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PLANTA DO CENTRO DA CIDADE 

1 - Cinema Jardim 
2 - Praca Dr. Mel. Jardim 
3 - lgreja Presbiteriana • . 
4 - Ag ~ ncia Munici pal de Estat1st1ca 
5 - Mercad o Publ ico 
6 - Hote l Pet r6polis 
7 - Mostei ro de Sao Bento 
8 - Pra ca da Bandeira 
9 - Colegio Diocesano 

10 - Praca Dom Moura 
11 - Colegio Santa Sof ia 
12 - Catedral de Santo Antonio 

13 - Servi co Social do Com ercio (S ESC) 
14 - Parque Pau Pom bo 
15 - Cinema Veneza 
16 - Colegio 15 de Novem bro 

(Praca de Esp ortes) 
17 - Colegio 15 de novembro 
18 - Sanat 6rio Tava res Co rreia (Hotel) 
19 - Seminari o Sao Jose 
20 - Praca Souto Filho 
21 - Parque Eucli des Dourado 
22 - Praca D. Pedro II 



Colegao de Monograjias - N .0 475 

3.a edic;ao 

ASPECTOS FlSICOS - Area: 493 km' ; altitude da 
sede: 896 m; temperaturas em ° C : maxima, 32; 
min ima, 13; pr ecipitagao pluviometrica anual : 
716 mm. 

POPULAQJW - 69 .093 habit antes (estimativa para 
1.0 de julho de 1968); densidade demogrcijica : 
140 h abitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 75 estabelecimentos in
dustr iais, 498 comer ciais (56 atacadistas, 442 va
rejistas) e 269 de prestagao de servigos; 2.455 
im6veis rurais (!BRA) ; 7 agencias banccirias e 
1 da Caixa Econ6mica F ederal . 

ASPECTOS CULTURAIS - 173 unidades escolares de 
ensino primcirio, 7 estabelecimentos de ensino 
m edia, 1 de ensino superior; 6 bibliotecas, 4 
livrarias, 5 tipograjias, 1 jornal, 1 estagao ra
diodijusora; 3 cin emas, 1 associagao cultural e 7 
esportivo-r ecreativas. 

ASPECTOS URBANOS - 171 ruas, 23 avenidas, 13 
pragas, 2 parques, 36 travessas, 9.560 predios, 
5.236 ligag6es eletricas dom 'ciliares, 500 apare
lhos telej 6nicos; 12 hoteis, 10 pens6es, 11 r estau
rantes, 38 bares e botequins. 

ASSIST£NCIA MEDICA - 5 hospitais com 210 lei
tos, 1 pronto- socorro in jan til com 9 leitos, 
4 postos de saude, 1 centro de puericultura, 
1 pronto-socorro; 22 medicos, 11 dentistas, 2 
j armaceuticos, 18 enjermeiros no exercicio da 
projissao; 10 jarmcicias . 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Municipal 
em 1968) - 579 autom6veis e jipes, 36 6nibus, 
213 camtnh6es, 140 camtonetas e 209 veiculos nrio 
especijicados . 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1970 (m i lhrio de 
cruzeiros ) - receita pr evista e despesa jixa
da: 1,8. 

REPRESENTAQAO POLITICA - 12 vereadores. 
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REMONTAM ao seculo XVII as primeiras pene
trac;oes nas terras do atual Municipio de Garanhuns, 
primitivamente habitadas, presume-se, por urn ramo 
dos cariris. Fugindo provavelmente ao jugo holan
des e a escravidao, brancos e negros iniciaram o po
voamento da regiao. Posteriormente, novas levas de 
escravos foragidos estabeleceram-se nos brejos, 
em aldeamentos esparsos. 

Em 1658, o mestre-de-campo Nicolau Aranha Pa
checo, o capitao Cosmo de Brito Cac;ao, Antonio Fer
nandes Aranha e Ambrosio Aranha de Farias ob
tiveram de Andre Vidal de Negreiros, entao Gover
nador da Capitania de Pernambuco, uma sesmaria 
de 20 leguas de terras, em dois lotes, um nos campos 
dos Garanhuns e outro no Panema. Na sesmaria dos 
Garanhuns, fundou-se uma fazenda com a denomi
nac;ao de Sitio do Garcia, no local onde hoje se 
encontra a sede do Municipio. 

Tudo indica estivesse a fazenda em franco de
senvolvimento quando, por volta de 1670, foi des
truida pelos quilombolas dos mocambos de Curica, 
Zumbi, Alto do Magano e outros, passando a ser cha
mada, dai por diante, Tapera do Garcia, denomi
nac;ao simplificada para Tapera, como ainda hoje e 
conhecida. 

A Guerra dos Palmares prejudicou sensivelmente 
o progresso da regiao, pols as fazendas ali localizadas 
estavam sob a ameac;a constante de depredac;6es, sa
ques e morticinios, que obrigavam seus proprieta
rios a abandona-las, juntamente com a populac;ao 
branca. 

Exterminados, em 1696, os ultimos redutos ne
gros, parece que a regiao se recuperou rapidamente, 
porquanto ja em 1699, conforme F. A. Pereira da 
Costa, era expedida Carta Regia criando varas de 
juizo, ou julgados, em diversas freguesias do sertao, 
entre elas Garanhuns, sede da Capitania do Sertao 
de Araroba, como era conhecida t6da a zona entre o 
Cimbres e o Paj eu das Flores. 

Em 1704, a Tapera do Garcia foi comprada 
pelo coronel Manoel Pereira de Azevedo, pas
sando varios anos mais tarde, por morte deste, a 
ser administrada por sua viuva, D. Simoa Gomes de 
Azevedo, figura em torno da qual ha urn misto de 
lenda e hist6ria. A ela se deve a doac;ao de urn 
trecho de terras de meia legua em quadro a Confra
ria das Almas da Matriz de Garanhuns, no local onde 
posteriormente se construiu a cidade. 

Com a criac;ao da vila de Cimbres, em 1762, e sua 
instalac;ao no ano seguinte, Garanhuns deixou de ser 
a sede da Capitania do Sertao de Araroba para ser 
apenas sede da freguesia de Santo Antonio de Ga
ranhuns. Grac;as, porem, a fertilidade do solo, ao seu 
magnifico clima e a excelencia de suas aguas, con
tinuou a desenvolver-se, sendo elevado, em 1796, a 
condic;ao de sede de vicariato. 
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Origem da palavra Garanhtms 

HA MUITA controversia quanta a procedencia do 
top6nimo Garanhuns. 

