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DA 
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1 - Palacio Alencastro - Sede do Gover
no Estad ual 

2 - Palacio da Justica e Prefeitura Mu
nic ipal 

3 - A ssembl~ia Legi slativa 
4 - Col~g : o Estadual - Faculdade de Ci

encias Econ omicas 
5 - Catedral de Born Jesus de Cuiaba 
6 - Faculdade Federal de Direito de Mate 

Grosso 
7 - Palacio da lnstrucao - Escola Nor-

ma l 
8 - Banco do Brasil 
9 - Banco do Estado de Mate Grosso 

10 - Cine-Teatro Cuiaba 
11 - Cine Tropical 
12 - Services Aereos Cruzeiro do Sui 
13 - INPS 
14 - Santa Rosa Palace Hotel 

.. 

15 - Se rvice Fed eral de Saude 
16 - Misto Esporte Clube 
17 - lgreja Mae des Homens 
18 - lgreja N. s.a da Boa Marte 
19 - Academia de Letras e I nstituto His

t6rico de Mate Grosso 
20 - lgreja de N. s.a do Rosario e 3ao 

Benedito 
21 - Cine Bandei rantes 
22 - Hotel Fenfcia 
23 - Centro Am~rica Hotel 
24 - Correios e Tel~grafos 
25 - Mercado Municipal 
26 - Centro G eod~sicJ da Am~rica do Sui 
27 - Novo Ediffcio da Assembl~ ia Legisla-

tiva 
28- Hospital Geral de Cuiaba - Mater

nidade 
29 - Fundacao IBGE Delegacia de Mate 

Grosso 

3J - Li ceu de Artes e Offc ios Sao Gon-
calo - Col~g io 

31 - Palacio Arquie piscopal 
32 - lgreja de N. s.a do Born Oespacho 
33 - Santa Ca sa de Miseric6 rd ia - Hos-

pital 
34 - Radio Bam Jesus 
35- lmprensa Oficial 
3'i - Jornal "0 Estado de Malo Grosso" 
37 - Radio " A Voz do Oeste" 
38 - Clube Esportivo e Recreative Dam 

Bosco 
39 - Centro Educacional de Cuiaba 

Novo Ediffci o 
40 - Estacao Rodoviaria 
41 - Legiao Brasilei ra de Assistencia 
42 - Alvorada Mote l 
43 - Delegacia Fiscal de Te souro Nacional 
44 - Delegacia das Rendas 'Federais 
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M 'A irO GROSSO 

Ar ea : 12.790 km•; altitude da sede: 219 m; tempera
ras medias em °C : das m ciximas, 33,3; das m inimas, 
20,3; precipitar;4o pluviometrica anual : 999,3 m m 
(1 969). 

97.000 habitantes (est imativa em 1.0 de julho de 
1970) ; densidade demogrcitica : 8 habitantes por qui
l6m etro quadrado. 

197 estabelecim entos industriais, 20 do comercio 
atacadista, 1.044 varejistas, 30 mistos e 688 de pres
tar; tlo de servir;os; 1 matriz e 15 agencias banccirias, 
1 sucursal da Caixa Econ6mica Federal. 

109 estabelecimentos escolares de ensino prim~rio 
comum, 14 de ensino media, 4 de ensino superwr; 
8 bibliOtecas, 3 museus, 12 livrarias, 6 tipogratias, 
11 grdficas, 8 jornais; 3 estar;oes radioditusoras, 1 
t elevisora; 6 cinemas e 1 cine-teatro; 5 associar;6es 
culturais, 22 esportivo-recreativas, 3 de classe e 2 de 
servir;os. 

392 ruas, 25 prar;as, 8 jardins e parques e 1 travessa; 
10.558 ligar;6es eletricas domiciliares, 2.395 aparelhos 
telet6nicos; 34 hoteis, 7 pens6es, 26 restaurantes, 241 
bares, botequins e semelhantes. 

6 hospitais com 865 leitos ; 5 postos de saii.de ; 1 cen
tro de puericultura; 60 m edicos, 41 dentistas, 32 
tarmaceut icos, 14 entermeiros e 54 auxiliares de en
termagem ; 36 tarmticias e drogarias. 

(em 31-12-1968) - 1.461 autom6veis e jipes, 58 om
bus, 475 caminh6es, 1 . 606 camionetas e 191 veicu los 
nao especificados. 

(milh6es de cruzeiros) - receita prevista e despesa 
fixada: 8,2; renda tributtiria : 3,1. 

