
mas de televisao das estagoes TV-Tupi, canal 4, de 
Sao Paulo, TV -Triangulo, canal 18, de Uberlandia e 
TV-Excelsior, canal 7, de Sao Paulo. 

Festiz•idades 
ENTRE AS festividades destaca-se a de Nossa Senhora 
da Abadia, celebrada de 1.0 a 15 de agosto. A igreja 
de Nossa Senhora da Abadia e, tradicionalmente, 
local de peregrinagao. Muito festejado tambem e o 
dia 13 de maio. 

Associafoes Esportivas e Culturais 
DESTACAM-SE, entre as varias associag6es culturais 
e esportivas ou recreativas, a Sociedade de Medici
na e Cirurgia de Uberaba e a Associagao Brasileira de 
Odontologia; o Elite Clube, o Clube Recreativo Ube
rabense e a Associagao Musical Uberabense, alem 
de outras 14 esportivo-recreativas, com um total de 
11.573 s6cios, dos quais 2.171 pertencentes a Associa
gao Esportiva e Cultural, filiada a Federagao Aqua
tica Mineira; 1.518 ao Jockey Club de Uberaba, 1. 975 
ao Uberaba Tenis Clube e 2.690 a Sociedade Sirio
-Libanesa. 

Religiao 
0 MuNiciPIO tern como padroeiros Santo Antonio e 
Sao Sebastiao. E sede de arquidiocese, desde 14 de 
abril de 1962. 

0 culto cat6lico se distribui pelas 7 par6quias. 
Entre os templos, destacam-se a matriz de Santo An
tonio e Sao Sebastiao e a Igreja de Santa Rita de 
Cassia, erigida em 1809, em estilo comum, tosco , 
tombada pelo Patrimonio Hist6rico e Artistico Na
cional. Digna de nota, tambem, e a de Sao Domin
gos, pela sua beleza arquitetonica. E visita obrigat6-
ria dos que se interessam por monumentos de arte 
e se inclui entre os templos famosos do Estado de 
Minas Gerais. 

0 culto protestante ou evangelico e praticado 
em 5 igrejas. Conta ainda com o Instituto Evange
lico do Brasil. 

Quanta ao espiritismo, disp6e de 16 centros. 

Profissoes Liberais 
ALEM dos medicos, agronomos e outros profissionais 
mencionados, de nivel universitirio, Uberaba conta 
com 36 engenheiros e 187 advogados, em exercicio. 



AcHAM-SE instaladas em Uberaba diversas reparti
c;6es publicas, dentre elas: agencia do INPS, do 
IPASE, Inspetoria da Divisao de Educac;ao Fisica, 
Agencia do Servigo Federal de Habitac;ao e Urbanis
mo, Quartel General da 6.a Zona Aerea, Divisao de 
Aeronautica Civil, Departamento Nacional de Obras 
e Saneamen to, Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura, P6sto de Fiscalizac;ao da Delegacia Re
gional do Trabalho, Junta de Conciliagao da Justiga 
do Trabalho, Corpo de Bombeiros, ll.a Divisao da 
Guarda Civil , 4.0 Batalhao de Infantaria, Contadoria 
Geral da Republica, Delegacia Seccional do Imp6sto 
de Renda, Exatoria Federal, Departamento de Ren
das Internas, Delegacia Fiscal de Rendas de Ube
raba, 1.a e 2.a Coletorias Estaduais e a Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do Insti .. 
tuto Brasileiro de Estatistica. 

Finan[aJ 

EM 196'7 foram arrecadados no Municipio (em mi
lhoes de cruzeiros novos) : 2,4 pela Uniao, 4,5 pelo 
Estado e 2,0 pelo Municipio . A despesa realizada, nc 
mesmo ano, foi de NCr$ 1,8 milhao. 

0 orgamento municipal para 1969 Cmilh6es de 
cruzeiros novos) previa receita de 5,3 e fixava igual 
despesa. 

A Delegacia da Receita Federal arrecada, tam· 
bern, nos municipios de Agua Comprida, Campo Flo
rida, Conceigao das Alagoas, Conquista , Pirajuba e 
Verissimo. 

RepreJenlctfilo Polilica 

A CAMARA de Vereadores de Uberaba e composta de 
15 vereadores. 

Ate 31 de ag6sto de 1968 estavam inscritos 40.3 \IJ 
eleitores. 

FONTES 

As injormat;oes divulgadas neste trabalho toram, na sua 
maioria, jornecidas pelo Agente de Estatistica de Uberaba , 
Santino Gomes de Matos. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de documentw;ao 
municipal do !BE, da 1." ediQ<io da Monograjia e de diversos 
6rgaos do sistema estatistico nacional. 



COLECAO 
DE MONOGRAFIAS 
5." Serie A 

400. Uruguaiana., RS. 
401. Sao Jose dos Ca m-

pos . SP. 
402 . Arnpongas, PR. 
403. Ouro Preto , MG (2.a ed.) 
404. Botucatu, SP (2." ed. I 
405. Cachoeiro de Ita pemi

rim, ES (2" ed.) 
406 . Paranavai, PR. 
407 . Nova Frlburgo, RJ 

(2° ed.) 
408. F 1 or i a n 6 p o 1 i s, SC 

(3a ed. ) 
409 . Anapolis, GO (3." ed .) 
410 . Limeira, SP. 
411 . ltaperuna, R J . 
412. Macapa, AP . 
413. Recife, PE (3.a ed.) 
414. Valinl>os, SP. 
415. Porecatu, PR . 
416. Olinda, PE. 
417 . Boa Vista, RR. 
418 . Canoas. RS. 
419. P o rto Velho , RO. 
420. Palm a r es. PE. 
421. Santo Angelo, RS 

(2 ." ed.l 
422. T aubate . SP. 
423. Tiradentes. MG. 
424. Belo Horizonte, MG 

(2° ed.) 
425. Vicosa, AL. 
126 . Carua ru , P E (2.a ed . J 
427. Marilia , SP (3." ed.) 
428 . Sao Sebastiao clo Al-

to. RJ. 
429. Sao Leopolda. R S. 
430. I!l1eus, BA (2• ed .) 
431. Itapipoca, CE. 
432. BarlJacena. MG (2° cd.) 
433. P onta Gmssa. PR 

(3" ed.) 
434. Cameta. PA (2.a eel.i 
435. Pifli, MG. 
436. Vit6ria ela Conquista, 

BA (2 " eel.) 
437. Itabuna , BA i3.a ed.) 
438. Lonclrina, PR. 
439. Tupii, SP (2• ed.) 
440 . Catu, BA. 
441. Niter6i. RJ . 
442. Angra clos R eis, RJ 

(2° ed.l 
443. Santo Andre, SP . 
444. Sorocaba, SP (2." ed.) 
445. Aracatuba, SP. 
446. Duque cle Caxias, RJ. 
44 7. Feira de Santana, BA 

(2a ed.) 
448. Blumenau. SC 1 2• ed. 1 
449 . Sao Luiz Gonzaga . RS. 
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