Segundo o Professor J oao de Deus Oliveira Dias 
e ele originario do nome de uma tribo cairu, da raga 
cariri ou quiriri que habitava a serra no comego da 
colonizagao, "que pela corruptela tipica deu Guira
nhu ou Unhannhu, de Guira-Guara, ave vermelha 
pernalta, aquatica (guara rubra - Linneu) e Anhu 
ou anhun - anum, passaro preto, crot6fago (Croto
phaga ani Marcgrave) que habitavam o vale do rio 
Mundau, perto da sua nascen te, local da primitiva 
aldeia". 

J a o Dr. Mar io Melo, em sua Toponimia Per 
nambucana, diz: "Garanhuns - (Mun. e cidade) -
Carr. Guirci-n hum, os passaros pretos (Theodora 
Sampaio, 124) - Alfredo de Carvalho". A derivagao 
deve ser Guara-n hum , individuo preto, aplicada no 
quilombo da serra, pais ainda h oje os indios carn ij6s 
de Aguas Belas conhecem Garanhuns como Clai6, 
no seu dialeto I ate-clai, branco 16, nao; n ao branco, 
escuro, preto, aplicado aos quilombos. Convem ainda 
notar que a serra de Garanhuns era conhecida pelo 
nome da tribo garanhuns, de origem cariri, que a 
habitava. 

Formafao Administrativo-J udiciaria 

0 MuNiciPio teve sua criagao estabelecida em 
Carta Regia de 10 de margo de 1811. Sua instalagao 
verificou-se a 17 de dezembro de 1813. 

Em 1874, segundo Lei provincial n .o 1.309, a 
sede municipal era elevada a categoria de cidade. 

Na Divisao Administrativa de 1911 o Munici
pio figurava com 5 distritos: Gar anhun s, Sao J oao, 
Brejao de Santa Cruz, Segismundo Gon galves e Ser
rinha. 

J a por ocasiao do Recenseamento de 1920 com
punha-se dos de Garanhuns, Sao Joao, Brejao (ex
-Brejao de Santa Cruz), Angelim e Serrinh a. 

Nos Censos de 1950 e 1960 apareciam os distritos 
de Garanhu,ns, Caetes, I ratama, Itacatu, Miracica, 
Paranatama, Sao J oao e Brejao. Os dois Ultimos, 
apesar de desmembrados pelas Leis estaduais nu
meros 3.280 e 3.337, de 25 de novembro e 31 de de
zembro de 1958, respectivamente, s6 foram instalados 
em 1.0 de margo e 16 de maio de 1962. 

Atualmente integram o Municipio quatro dis
tritos: Garanhuns, Iratama, Itacatu e Miracica. 
Os de Paranatama e Caetes foram desmembrados 
pelas Leis estaduais ns. 4.944 e 4.987, de 20 de de
zembro de 1963 . 
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Prefeitura Municipal 

A Comarca foi criada segundo Lei n.0 22, de 3 
de junho de 1836, desmembrada da de Brejo da 
Madre de Deus. Por forr;a de ato governamental de 
1961 foi elevada a 3.a entrancia, com duas varas 
civeis. 

Contam-se 17 advogados. 

SITUA-SE o Municipio no Planalto da Borborema 
e em particular no de Garanhuns, integrante da
quele. Mede 493 km' e limita-se com os municipios 
de Capoe1ras, Jupi, Correntes, Brej ao, Terezinha, 
Sao Joao, Palmeirina, Paranatama, Caetes e Saloa. 

0 solo e constituido, principalmente, de argila 
e areia, elementos raramente combinadas, e de cal
careos, no qual ocorrem veios isolados de quartzo e 
de granito. 

As condir;6es climaticas diferem das regi6es pr6-
ximas, pois constituem-se em verdadeira ilha de 
clima mesotermico, de ver6es do tipo Csa. Em 1968, 
registraram-se temperaturas minima de 13 oc 
(agosto) ' m axima de 32 (dezembro ) e medias das • 
maximas e minimas de 22° e 15°, respectivamente. 

A epoca normal das chuvas tern inicio em maio, 
terminando em agosto e estendendo-se, as vezes, 
esparsamente, ate setembro. A precipitar;ao maxima, 
no ano citado, ocorreu em maio (130,5 mm) e a mi
nima em outubro (1,2) , sendo a precipitar;ao total 
de 716 mm. 

Destacam-se no sistema orografico as serras de 
Garanhuns, Forjos, Boa Vista, Magano e os morros 
do Quilombo, Ipiranga , Sinai e Columinho. Quanto 
aos rios, sao dignos de menr;ao o Mundau (cuja nas
cente resulta de numerosos olhos dagua localizados 
num planalto no lugar denominado Brejo das 
Flores), o Inhumas e o Canhoto. 
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Existem varios ar;udes, entre OS quais o Bela
monte, Sao Jose, Sao Pedro e Mundau, este no sope 
da serra do mesmo nome, com capacidade de r e
presamento da ordem de 16.000.000 m•. Para o apro
veitamento do Mundau, no abastecimento dagua a 
sede municipal, achavam-se em construr;ao uma ele
vat6ria e uma estar;ao de tratamento, no alto do 
morro do Columinho. 

No distrito de Brejao encontra-se a lagoa 
Grande. 

A cidade, a 896 m de altitude, tern as coordena
das geograficas de 8° 53 ' 23" de latitude s e 360 29' 34" 
de longitude W. Gr. Dista 200 km, em linha reta, da 
capital do Estado, rumo OSO. 

0 MuNiciPIO, que em 1950 era o terceiro entre os 
mais populosos do Estado, passou ao segundo lugar 
por ocasiao do Censo Demografico de 1960, superado 
apenas pelo do Recife . 

A populagao apurada nesse Ultimo Censo era de 
113.392 habitantes, observando-se urn acrescimo de 
11,8% sabre a do censo anterior. 

Entre os distritos, os mais populosos eram Ga
ranhuns, com 46.536 habitantes e Sao Joao, com 
16.374. 

Em relar;ao a cidade houve urn incremento de 
65,7% no Ultimo intervalo censitario, passando sua 
popular;ao a 34.050 habitantes. 

Em virtude dos varios desmembramentos que 
se processaram ap6s 1960, a populagao do Munici
pio, de ac6rdo com estimativa do !BE para 1.0 de 
julho de 1968, era de 69.093 pessoas e a densidade 
demografica de 140 h abitantes por quil6metro 
quadrado . 