13 vereadores. 
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Centro G eodesico da America do Sul 

" Sob os flabellos reaes de mil palmeiras, 
Tao verdes, sobranceiras 

E lindas como alhures ndo as ha 
S6bre alcatifas da mais verde relva 

Em meio a verde selva, 
Eis a Cidade Verde : Cuiabci! " 

D . AQUINO CORREA 
(1885-1956) 

Sabre a origem do nome do Municipio, diz Car
los Drumond concordar com os jesuitas, quando ad
mitem ser o top6nimo oriundo do tupi. Segundo ele, 
Cuiaba derivar-se-ia de Icuia, especie de flecha para 
pesca, feita de cana brava e pa, particula locativa: 
lugar, pouso. Icuiapa designaria, por conseguinte, 
lugar onde se faz alguma coisa. 
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0 profunda conhecimento da lingua indigena 
da ao Padre Albisetti, a certeza de ser este o sig
nificado de Cuiaba: lugar em que os bororos costu
mavam pescar com a icuia. 

A fundagao da cidade e uma consequencia do 
arrojo dos bandeirantes paulistas que, empenhados 
a principia na captura de indios para os trabalhos 
da lavoura, e atraidos depois pelas minas de ouro 
e diamantes, vieram a desbravar os sert6es brasilei
ros. 

:E incerto o nome do primeiro chefe bandeirante 
que visitou o Estado . Consta, no en tanto, ter sido 
o valente Manoel Correa, seguido de outros nao me
nos ousados, como AntOnio Pires de Campos e Pas
coal Moreira Cabral. 

Segundo Jose Barbosa de Sa, na Relat; ii.o das 
Povoat;6es de Cuiaba e Mato Grosso, foi Antonio 
Pires de Campos o primeiro a alcanr;ar a chapada 
cuiabana. 

Coube, porem, a Pascoal Moreira Cabral, impri
mir novo rumo ao nomadismo bandeirante, quando, 
partindo de Arar.itaguaba, em 1716, teve conheci
mento, atraves de Antonio Pires de Campos, da 
existencia de aldeamentos de indios coxipones. Arri
bou ate o afluente do Cuiaba, a que denominavam 
Coxip6, em cujo leito descobriu, por acaso, o ouro, 
em meio aos cascalhos. Repentinamente transfer
mou-se o "modus vivendi" dos bandeirantes, que 
nao mais andariam exclusivamente a car;a de sil
vicolas. 

Mais tarde abandonaram o arraial, em que de 
inicio se estabeleceram, surgindo o da "Forquilha", 
com a sua primeira igreja, sob a invocar;ao de Nossa 
Senhora da Penha de Franr;a. Celebrou a primeira 
missa o Padre Jeronimo Botelho. 

Casa Orlando 
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Guiaba de ontem 

Nesse local, a 8 de abril de 1719, convocados os 
homens de bern, lavrou-se o termo de fundac:;ao do 
arraial, sendo Pascoal Moreira Cabral nomeado 
guarda-mor regente . Seguiu, na ocasiao, para Sao 
Paulo, o Capitao Antonio Antunes Maciel, incumbido 
de levar as amostras do ouro encontrado ao Gover
nador da Capitania, D. Pedro de Almeida Portugal. 

A brandura com que se houve o capitao-mor 
das minas, na arrecadac:;ao dos dizimos devidos a 
Coroa Portuguesa, motivou sua substituic:;ao pelo an
tigo Capitao-mor de Sorocaba, Fernando Dias Fal
cao. 

A mudanc:;a de Cuiaba para o sitio ataal se deve 
ao sorocabano Miguel Sutil de Oliveira, Joao Fran
cisco Barbado e seus companheiros, que chegaram 
ate a embocadura do c6rrego "Prainha" onde, guia
dos pelos aborigines, encontraram maior abundan
cia do precioso metal. Estabeleceram-se nas fraldas 
da elevagao de Nossa Senhora do Rosario, na "la
vra do Sutil", hoje Cuiaba, atraindo os moradores 
da antiga povoac:;ao. 

0 afluxo de gente a esse novo Eldorado foi ex
traordinario e, apesar das dificuldades de comuni
cac:;6es, espantoso o seu desenvolvimento. Tanto que , 
em 1.0 de janeiro de 1726, o Capitao-General de Sao 
Paulo, Rodrigo Cesar de Menezes, mandou erigir em 
vila o povoado, sob a invoca<;ao de Nosso Senhor 
Born Jesus de Cuiaba. 

Dificil se tornava a Capitania de Sao Paulo a 
administrac;ao dos distritos de Cuiaba e Mato Gros
so, que foram por fim desanexados, par Alvara de 
9 de maio de 1748, par forc;a do qual se criava a 
Capitania de Mato Grosso e Cuiaba. Foi seu pri
meiro governador D. AntOnio Rolim de Moura Ta
vares, que ali aportou em 1751, com a recomendac:;ao 
de transferir para Mato Grosso a sede do governo. 
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Cui abti de h oie 

Mais tarde, em 19 de mar .. o de 1752, foi erigida em 
capital a recem-fundada Vila Bela da Santissima 
Trindade. 