Em 1968, o Registro Civil acusou 2.842 nasci
mentos (198 natimortos) , 3.774 6bitos (1.926 de me
nos de 1 ano) e 897 casamentos . 

Catedral de Santo Ant6nio 



A ECONOMIA, outrora baseada na agricultura e 
pecuaria volta-se atualmente para a industria, sendo 
patente o surto de progresso industrial do Municipio. 

Na agropecuaria, o cultivo do cafe cedeu lugar 
a criagao do gado, em face das condig6es climaticas, 
localizagao e grande facilidade de comunicag6es do 
Municipio com a capital do Estado e outras regi6es 
do Pais. 

Industria 

EM 1968 a produgao industrial elevou-se a 
Cr$ 17,3 milh6es. Os 75 estabelecimentos existentes 
ocupavam 874 operarios. 

As principals atividades se acham bern caracte
rizadas na tabela a seguir, na qual se observa a 
predominancia das industrias de produtos alimen
tares: 

OPF.RA- VALOR DA 
ESTA- RTOS PRODUQAO 

CLASSES E BELECI- OCU- EM 1968 
GBNEROS DE MENTOS 

INDUSTRIA EM PADOS 

31-12- 1968 EM Numeroa % sobre 31-12-1968 absolutos 
(Cr$ 1 000) o total 

lndustrias extrativas de 
produtos minerais .. .. . 3 15 32 0,2 

lndustrias de transfer-
ma~ao ... . . . ..... . . ... 72 859 17 235 99,8 
Minerais nao metalicos 3 39 244 1,4 
Meta! U.rgica ... ..... . .. 3 30 78 0,5 
Material de transporte 3 23 61 0,3 
Madeira . .. .. . . . .... . . 6 55 249 1,4 
Mobiliario . . . . ...... . . 4 14 62 0,4 
TMil . . ..... . . . . . ... . 5 144 5 833 33,8 
Vestuario, calyado e ar-

tefatos de tecidos . .. 3 29 162 0,9 
Produtos alimentare~ . . 26 389 9204 53,3 
Bebidas . ....... . .. . . 10 85 811 4,7 
Editorial e grafica ... . 4 23 147 0,9 
Outros g~neros . . . ... . 5 28 384 2,2 

TOTAL GERAL. 75 874 17 267 100,0 
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INDUSTRIA- 4968 
VAL O R 

Entre os estabelecimentos que mais contribuiram 
para o valor da produc;ao salientaram-se: Gara
nhuns Industrial S/ A, com 110 open1rios, situada a 
menos de 3 km do centro comercial, especializado 
em laticinios - leite em p6, manteiga, caseina, etc.; 
Costa, Herculano S/ A Industria e Comercio, com 
beneficiamento e fiac;ao de algodao e extrac;ao de 
6leo (106 operarios); Joao de Deus Neto, beneficia
manto de algodao e extrac;ao de 6leo (36 operarios) ; 
Aguas Minerais Serra Branca S/ A, (30 operarios) ; 
Fabrica de Arados Paraguassu S/ A, arados e outros 
implementos agricolas (5 operarlos) ; e ainda o 
Departamento de Produc;ao Vegetal, da Secretaria 
de Agricultura do Estado, que emprega 15 operarios 
na produQao de algodao em pluma. 

Os produtos industrlais, como 6leo de caroc;o de 
algodao, algodao em pluma, farinha de mandioca, 
leite em p6 e pasteurizado, sucos doces de frutas, 
sabao, agua mineral, balanc;as decimals, arados, ar
tigos de vestuario, sacos de papel, vinhos, refri
gerantes, etc., sao exportados para o R cife, Caruaru 
e outros municipios vizinhos, alem de Macei6, Gua
nabara e Sao Paulo. 

Localiza-se em Garanhuns, entre outras reparti
Q6es estaduais, o Departamento de FiscalizaQao de 
Materias Primas e Produtos Manufaturados . 

Produtos do Abate 

EM 1967, foram abatidos 6.772 bovinos, 5.198 
suinos, 1.946 ovinos e 6.049 caprinos. A produc;ao to
talizou 1.548 t , no valor de Cr 3,0 milh6es, assim 
especificados : 
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VALOR 
QUANTI-

PRODUTOS DADE N(lmeros (t) 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

Carne verde de bovino .. 1 042 2394 
Carne vertle de sui no .. 156 280 
Toucinho fresco .. 104 !56 
Carne verde de caprino .. 73 105 
Outros (7 produtos) . 173 7 

TOTAl . ... 1 548 3 013 

PRODUTOS DO ABATE 
19 67 

~ Corne verde de bovina 

19 Corne verde de su ino 

EliJ Outros 

% sobre 
o total 

79,5 
9,3 
5,2 
3,5 
2,5 

100,0 

Em 1968 o numero de cabe<;as abatidas era cons
tituido de 6.444 bovinos, 5.274 suinos, 2.108 ovinos e 
5.834 caprinos. 

Agricultura 

PoR ocasiao do Censo Agricola de 1960, num total 
de 113.965 h a, 48.478 h a se destinavam a culturas 
permanentes e tempora rias . Segundo a a tividade 
predominante, dos 10.241 estabelecimentos cadastra
dos, 9.968 tinham como finalidades agricultura e 
agropecuaria , 221 somen te pecuaria, 7 h orticul
tura e floricultura, 31 invernadas e campos de en
gorda, 10 extra<;ao vegetal e 4 atividades de experi
menta<;ao. 
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A agricultura, bastante diversificada, constitui 
o segundo fator na economia municipal. Seu desen
volvimento se vern fazendo sentir progressivamente, 
como se observa a seguir: 

ANO AREA CULTIV ADA VALOR DA PRODUQAO 

1966 
1967 
1968 

(ba) (Cr$) 

130763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
170757 ........ 0 
180270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20901.726 
403340248 
700800280 

0 valor da produr;ao, em 1968, estava assim dis
tribuido: 

VALOR DA PRODUQAO 

PRODUTOS AGRlCOLAS 
Numeros % sobre 
absolutos o total 

(Cr$) 

Caju oo oo .. 00 Ooo 00 0 3 186 054 45,0 
Algodao o. 00 1 03 160 14,7 
Fei jaoo 0 ... ..... 515 900 7,3 
Laranja o. ... .. 480 000 6,8 
Mandioca .o. .. 424 600 6,0 
Mangao .o . .. 249 300 3,5 
Milho .... .. .. .. . . ····· 228 960 3,2 
Outros (1) 0 0 0 ....... .. . . .. . ... 957 306 13,5 

TOTAL .. ......... .. ... . · · · · · 7 080 280 100,0 

( 1 ) Incluem-se: mamona, batata-doce, abacate, banana, 
batata-lnglesa, melancla, fava, tomate, albo, caf~. fumo-em-!6-
lba, llmlto, uva, cana-ae-ac;:ucar, sl.sal ou agave e cebolll. 

PRODUC.AO AGRiCOLA 
1968 

• CAJU 

llll!D AlGODAO 

~ FEIJAO 

li'l OUTROS 
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A cultura do caju vem predominando. Cobriu, no 
ano de referencia, 414 ha e rendeu 106 milh6es de 
frutos . Seguiram-na : a do algodao, com 6.830 ha e 
1.639 t; feijao, 3.350 ha e 1.407 t; laranja, 99 ha e 12 
milh6es de frutos; mandioca, 1.315 ha e 10.510 t ; 
manga, 59 ha e 5 milh6es de frutos; e milho, com 
3.578 ha e 1.717 t. 

0 Municipio exporta mamona, algodao em plu
ma e produtos hortigranjeiros para as practas de 
Recife, Caruaru e Alagoas. 0 valor da exportactao de 
flores, para Recife e Macei6, atingiu a Cr$ 12.000,00. 

Realizam-se exposict6es agricolas, geralmente na 
segunda quinzena de janeiro. Ha 12 "stands" cons
truidos para esse fim, sendo as mostras inauguradas 
pelo Governador do Estado. Entre os produtos expos
tos destacam-se cereais e flores . 

0 Servicto de Extensao Rural de Pernambuco 
(ANCARPE) possui um Escrit6rio Regional em Gara
nhuns, ao qual esta subordinado o escrit6rio local, 
que abrange tambem os municipios de Caetes e 
Paranatama. 

Em 1968, do cadastro do IBRA, constavam 2.455 
im6veis rurais. Ha 11 agronomos em atividade. 

Funcionam em Garanhuns, entre outras repar
tict6es, a Estactao de Enologia, da Secretaria de Agri
cultura, o Posto de Meteorologia (federal), Fomento 
Agricola e Servicto de Defesa do Solo (estaduais). 

Pecuat"ia 

A PEcuARIA vern assumindo papel relevante na 
riqueza municipal. Novas fazendas se organ1zam, que 
dao preferencia as ra((aS holandesa, guzera e gir, 
formadoras da maior parte do rebanho bovino. A 
criactao tem por finalidades o corte, a venda de ani
mals vivos e a productao de leite. Ha exportactao de 
gado para Recife e Caruaru e em 1968 foram impor
tadas 17. 630 cabectas. 

Os rebanhos, em 1968, se compunham de 54.903 
cabectas, no valor de Cr 7,2 milh6es, havendo pre
dominancia de bovinos (20.410 cabectas e 73 ,9% do 
valor), vindo a seguir os suinos 08.470 e 17,9%). 
Existiam, ainda, 2.301 eqiiinos (3,2%), 1.225 asininos 
(0,5%), 498 muares (0,6%), 6.419 ovinos (2,3 % ) , 
e 5.580 caprinos (1,6%). 

0 Municipio, integrante da bacia leiteira da re
giao, ocupava em 1967 o 10.0 lugar entre os maio
res produtores de leite do Estado, com urn total de 2,4 
milh6es de litros, no valor de Cr$ 708,5 milhares. 

0 plantel avicola era de 114.110 cabectas, no valor 
de Cr$ 322,6 milhares. A productao de ovos foi 
estimada em 195 . 270 duzias e Cr$ 234,3 milhares e a 
de mel e cera de abelha em 5,5 toneladas e 
Cr$ 14,0 milhares. 

Anualmente, na segunda quinzena de janeiro, 
realiza-se a Exposi((ao Regional de Animais com a 
presencta do Governador do Estado, autoridades, fa-
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zendeiros e pecuaristas de varios Estados. Na Ulti
ma exposi«;ao, cerca de 150 partlcipantes apresen
taram exemplares escolhidos de sua cria«;ao, espe
cialmente de anirnais da ra«;a holandesa. 

Os pecuaristas contam com a assistencia tecnica 
de 4 veterinarios, alem dos servi«;os do Posto de 
Defesa Sanitaria Animal. 

Pt'odufao ExtMtiva 

ENTRE as riquezas naturais, a agua mineral tern 
grande relevancia. A produ«;ao e consideravel e a 
explora«;ao obedece a tecnica moderna. 

Existem varias fontes nos arrectores da cidade, 
porem, nem todas exploradas. Sobressaem as de 
Serra Branca e Fazenda Bela Vista Oitinadas ) ; Vila 
Maria, Pau Amarelo e Serra dos Forjos (magne
sianas ), Cajueiro, Vila Regina e Arabe (de mesa) . 
Entre as tlltimas, algumas sao captadas para abas
tecirnento da cidade. 

Ha tambem extra«;ao de pedra e argila. 
Reduzidas reservas florestais, localizadas nos 

distritos de Iratama e Miracica, ainda sao explora
das para obten«;ao de lenha e de carvao vegetal. 

Em 1968, a produ«;ao florestal foi de 5.320 kg de 
carvao vegetal, no valor de Cr$ 266,00 e 2.810 m' 
de lenha, valendo Cr$ 6,2 milhares. A extra«;ao ·de 
castanha de caju elevou-se a 353 .200 kg, no valor de 
Cr$ 88,3 milhares . 

Constt'Ufoes 

EM 1968 foram expedidas 544 licen«;as de "habi
t e-se" para casas residenciais populares, construi
das pela COHAB, no bairro de Heli6polis; somaram 
as areas dos terrenos 97.920 m•, as das edifica«;6es 
16.401 , e o valor f0i calculado em Cr$ 1,2 milhao. 
As licen«;as referiam-se a constru«;6es de alvenaria, 
de urn s6 pavimento. 

Exercem a profissao no Municipio 2 engenheiros. 