Dada a sua posi .. ao geografica central, Cuiaba 
conservou sua hegemonia, apesar de destituida dos 
foros de capital. Elevada a categoria de cidade, em 
17 de setembro de 1818, passou a Capital em 1825, 
porem, s6 em 19 de agosto de 1835 foi confirmada 
a predominancia politica que historicamente lhe 
cabia. A sobrevivemcia de Cuiaba e verdadeiro mila
gre de resistencia e combatividade do seu povo con
tra todos os fatores adversos que a empolgaram, ate 
o advento da sua atual transforma .. ao em metr6pole 
progressista. 

Sua evolu .. ao s6cio-econ6mica foi tolhida duran
te mais de urn seculo por agita .. 6es intern.as e difi
culdades de t6da a especie, das quais a menor era 
a distancia que a separava da capital do Pais. 0 
problema de comunica .. ao s6 foi solucionado em 
1857, com a chegada do primeiro navio a vapor, sob 
o comando de Antonio Claudio Soido. 

Forma[ao A dministrativo-Judiciaria 
0 DISTRITO foi criado por Provisao regia de 1722. 0 
Municipio em 1726, com a denomina .. ao de Vila 
Real do Senhor Bom Jesus de Cuiaba, verificando
se a instala .. ao em 1.0 de jan eiro do ano seguinte . 

A sede municipal recebeu foros de cidade par 
Carta de Lei de 17 de setembro de 1818. Foi decla
rada Capital da Provincia de Mato Grosso por Alvara 
de 1820 e pela Lei provisional n .0 19, de 28 de agosto 
de 1835. 

Em 1911, 6 distritos integravam o Municipio: se, 
Sao Gon .. alo, Chapada, Varzea Grande, Guia e Bro
tas. Na divislio administrativa de 1933 aparecem 
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os mesmos distritos e mais os de Aldeia, Coronel 
Ponce, Passagem da Conceigao e Rondon6polis . 

Em 1936/ 37, compunha-se dos distritos de Cuia
ba, Sao Gongalo, Varzea Grande, Aldeia, Brotas, 
Chapada, Coronel Ponce, Guia, Passagem da Con
ceigao, Rondon6polis, coxip6 da Ponte e Poxoreo 
(ex-Poxoreu), aos quais se acrescentou , em 1937. 
o de Serra da Jib6ia . 

Outras modificag6es sofreu o Municipio a partir 
de 1938, ficando atualmente constituido dos distri
tos de Cuiaba, coxip6 da Ponte, coxip6 do ouro, 
Guia e Sao Jose da Serra. 

Em 1936/ 37, a Comarca se restringia ao Termo 
judiciario de Cuiaba e eni 1938, aos de Cuiaba e 
Livramento. Pela organizagao judiciaria vigente em 
1939-43, havia mais urn termo, o de Poxoreo (ex
Poxoreu) e, segundo a divisao adotada para o quin
quenio 1944-48, a Comarca abrangia os termos de 
Cuiaba , Aripuana e Sao Jose dos Cocais (ex-Livra
mento). 

De ac6rdo com a Lei estadual n.o 2.869, de 12 
de novembro de 1968, a Comarca, de 2.a instancia 
comp6e-se dos termos judiciaries de Cuiaba, Aco
rizal, Aripuana, Chapada dos Guimaraes, Nossa Se
nhora do Livramento e Varzea Grande. 

Militam no foro da Capital 116 advogados . 

0 MuNICiPIO situa-se no amago do continente sui
americana, onde se ergue o marco indicativa do 
centro geodesico da America do Sui, em area de 
cantata entre o pantanal e as chapadas do norte 
de Mato Grosso. 

A peneplanicie cuiabana e constituida par uma 
superficie de erosao senil, estabelecida em rochas 
metam6rficas, especialmente em filitos da serie 
cuiaba e, secundariamente quartzites, sendo grande 
parte do solo, constituido por arenitos devonianos, 
rico em ouro e diamantes. 

0 relevo, pouco acidentado, tern como principal 
elevagao a Serra da Chapada, onde fica o ponto cui· 
minante do Municipio, o morro de Sao Jeronimo, 
com escarpa e desnivel de cerca de 300 metros, na 
qual se divisam rochas cristalinas e sedimentares 
Alem da escarpa encontra-se uma depressao abrupta 
e uniforme, caracteristica do Planalto Central Brasi
leiro. Na Chapada dos Guimaraes, cujo relevo, pare
cido com piramides e torre6es, evoca ruinas, obser
va-se o despenhadeiro chamado Portao do Inferno e 
mais adiante a queda-d'agua Veu de Noiva , com 
cerca de 60 metros de altura. 
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Os principals acidentes geograficos sao: a Serra 
da Chapada, onde se encontra o ponto culminante 
do Municipio (1.000 metros) e os rios Cuiaba., que 
banha a cidade, e Coxip6, na margem direita do 
qual se formou originariamente o Municipio. Alem 
deste, h a que mencionar o Arica-agu, das Mortes 
ou Manso, Conceigao ou Culuene, e o Casca, cujos 
saltos produzem a energia eletrica consumida em 
Cuiaba. 

Ouro, diamante, pedras semipreciosas, crista!, 
calcario, canga e granito areias, e argila sao as 
principals riquezas do reino mineral. 

0 Municipio possui area de 12.790 km2
, que se 

limita com os de Chapada dos Guimaraes, Barra 
do Gargas, Dom Aquino (ex-Mutum) , Jaciara, Santo 
Antonio do Leverger, Varzea Grande e Acorizal. 

A sede municipal, a 150 metros de altitude, tern 
como coordenadas geograticas 150 35' 56" de lati
tude Sul e 560 06' 00" de longitude W.Gr. 

0 clima e tropical umido, porem saudavel. Chove 
normalmente de setembro a abril . Em 1969 a preci
pitagao pluviometrica elevou-se a 999,3 mm, en
quanto as temperaturas extremas acusavam 36,1°0, 
em setembro e minima 14,1, em julho. 

Ponte s6br e o R io Cuiabd 
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CuiABA, pela riqueza do solo, foi, desde a descober ta, 
cent ro de at rac;ao dos povoadoreso Seu primeiro 
arraial possuia cerca de tres mil almaso Com o de
clinio da produc;ao aurifera, iniciou-se a segunda 
etapa de povoamentoo 

0 Recenseamento de 1872 apurou uma popula
c;ao de 35 0987 pessoas ; o de 1890, 170815; o de 1900, 
340393 ; o de 1920, 330678 ; o de 1940, 540394 ; o de 
1950, 560204 e o de 1960, 5708600 

M il hobitontes 
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90 

60 

30 

0 

1900 

POPULACAO 

I 
I 

v ...... 

20 40 50 60 

No Censo de 1960 os habitan tes assim 
tribuiam, segundo a localizac;ao: 

MUNICIPIO POPULAQAO 
E DISTRITOS 

Total Urbana 

Municipio ........... 57 860 45 875 

Distri tos: 
Cuiaba (sede) . 0 .... 45 381 43 112 
Coxip6 da Ponte . . . 0 6 566 1 900 
Coxip6 do Ouro . . .... 0 . . 789 113 
Guia .... . . . ... 00 ... 0 . .. 4 271 750 
Sao Jose da Serra 0 0 0 0 . .. 853 

.0 
I 

I 

70 

se dis-

Rural 

11 985 

2 269 
4 666 

676 
3 521 

853 
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POPULACAO 

0 Municipio, como se ve, concentra, na area 
urbana, 79 % de seus habitantes. 

Entre os censos de 1950 e 1960 houve, na cidade, 
incremento populacional de 81,6% e das vilas a que 
apresentou maior crescimento foi a de Guia, com 
188,5% . 

A partir de 1961 o desenvolvimento demogra
fico do Municipio foi o seguinte Cestimativa do La
borat6rio de Estatistica para 1.0 de julho de cada 
ano) . 

ANOS 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

HABIT ANTES 

60 .000 
64 .000 
67.000 
71 .000 
75 .000 
79 .000 
83 .000 
87.000 
92.000 
97 .000 

' 

Neste ultimo ano a densidade demografica ele
vou-se para 8 habitantes por quil6metro quadrado. 
(4 em 1960) . 
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Esta{)iio d e Tra t amento de Agua 

A POPULAQAO cuiabana, superada a fase aurifera, 
passou a viver da pecuaria e da lavoura de sustenta
c;ao. Considerada, de inicio, atividade secundaria e 
destinada apenas a prover os que trabalhavam nas 
catas, a pecuaria tomou ultimamente grande impul
so. 

Como capital politica e administrat iva, Cuiaba 
experimentou crescente desenvolvimento, favoreci
do, em grande parte, pelas recentes liga<;6es rodo
viarias com os grandes mercados do Pais. A capital 
mato-grossense vai ampliando sua tradicional fun
gao de centro coletor e distribuidor dos produtos de 
extrativismo vegetal do norte do Estado, como a 
poaia e a borracha, ao mesmo tempo que a tua co
mo abastecedor da area de explorac;ao da cassite
rita, no Territorio de Rondonia. 

XIII ExposifaO Agropecuaria e Industrial 
de Cuiaba 

REALIZADA, em 1969, entre 10 e 15 de julho, contou 
com as representa<;6es de varios municipios, com
preendendo 250 expositores pecuaristas, 80 agricul
tores e 20 industrials. Visitaram-na, diariamente , 
30 mil pessoas em media e foram distribuidos 150 
trofeus aos vencedores . 
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0 valor comercial das transag6es superou o das 
anteriores (Cr$ 1,3 milh6es), demonstrando o pro
gresso verificado em todos os setores representados. 
A XIII Exposigii.o registrou tambem o maior movi
mento de animais: 2.200 cabegas de gado bovina, 
150 de suinos, de excepcionais qualidades. 