Vtsta parcial dos bairros de Santo Ant6nio e S iio Jose 



Cornercio e Bancos 

0 MuNrcfPro e urn dos centros comerCials mais 
importantes do Estado, em desenvolvimento conti
nuo, atraves da implantac;ao de novas industrias e 
instalac;ao de estabelecimentos comerciais . :E fonte 
abastecedora de t6da a zona sul de Pernambuco e 
parte de Alagoas. Mantem transac;6es comerciais com 
as prac;as do Recife e Caruaru, no Estado, Campina 
Grande (PB ), Palmeira dos indios, Penedo, Ara
piraca (AL) , Rio de Janeiro (GB) e Sao Paulo (SP), 
alem de outras. 

Em 1968 eram 56 os estabelecimentos comerci
ais atacadistas, entre os quais predominavam os ra
mos de cereais e tecidos, elevando-se a 442 os va
rejistas. As feiras sao extremamente concorridas com 
afluencia dos morado:-es locais, de municipios vizi
nhos e de turistas . 

Alem dos produtos ja mencionados anterior
mente, Garanhuns exporta oleo de caroc;o de algodao 
(Recife ), leite em p6 e pasteurizado (Recife, Ca
ruaru e Sao Paulo) ; sucos e doces de frutas, sabao, 
agua mineral, balanc;as decimais, vestuario, arados 
e sacos de papel para Recife , Guanabara, Sao Paulo, 
outros Estados e municipios vizinhos. 

Os produtos importados procedem, em sua maio
ria, de Pernambuco, Alagoas, Sao Paulo, Guanabara, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

A recte bancaria se comp6e das agencias dos 
bancos Econ6mico da Bahia, do Brasil, da Bahia, 
Nacional do Norte, da Lavoura de Minas Gerais, do 
Nordeste do Brasil e do Desenvolvimento do Estado 
de Pernambuco. Ha ainda uma agencia da Caixa 
Econ6mica Federal. 

Em relac;ao ao movimento dos bancos, Gara
nhuns situa-se em posic;ao de destaque no Estado, 
conforme se observa no quadro a seguir, referente as 
contas em 31 de dezembro de 1968: 

VALOR (Cr$ 1 COO) 
CO NT AS 

Recife Caruaru Garanhuns 

Caixa .. ... . . . 83 979 1 579 1 315 
Emprt!stimos . . ... 594 213 20 25 19 840 
Dep6sitos a vista e a curto 

prazo .... . .. . . . ... . ..... . . 608 565 11 368 6 ~6 
Dep6si tos a m6dio pralo ..... 11 560 322 376 

A Camara de Compensac;ao, em 1969, movimen
tou 103.658 cheques no valor de Cr$ 135,6 milh6es 
sendo o valor mectio, por cheque, de Or$ 1.308,49. 
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Hotel Monte Sinai 

Prestafao de ServifOS 

ExiSTIAM 269 estabelecimentos de prestagao de 
servigos, entre os quais 37 sal6es de barbeiro, 
11 de cabeleireiros para senhoras, 12 hotels, 
10 pens6es, 11 restaurantes e 38 bares, botequins e 
similares . Ha diversas oficinas de reparos de vei
culos, de radios e televis6es, de geladeiras, mecanica 
em geral, etc . 

Transportes 

0 MuNiciPio disp6e de campo de pouso e de uma 
extensa rede rodoviaria. Ha uma rodovia federal, a 
BR-234, asfaltada ate Sao Caitano, onde tern seu 
ponto inicial na BR-232, e duas estaduais a PE-2, e 
PE-13. 

0 transporte urbano esta a cargo de tres empre
sas de onibus; o intermunicipal, de duas, a Auto Via 
gao Progresso Oinhas de Garanhuns a Recife , Aguas 
Belas, Caruaru, Pesqueira, Quipapa e Arapiraca-AL) 
e Rodoviaria Caruarense (Garanhuns-Pesqueira) . 

0 interestadual e feito pela Auto Viagao Pro
gresso, cujas linhas alcangam Palmeira dos indios, 
Arapiraca, Paulo Afonso, Macei6 (AL), Rio de J anei
ro (GB) e Sao Paulo (SP) ; Viagao Imnalma (Ga
ranhuns a Patos-PB); Auto Viagao Princesa do 
Agreste, Rio de Janeiro (GB), Sao Paulo (SP) , Ara
piraca (AL) . 

As distancias as capitals do Pais e do Estado e 
as cidades vizinhas sao cobertas nos tempos medios 
a seguir indicados: Brejao, em 40 minutes ; Correntes, 
via Iratama, em 1 hora e 30 minutos ; Palmeirina, 
via Sao Joao-Angelim , em 1 hora e 20 minutos ; Pa
ranatama, em 30 minutos; Caetes, em 30 minutes; 
Sao Bento do Una, via Caetes-Capoeiras, em 1 hora 
e 20 minutes ; Recite, via Sao Caitano, em 3 horas e 
30 minutos, via Palmares, em 4 horas e 30 minutes; 
Brasilia, via Estado da Bahia, em 48 horas. 
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Em 31 de dezembro de 1968 estavam registrados 
1.177 veiculos, dos quais 579 autom6veis e jipes, 36 
6nibus, 213 caminh6es, 140 camionetas e 209 nao 
especificados . 

Acha-se instalado em Garanhuns urn Servi~o de 
conserva~ao do campo de pouso, de ambito federal. 

Comunicafoes 

A EMPaE:sA Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem agencia postal-telegratica na cidade, a rua 
Vereador Elias de Barros, 23. 

Quanta ao servi~o telefonico, e executado pela 
Companhia Telefonica de Garanhuns, sendo de 500 
o numero de aparelhos instalados. Interliga-se a 
Companhia Telef6nica de Pernambuco e as de outros 
Estados e cidades do interior, atraves de micro-on
das. 

R ad io D i fusora de Garanhuns 
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Pra(:a da Avenicia Santo Ant6nio 

Urbanismo 

0 MUNICiPio, dotado de clima reconhecidamente 
salubre (temperatura branda, constante e fresca), 
e urn rincao privilegiado de Pernambuco. Tido como 
estagao de repouso, pela pureza do ar e riqueza de 
sua flora exuberante, os turistas o procuram pelas 
virtudes de suas fontes minerals e aspectos pito
rescos. 

A cidade, muito aprazivel, situa-se num vale 
elevado, num dos contrafortes da cordilheira de 
Borborema. Tern trac;ado regular e seu povo, dotado 
de pendores artisticos, soube tirar born partido do 
que a natureza lhe oferecia. Ha belas pragas, ruas 
arborizadas e amplas avenidas. A arquitetura e con
trastante, entre o antigo e o moderno sobressaindo, 
entre os edificios, a Prefeitura Municipal, cuj a torre 
proporciona urn dos mais belos panoramas da cida
de, a Radio Difusora, o Mosteiro de Sao Bento, a 
Colonia de Ferias do SESC, o Seminario Menor, o 
Colegio 15 de Novembro, o Hotel Monte Sinai e a 
Matriz de Nossa Senhora da Conceic;ao. 