As exposig6es tern desempenhado, no Municipio, 
papel de grande relevancia nos setores agropecua
rios e industriais. Alem da introdugii.o e aprimora
mento de metodos e maquinarias, proporciona, ain
da, vantagens financeiras e transag6es de vulto. 

A ela comparecem criadores do Estado e do 
Pais. Fazem parte do programa palestras tecnicas, 
"shows", bailes, exibig6es automobilisticas, touradas, 
rodeios, entre outras. 

Pecuaria 
As grandes areas de pastagens naturals, compostas 
de campos limpos e cerrados, deram en.sejo a uma 
pecuaria de carater extensivo, explorada em grandes 
propriedades e destinada principalmente ao corte. 
A pouco e pouco, os primitivos metodos vii.o sendo 
transformados, mediante adogiio de processos racio
nais de manejo do gado, com evidentes beneficios 
para os rebanhos. Essa modernizagii.o se imp6e por 
si mesma, em face das exigencias crescentes do 
mercado de carne. 

Os rebanhos cuiabanos estii.o entre os melhores 
do Pais, e sao formados com base na mestigagem de 
ragas indiana e crioula. Quanta ao gado leiteiro, 
a preferencia pende para o holandes. 

Em 1968, computados bovinos, suinos e outras 
especies, o total dos rebanhos se elevava a 46 .275 
cabegas, avaliadas globalmente em Cr$ 6,2 mi
lh6es. Os bovinos e suinos representavam 23,0% e 
58,8%, respectivamente, desse valor. 

PECUARIA 

D Suinos 
t2l;l Bovinos 
D Outros 
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ESPECLES 

Bovinos 
Equinos 
Muares 
Suinos 

QUANTIDADE 
(cabegas) 

Ovinos . . .. .. ... . . ... ... . . . . ... . . .. .. . .. . . 

9 .145 
2.800 

600 
32.000 

1 .200 
530 Caprinos 

0 Ministerio da Agricultura promoveu, ha dais 
anos, com a colaboragao da secretaria de Agricul
tura e da ACARMAT (Servigo de Extensao Rural) 
a formagao da Bacia Leiteira de Cuiaba, fazendo 
importar, inicialmente, 150 reprodutores. Foi tam
bern organizada uma cooperativa, com finalidade de 
manter e dirigir usina de laticinios. 

Segundo dados de 1968, a produgao de leite se 
elevava entao a 360 mil litros, no valor de Cr$ 126,0 
milhares. Essa produgao devera aumentar sensivel
mente, beneficiando-se a capital mato-grossense 
com o fornecimento regular de leite pasteurizado 
e produtos industrializados. 

No mesmo ano calculava-se em mais de 37.100 
o numero de galinaceos e cerca de 3.200 o de palmi
pedes no valor global de Cr$ 157,5 milhares. A 
produgao de avos, ultrapassou a casa das 83 .400 
d1lzias, no montante de Cr 125,0 milhares. 

Dada a importancia que assumem as ativida
des pecuaristas, acham-se em exercicio profissional, 
no Municipio, 25 veterinarios. 

Agricultura 

0 CENSO Agricola de 1960 apurou 351 estabelecimen
tos com area de 202.244 ha. Segundo a condigao 
legal das terras, existiam 308 estabelecimentos 
de ten· as pr6prias (169. 974 ha), 5 de terras 
arrendadas ( 11 .260 ha) , 17 de terras ocupadas 
(9.255 ha) , 2 de pr6prias e arrendadas (205 ha) e 19 
de pr6prias e ocupadas (11. 550 ha) ; em 309 o res
ponsavel era o proprietario (170 .471 ha) . Segundo 
a utilizagiio das terras, 3 . 010 ha se destinavam a 
lavouras (473 estabelecimentos), 121.849 ha a pas
tagens naturals (313 estabelecimentos) e 4 . 322 a 
artificiais (59 estabelecimentos) . 

Dos estabelecimentos 21 possuiam area inferior 
a 10 ha, 111 de 10 a menos de 100 ha, 167 de 100 
a menos de 1. 000 ha, 50 de 1. 000 a menos de 10 .000 
e 2 acima de 10 .000 hectares. 

Quanta ao pessoal ocupado, em n11mero muito 
reduzido, havia 1 . 322 homens (930 de 14 anos e 
mais) e 782 mulheres (470 de 14 anos e mais) . 
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Desses, 366 eram empregados do sexo masculino (344 
de 14 anos e mais) e 82 do feminino (75 de 14 
anos e m ais) . 

Em 264 estabelecimentos, a a tividade predomi
nante era a agricultura e agropecuaria; em 80, 
somente a pecuaria; em 3, a horticultura e flori
cultura; em 1, a manutengao de invernadas e cam
pos de engorda; em 1, a extragao vegetal e em 2, 
a de experimentagao. 

A area cul tivada, em 1968, abrangeu 5 . 255 
hectares e a produgao das principals culturas alcan
gou Cr$ 2,4 milh6es, conforme discriminac;ao a se
guir: 

VALOR DA PRODUQAO 

PRODUTOS AGRfCOLAS Numeros % 
abso!utos sobre 

(Or$ 1 000) o valor 

Mandioca .. .. . . . . .. . . .. . .. . . . l 017 42,5 
Arroz. 540 22,6 

Mi lho ........... . 327 13,6 
Fei jiio ...... .. .. . . 1 9 7,9 
Outros (1) .. .. .. .. 31 9 13,4 

TOTAL .... .. ... .. ..... .. ...... .. 2 392 100,0 

( I) Em outros iocluem-se banana, eana-dc-a!;Ucar, laranja, abacn.xi e batata-doce. 

AGRIC U L TURA - 1968 

C r U 1.000 
0 20 0 4 00 600 BOO 1000 

I I I 

Mo n dioc o 

Arro z 

Mllho 

Fe q Oo 

Quir os 

A mandioca foi cultivada em 1.030 hectares, 
rendendo 10.170 toneladas; o arroz, segunda lavoura 
em importancia, cobriu 1.350 ha e produziu 2.025 t . 

15 



V ista parcial da Cidade 

0 Sistema Brasileiro de Extensao Rural -
ABCAR, possui em Cuiaba escrit6rios regional e lo
cal, este ultimo com jurisdigao, tambem, sobre OS 
municipios de Varzea Grande e Acorizal. 

No Municipio, acham-se a A.ssocia~ao Rural e 
tres cooperativas de produgao. 

Cadastrados pelo INCRA, 1.038 im6veis rurais . 

Pesca 
EM 1968, a produgao do pescado rendeu 331 tonela
das, no valor de Cr$ 66,4 milhares. 

A pesca nao colonizada era praticada por 184 
pescadores brasileiros de mais de 18 anos. As em
barcag6es empregadas foram 253 canoas simples com 
capacidade de 76 t e 5 a motor (12 t ) . Quanta aos 
utensilios usados constituiam-se de 63 rectes de 
arrasto e 2 viveiros. 

Em 1969, segundo dados fornecidos pela Admi
nistragao do Mercado do Porto, a produgao do pes
cado era constituida das seguintes especies: 
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Quantidade 
(t) 

Pacu 0 0 •• • ••• 180 
Pintado . ..... 70 
curimata 35 
Dourado . . . . . 12 
Pacupeva • 0 •• 12 
Piraputanga 11 
Jau . ....... 9 
Outros (1) .. 3 

TOTAL 332 

(1) Em "outros inclu
em-se barbado, bagre, 
geripoca e geripensen. 
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I ndtts 11'ia 
EM: 1965 existiam 173 estabelecimentos industriais, 
com 677 pessoas ocupadas e produ~ao no valor de 
Cr$ 1,4 milhao. 

Em 1969, a produ~ao industrial alcan~ou . .. . 
Cr$ 6,5 milh6es, como se observa na t abela se
guinte : 

CLASSE E 
GENEROS DE 
INDOSTRIAS 

lndflstr ias de transtor-
ma~ao ....... . ........ 
Minerais nao metalicos 
Metalurgica .. . . ... .... 
Material de transporte 
Madeira ........... . . . 
Mobiliario ............ 
Vestuario, cal~ado ear-

tefatos de tecidos ... 
Produtos ali men tares .. 
Bebidas ... . .. ... ..... 
Editorial e grafica .... 
Outras industrias ... . . 

ESTA-
BELECI- PESSOAL 
:ME TOS OCUPADO 

EM 31-12-1969 

197 645 
67 213 
7 47 
5 21 

15 23 
13 42 

t) 13 
48 134 
7 21 

21 110 
8 n 

VALOR DA 
PRODUQAO 

EM 1969 

Numeros 
absolutos 
(Cr$ 1 000) 