Dos seus 245 logradouros public:Js, ha 171 ruas, 
23 avenidas, 2 parques, 13 prac;as e 36 travessas e 
becos. Ha 1o2 pavimentados, 202 beneficiados com 
iluminac;ao publica, domiciliar, 123 com rede de 
abastecimento de agua e 13 com arborizac;ao publica. 
Existiam 9. 560 predios. 

Ha cinco bairros, sendo os mais importantes o 
Heli6polis e Santo Antonio. Entre as principals vias 
publicas citam-se, com especial referencia, as ave
nidas Santo Antonio, Rui Barbosa, Satiro Ivo, Joao 
Leitao, 13 de Maio, JUlio Brasileiro, Simoa Gomes, 
Euclides Dour ado e Agamenon Magalhaes ; as pra
c;as Dom Moura, Souto Filho e da Bandeira; e as 
ruas 15 de Novembro, Dantas Barreto, Santos Du
mont, Sao Miguel, Dom Jose, Melo Peixoto, Severino 
Peixoto, Dr. J ose Mariano e Barao do Rio Branco. 
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Em 1968, 4. 441 prectios eram abastecidos de 
agua, fornecida pelo Servigo de Abastecimento de 
Agua de Garanhuns. A estagao de tratamento esta 
instalada no monte Columinho. 

A energia eletrica e fornecida pela Cia. Hidre
letrica do Sao Francisco, tendo como subsidiaria o 
Servigo de Industrializagao de Luz e Forga. Existiam, 
em 1.0 de janeiro de 1969, 6 .332 ligag6es eletricas, 
com a voltagem de 220 e a frequencia de 50/6::1 ci
clos/segundo . Em 30 de junho do mesmo ano, 
contavam-se 5 . 236 ligag6es domiciliares . 

Assistencia Medico-Hospitalm· 

A INSTALAc;.Ao, ha tempos, de urn sanat6rio, por 
iniciativa de urn grupo de medicos pernambucanos, 
contribuiu para dar fama a cidade como lugar de 
repouso e recuperagao. 

Hoje, no setor de saude, existem modernos es
tabelecimentos. Ha dois hospitais de clinica geral, 
o Dom Moura (96 leitos) e o Infantil Palmira Sales 
(44); a Casa de Saude Santa Terezinha (10), a Ma
ternidade de Garanhuns (40), a Clinica de Repouso 
Santa Helena (psiquiatria, com 20 leitos) e o Pronto
-Socorro Infantil de Garanhuns (9). 

Conta ainda o Municipio com 4 postos de saude, 
1 centro de puericultura, 1 pronto-socorro e 1 
do Departamento de Endemias Rurais . 

0 corpo de saude e constituido de 22 medicos, 2 
farmaceuticos, 18 enfermeiros e 11 dentistas . Ha 10 
farmacias. 

Hotel Sanat6rio Tavares Correia 



Avenida Santo Ant6nio 

Assistencia Social 

ExiSTEM diversas entidades assistenciais como a 
Confraria Vicentina Sao Sebastiao, Confraria Vicen
tina Santo Antonio e Confraria Vicentina Santa Te
resinha, de amparo aos desvalidos e de carater par
ticular; Abrigo dos Velhos Sao Vicente de Paulo, per
tencente a Diocese de Garanhuns; Born Pastor, de 
assistencia aos menores e pertencente as Irmas do 
Born Pastor; Santa Rosa, da Funda<;:ao do Bem-Estar 
do Menor, e Sociedade de Bem-Estar do Adulto, 
mantida pela Prefeitura Municipal. 

Reiigiao 

EM 2 de agosto de 1918 foi criada a Diocese de 
Garanhuns cuja instala<;:ao se efetuou no ano se
guinte. Foi seu primeiro bispo Dom Joao Tavares de 
Moura. 

0 culto cat6lico, mais difundido, disp6e da Ca
tedral de Santo Antonio, capelas de Sao Jose e Sao 
Bento e matrizes de Sao Sebastiao, Santa Teresinha e 
Nossa Senhora da Concei<;:ao, esta Ultima, construida 
pelos padres redentoristas, e muito visitada, por 
sua arquitetura avangada. Na vila de Itacatu en
contra-se a igreja de Sao Pedro e na de Iratama a 
de Sao Vicente Ferrer. 

Quanto aos templos protestantes, os das Igrejas 
Presbiteriana de Garanhuns e de Heli6polis, Batista 
de Garanhuns, Adventista de Garanhuns, Crista do 
Brasil, Assembleia de Deus e Congrega<;:ao Crista do 
Brasil . 

0 culto espirita e praticado no Centro Es
pirita Allan Kardek, Sociedade Espirita Deus, Amor 
e Caridade (Federagao Espirita Brasileira) . 
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CoZegio 15 de Novembro 

Co!egio D iocesano 
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0 MuNICiPio tern um nivel cultural relevante, 
sendo considerado centro de cultura de uma vasta 
regiiio. Possui modernos educandarios, conhecidos em 
todo o Nordeste, muito especialmente nos Estados de 
Alagoas e Paraiba, e surgiu, a partir de 1940, como 
palco de inumeros simp6sios e congressos cientificos 
de carater regional e nacional, entre os quais o 
XVIII Congresso Medico Estadual, I Encontro de Co
ordenadores Medicos do INPS, IV Seminario de 
Bancos e Instituic;6es de Assist€mcia Tecnica a Agri
cultura, Reuniiio das Mariapolis (2.000 pessoas), 
II Encontro dos Magistrados e Representantes do 
Ministerio Publico, Encontro de Advogados e Au
tarquicos de Pernambuco, II Seminario Brasileiro 
de Planejamento Familiar (t ecnicos brasileiros, chi
lenos e colombianos), I Festival do Livro (patrocinio 
da Edit6ra J ose Olimpio), Reuniiio da Confrater
nizac; iio (comemorativo do 141.0 aniversario da fun
dac;iio dos Cursos Juridicos do Brasil) , IV Conselho 
do Distrito L. 14 do Lyons, XII Reuniiio de Medicina 
Preventiva, Seminario sabre a Problematica da Sail
de do Nordeste, I Encontro Estadual de Diretores do 
Ensino Medio, IV Congresso de Engenharia de Per
nambuco, Conferencia Distrital do Rotary, Reuniiio 
do Plano Diretor da SUDENE (presengas do Ministro 
do Planejamento, do Diplomata Boulitreau Fragoso, 
do Diretor da CHESF, do Diretor do Banco Nor
deste e de todos os Governadores da Regiiio Nor
deste). 