6 493 
1 320 

406 
61 

325 
273 

80 
2 776 

244 
857 
151 

% sllbre 
o total 

100,0 
20,3 
6,3 
0,9 
5,0 
4,2 

1,2 
42,8 
3,8 

13,2 
2,3 

Como principais generos de industrias apareciam 
os produtos alimentares, com 48 estabelecimentos 
e 42 ,8% do valor total , seguindo-se os minerais nao 
metalicos, com 67 e 20,3% . 
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Entre os estabelecimentos industrials destacam
se, quanto ao valor da produc;ao, os seguintes: Moi
nho Beneficiador de Ar_roz e Milho; Panificadora 
Pao Gostoso Ltda. e Dante de Oliveira e Silva (pa
nificac;ao ) ; M. Eunice Barros (impresses graticos) ; 
Edit6ra Cuiaba Ltda. e Imprensa Oficial do Estado 
de Mato Grosso; Eninco Eng. Industria e Comer
cia Oadrilhos e ceramicas) ; Fabrica de Artefatos de 
Concreto do Dermat Ctubos) ; Industria e Comercio 
de Bebidas Melgac;o; Artur Bussiki Comercio e In
dustria (janelas, portas e grades); Comercial e Me
talurgica Cuiaba (basculantes, janelas e portas) ; 
Luiz Gonzaga Del Nero, Cafe Suave e M. A. Costa
Cafe Silian (cafe torrado e moido) ; serraria e Mar
cenaria Deodato R. Oliveira (moveis e madeira ser
rada) ; ceramica Sao Mateus; e Frigorifico P aiol 
(carne e banha) . 

As iniciativas para implantac;ao de novas in
dustrias tern tornado singular incremento ultima
mente. Acham-se em fase de instalac;ao fabricas de 
cerveja, doces e biscoitos, cal e corretivos de solos, 
ao passo que ja estao em funcionamento setores de 
produc;ao de sal mineralizado, de oleos vegetais, de 
pescado, de mel de abelhas e outros. 

C onstrufoes 

EM 1969 foram expedidas 213 licenc;as para constru
<;ao medindo a area dos terrenos, 28.597 m• e a das 
edifica<;6es 29.324 m•, sendo a residencial de 18.203 
metros quadrados e o valor de Cr$ 6,6 milh6es. As 
licenc:;as para ampliac;:ao foram em numero de 11 
e a area das edifica~;6es de 653 m• (592 m• a resi
dencial). 

Entre os estabelecimentos especializados em 
constru<;6es, destacam-se, quanta ao valor, a Cia. 
Engenharia Civiletro Ltda., com 437 operarios; Fe
nan Engenharia e Constru<;6es (173) ; Constridel 
Ltda. (27) ; Costa Ferreira Engenharia e Comercio 
(24) e J . B. Curvo Neto Engenharia e Comercio 
( 10) . 

Em atividade no Municipio se encontram 40 en
genheiros. 

A bate de Reses 
A QUASE totalidade da carne consumida na Capital 
precede dos abatedouros Iocalizados no Municipio 
de Varzea Grande que figura como entreposto do 
gado que se destina ao seu abastecimento. 

Foram abatidos, em 1968, 2.637 bovines, 7.435 
suinos e 9.800 aves, resultando 992.9 t de produtos, 
no valor de CrS 1,8 milhao. A carne verde de bovina 
representou 457.6 t e 40,3% do valor total, seguin
do-se o toucinho fresco. com 280,6 t e 32,4 % e a 
carne verde de suino, com 195,7 t e 23 ,0%. 

Os restantes 4,3% se referiam a carne fri~ori
ficada de aves. couros verdes e secos de bovina e 
miudos frigorificados de aves. 
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Produrao Florestal 
No revestimento floristico do solo cuiabano predo
minam as especies representativas do cerrado. A 
flora e variada, sendo abundantes o vinhatico, a 
caroba, a sucupira, o jacaranda do campo, a man
gabeira, etc., alem dos decantados buritizais. 

Em 1968, a produc;ao de lenha subiu a 5.480 m', 
no valor de Cr 65,8 milhares. A de madeira em 
toros alcanc;ou 2.000 m', avaliados em Cr$ 12,0 mi
lhares, em 1967. 

Comhcio e Bancos 
A CAPITAL estadual, com a ligac;ao rodoviaria ao 
Peru, via Rondonia, e ao Amazonas, Para e Brasilia, 
ja em andamento, converter-se-a, em breve prazo, 
num grande emp6rio da Amazonia- Mato-grossen
se. Em 1970 o comercio atacadista era representado 
por 20 estabelecimentos, o varejista por 1.044 e o 
misto, por 30. 

A prac;a de Cuiaba coleta, para redistribui c;ao, 
produtos de outros Estados e exporta diamantes, 
peles e couros silvestres, peixe frigorificado, borra
cha, generos alimenticios, bebidas, cigarros, produ
tos quimicos e farmaceuticos, ferragens, tecidos, rou
pas, materials de construc;ao, maquinas, etc. A expor
tac;ao tern como destino os estados de Sao Paulo, 
Guanabara, Golas, Acre, Territ6rio de Rondonia e 
Distrito Federal. Encontram-se em Cuiaba a Asso
ciac;ao Comercial e 6 cooperativas de consumo. 

Em 1969 achavam-se em atividade a matriz do 
Banco do Estado de Mato Grosso e 15 agencias dos 
bancos do Brasil, Amazonia, Brasul de Sao Paulo, 
Comercio e Industria de Minas Gerais, Comercio 
e Industria de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Fi
nancial de Mato Grosso, Lavoura de Minas Gerais, 
Mercantil de Minas Gerais, Minas Gerais, Nacio
nal de Minas Gerais, Brasileiro de Descontos <Bra
desco) , Bamerindios, Portugues do Brasil e Uniao 
de Bancos Brasileiros. Havia tambem a Caixa Eco
nomica Federal de Mato Grosso. 