Ensino Primario 

Os RESULTADos preliminares do Censo Escolar de 
1964 revelaram que nas areas urbana e suburbana 
85 % das crianc;as em idade escolar frequentavam 
escolas. Na zona rural, o indice era de 43,5%. 

Eis a distribuic;iio numerica: 

) 
CRIANOAS RF.CENSEADAS 

F.SPECIFICAOAO De 7 a 14 a nos 
De 0 a 14 

anos Freqiientam Total eacola 

Munic ipio . . . .... . . ... .. .. . . 33 656 16 306 9 973 

Areas urbana e suburbana !4 439 6 955 5 909 
Area rural. .. .. . . .... . .. 19 217 9 351 4064 
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POPULA,AO DE 7ol4ANOS 

Mil hobitontes 
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0 Frequentom escolo 

Existiam 326 profess6res regentes de classe e 17 
nao regentes. Dos primeiros, 180 eram normalistas 
(todos do sexo feminino) . 

0 ensino primario, em 1969, dispunha de 173 
unidades escolares, nas quais lecionavam 441 pro
fess6res. No inicio do ano letivo, a matricula era de 
13.017 alunos. 

Ensino Medio 

0 ENSINO de grau medio e ministrado em sete 
estabelecimentos, com 207 profess6res e 4.246 alu
nos, matriculados no inicio de 1969. 

Os educandarios sao considerados entre os me
lhores do Estado. Ei-los: Colegio Diocesano com os 
cursos ginasial, tecnico de contabilidade e cientifi
co, com 32 profess6res e 798 alunos; Colegio Santa 
Sofia, ginasial, tecnico de contabilidade, normal e 
colegial (cientifico) , 28 profess6res e 337 alunos ; Co
legio 15 de Novembro, ginasial, colegial (cientifico ) e 
normal, 29 profess6res e 535 alunos ; Colegio Muni
cipal, ginasial, colegial (cientifico) e normal, 45 pro
fess6res e 1.224 alunos ; colegio Estadual, ginasial, 
normal e colegial (cientifico) , 28 profess6res e 793 
alunos; Gincisio Industrial, ginasial e industrial, 23 
profess6res e 400 alunos e Gincisio dO Arraial, gina
sial, normal e colegial (cientifico), 22 profess6res e 
159 alunos. Os tres primeiros recebem alunos de va
rios Estados. 

Os cursos avulsos sao em numero de 30, com 
835 alunos matriculados e 207 profess6res. 

Ensino Superior 

No AMBITO do ensino superior existe a Facul
dade de Formagao de Protess6res do 1.0 ciclo de 
Garanhuns, com urn corpo docente de 21 profess6res 
e 198 alunos matriculados durante o ano letivo de 
1969. 
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Bibliotecar 

As BIBLIOTECAS de Garanhuns possuem valioso 
acervo de obras de varias epocas e categoria. Des
taca-se, quanta ao numero de volumes, a Pio XII, do 
Colegio Santa Sofia, com cerca de 6.500 volumes, 
seguindo-se a de Sao Tomas de Aquino, do Colegio 
Diocesano, com 5.100 ; a Manuel Arao, da Loja Ma
c;:6nica, conta com 2.810 volumes ; a Luiz Brasil, da 
Prefeitura Municipal, com 2.700; a George Washing
ton do Colegio 15 de Novembro, com 2.600; e a Ruber 
van der Linden, do Gremio Cultural do mesmo nome, 
com 700 volumes. 

Cinemas 

0 MuNICiPio possui tres cinemas, que formam 
entre os melhores do interior nordestino: Cine Jar
dim, com modernas instalac;:6es e 1.470 lugares ; Cine 
Eldorado, com 700, e Cine Veneza, com 750. 

Divulgafao 

CIRCULA semanalmente "0 Monitor", cuja tira
gem alcanc;:a 1.000 exemplares. Ha 5 tipografias e 4 
livrarias. 

A radiodifusao e representada pela Radio Di
fusora de Garanhuns, prefixo ZYK-23, freqtiencia de 
1.210 kc/ s em ondas medias, inaugurada em 1951. 

Tern boa receptibilidade os programas de televi
sao retransmitidos do Canal 2 - Jornal do Comercio 
e Canal 6 - Radio Clube, da Capital do Estado. 

Associafoes 

GARANHUNS possui os seguintes clubes recreativos e 
desportivos em atividade: 4 recreativo-desportivos 
- Associagcio Garanhuense de Atletismo, mais 
tradicional, com magnifica sede, com 800 associados, 
Sport Club de Garanhuns, com 100 s6cios, o mais 
antigo, fundado em 1915, Sete de Setembro, com 253 
e Uniiio FutebOl Clube, com 70 ; 3 desportivos -
Arraial Futebol Clube com 50 s6cios, Cruzeiro Fu
tebol Clube, com 50 e Santa Cr·uz, com 70 ; e 1 cultu
ral, o Gremio Ruber van der Linden, com 20. 

Festejos 

CoMEMORAM-SE com brilhantismo as datas ju
ninas, o carnaval e o natal, esta ultima, com apre 
sentac;:ao de reizados, cheganc;:as e pastoris. 

Festejam-se tambem as de carater religioso e, 
tradicionalmente, a de Sao Sebastiao, em janeiro, 
promovida na Matriz da Boa Viagem, localizada no 
bairro do mesmo nome. 
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Vistas do Par qu e 

Co!6nia de Ferias do SESC 



Digno de realce a festa de aniversario do Cole
gio Diocesano, a 12 de outubro. A quase totalidade de 
seus ex-alunos comparece ao desfile . 

Att"afoes 1' ut"isticas 

A CIDADE, que se enfeita de rosas e de flores nos 
jardins residenciais, pragas e parques, acolhe com 
bastante conforto os visitantes, e disp6e de condi
<;6es e servi<;os capazes de proporcionar-lhes estadia 
condigna. 

Possui moderna rede hoteleira, com excelentes 
restaurantes e bares - inclusive urn, muito original, 
localizado em uma gruta, no Parque Pau Pombo. 

Entre os hoteis, citam-se o Hotel Sanat6rio Ta
vares Correia, com piscina e duchas; Monte Sinai, 
no monte do mesmo nome, instalado em suntuoso 
predio, em local aprazivel, dispondo de modernas 
instala<;6es ; Garanhuns, Central, Familiar, Santo 
Antonio, Petr6polis, Bela Vista, San Carlos, Senador 
Kennedy, e outros. 

Existem algumas atra<;6es turisticas: 
Parque Ruber van der Linden (Pau Pombo) 

recanto florido com exemplares da flora local devi
damente identificados por seus nomes e indica<;6es 
cientificas, divulgadas em tabuletas. Possui uma cas
cata de aguas limpidas, "play-grounds", "dancings" 
e varias atrag6es. 

Parque Euclides Dourado - conhecido ainda co
mo Parque dos Eucaliptos, possui campos de esporte, 
pista de patina<;ao e recantos pitorescos, com fron
dosos eucaliptos. 

Colonia de Ferias do SESC- vistoso edificio que 
honra a cidade, abriga permanentemente considera
vel numero de comerciarios em gozo de ferias . Teve 
suas instala<;6es recentemente acrescidas de mais de 
urn nucleo de hospedagem . 

Cachoeira de Inhumas ou dos Dantas - a 20 km 
da sede. 

Alto do Magana- a 1.030 m, onde foi erguido urn 
mirante com a imagem do Cristo Redentor. 

Merecem ainda a atengao dos turistas o povoado 
de Freixeiras de Santa Quiteria, local de romarias e 
promessas a santa padroeira da cidade, visitado por 
milhares de pessoas de varios pontos do Nordeste; 
Fazenda Imaculada Conceic;iio, especializada em flo
ricultura ; Aprendizado Agricola Santa Rosa, com mo
dernas instala<;6es; Estac;iio de Enologia; Estac;iio de 
Fruticultura do Estado, funcionando anexo ao Posto 
de Meteorologia do Ministerio da Agricultura; 0 
Piliio de Ouro, restaurante tipico, com urn museu de 
antiguidades; Morro do Ipiranga, com imponente 
monumento a Independencia Nacional; Pedra do 
Navio, assim denominada pela forma que ostenta; 
Gruta d'agua, com suas fontes cristalinas e cavernas 
com inscri<;6es e desenhos. 
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Outra atrac;ao turistica e a feira onde sao en
contrados objetos de arte, ceramica popular, doces 
e beijus feitos pelas negras do "Castainho", sitio que 
ainda congrega urn forte contingente de negros re
manescentes dos antigos quilombos da regiao. 

ACHAM-SE instaladas no Municipio, entre outras 
repartic;6es, a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao 
de coleta do IBE, e o 71.o Batalhao de Infantaria 
do Exercito. <l 

Finan[aS 

EM 1968 a Uniao arrecadou Cr$ 775,3 milhares, 
o Estado Cr$ 3,6 milh6es e o Municipio Cr$ 2,0 
milh6es (Cr$ 0,4 milhao de renda tributaria) . A 
despesa municipal foi de Cr$ 1,3 milhao. 

0 orc;amento do Municipio para 1970 preve re
ceita de Cr$ 1,8 milhao e fixa igual despesa 

A arrecadac;ao federal compreende tambem os 
municipios de Canhotinho, Angelim, Sao Joao, La
jedo, Jupi, Calgado, Palmeirinha, Caetes, Capoeiras, 
Brej ao, Paranatama, Lagoa do Ouro e Correntes. 

Representafao Politica 

A CAMARA Municipal comp6em-se de 12 verea
dores . Ate 31 de dezembro de 1968 havia 18.966 elei
tores inscritos. 
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AS I NFORMA <;:OES d i vu!gadas nest e traba!ho tor am , em sua 
maioria, tor necidas p e!o Agen te de Estatistica d e Gar anhuns, 
Maurici o Acio!y e Silva, com a colaborQ.9dO dos serv i dores 
Washington M ed eiros e Pedro R i beiro e Silva . Utilizados, tam 
bem, dados dos arqui vos de documentat;ao m u nicipal do I BE, 
de d i versos 6rgaos do si st ema estatistic:> n acional e da 2.' 
edit;ao da M on ogratia. 

ESTA publica.;ao t az parte da serie de mon ografias municipa i s 
organizada pelo .Departament o d e D ivulgat;ao Estatistica do 
Insti t uto Br asi lei ro de Est a t i st ica. A nota introdut6ria, sabre 
aspectos da evo!ut;do hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma t entativa n o sentido d e sintetizar , com adequ ada sist e 
matiza.;ao, el ementos esparsos em d ifer en tes documentos. o cor
r em , porem , em algu n s casos, d ivergen cias d e opiniao, comuns 
em assuntos dessa natureza, nao sendo ra ros os equivocos e 
contradit;6es ver i / icados nas pr6pr i as ton t es d e p esquisa . Por 
isso. o ! BE acolh eria com o maior int er esse qualquer colabo
rat;ao, e pecialmente ·de hist oriadores e ge6gr at os. 



COLE(:AO DE MONOGRAFIAS 

5.' S erie A 

qoo - Uruguaiana, RS . 
qoJ - Sao Jose dos Cam

pos, SP. 
qo2 - Araponga s, PR. 
qo3 - Ouro Preto , MG ( 2.a 

ed .). 
qoq - Botucatu , SP ( 2.a ed ). 
qo5 - Cachoeiro do Itapemi

rim, RJ (3." ed.), 
qo6 - Paranava1 , PR. 
qo7 - Nova Friburg o , RJ (2a 

ed .) . 
qo8 - Florian6 po lis, s c (3 • 

ed .) . 
qog - Anapolis , GO (3 .a ed. ) . 
410 - Limeira, SP. 
411 - Itaperuna, RJ . 
412 - Macapa, AP. 
413 - Recife, PE (3 • ed .). 
qJq - Valinhos, SP. 
415 - Porecatu, PR. 
416 - Ollnda, PE. 
417 - Boa Vista , RR. 
418 - Canoas, RS . 
q19 - Porto Velho, RO. 
420 - Palmares, PE. 
q21 - Santo Angelo, RS . 

(2." ed. ) . 
422 - Taubate, SP. 
423 - Tlradentes, MG . 
42q - Belo Horizonte , MG 

(2." ed .). 
425 - Vi~osa , A L 
q26 - Caruaru, PE (2 ." ed .). 
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