0 movimento bancario, em confronto com o 
do Estado, apresentou os seguintes saldos, em 1968: 

CONTAS 

Caixa, .......... . . . .. . . . .. 

Emprestimos . . . . . . . .. . . ... 

Dep6sitos a vista e a curto prazo .. 

Dep6sitos a medio prazo ... . ... .. . . 
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SALDOS EM 31-12-1968 
(Cr$ 1 000) 

Estado 

22 080 

274 181 

154 315 

13 693 

Cuiaba 

5 590 

70 689 

36 671 

8 032 

% s6bre 
o Estado 

25,3 

25,8 

2~,8 

58,6 



Se'de do Banco do Estado " 

A Camara de Compensac;ao de Cheques acusou, 
em 1969, movimento de 530.833 cheques, atingindo 
Cr$ 564,4 milh6es . 0 valor medio por cheque foi de 
Cr$ 1.064,16. De janeiro a setembro de 1970 a movi
mentac;ao foi de 398.677 cheques, no valor de .... 
Cr 477,1 milh6es. 

Prestafao de Servi fOS 

CUIABA possuia, em 1968, 688 estabelecimentos de 
prestac;ao de servic;os, entre os quais 34 hotels (1 na 
vila de coxip6 da Ponte), 7 pens6es, 26 restaurantes, 
6 churrascarias, 5 lanchonetes, 241 bares, botequins 
e semelhantes, 11 postos de lavagem e hibrificac;ao 
de veiculos, 8 oficinas de consertos de radio e tele
visao, 3 de 6culos, 8 de j6ias e rel6gios, 43 barbea
rias, 29 sal6es de beleza, 10 alfaiatarias, 6 "ateliers" 
fotograficos e 15 agencias de passagens e cargas. 

0 MUNiciPIO e cortado pelas rodovias federais ... 
BR-364 (Porto Velho-RO - Limeira-SP) e BR-070 
(Brasilia a fronteira com a Bolivia-Marco Sao Ma
tias); pelas estaduais MT/102, MT/ 301, MT/305 e 
por varias estradas municipals. Servem-no diversas 
empresas de onibus, entre elas uma com dez linhas 
urbanas e uma interdistrital; quatro com itinerarios 
intermunicipais e tres com interestaduais, estas com 
os seguintes pontos extremos: Porto Velho-RO e Sao 
Paulo-SP. 
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As viagens entre a capital do Estado e as capi
tais federal e estaduais e cidades vizinhas obedecem 
aos seguintes itineraries e distancias: Brasilia-DF, 
via Goiania, 210 km; Goiania-GO, via Rondon6polis 
e Jatai , 1.162 km ; Porto Velho-RO , 1.550 km; Sao 
Paulo-SP, via Campo Grande, 1.894 km; Rio de 
Janeiro-GB, via Campo Grande, 2.298 km; Acori
zal, 63 km ; Batra do Garr;:as, via Rondon6polis, Alto 
Garc;as, Ponte Branca e Torixoreu, 744 km; Chapada 
dos Guimarties, 72 km; D am Aquino, 151 km; Jacia 
ra, 149 km; Santo Antonio do Leverger, 36 km e 
Varzea Grande, 6 km. 

Em 3i de dezembro de 1968 estavam registrados 
na Prefeitura Municipal, 1.461 autom6veis e jipes, 
58 6nibus, 475 caminhoes, 1. 606 camionetas e 191 
outros veiculos. 

0 servic;o de 6nibus urbana e suburbano, em 
1969, transportou 6.029.642 passageiros. 

Neste mesmo ana o movimento intermunicipal 
e interestadual acusou 74.784 passageiros embarca
dos, 67.621 desembarcados e 6.196 em transito; 3.396 
toneladas de carga embarcada, 25.961 desembarcada 
e 3.957 em transito. 

Transporte Aereo 

0 MuNiciPIO e servido pelo aeroporto de Varzea 
Grande, contando com linh as regulares das empre
sas: Viac;ao Aerea Sao Paulo e Servic;os Aereos Cru
zeiro do Sul S. A., alem dos servic;os regulares de 
taxi-aereo, que empregam aparelhagem moderna . 

22 



Em 1969 o movimento geral do Aeroporto foi o 
seguinte: 7.560 pousos e 7.515 decolagens; 34.328 pas
sageiros desembarcados, 40.098 embarcados e 12.396 
em transito; 33 toneladas de correio descarregado, 
25 carregado; 350 t de carga descarregada e 602 
carregada. 

Porto 

PROJETADO sabre 0 rio Cuiaba, logo abaixo do desa
guadouro do c6rrego da Prainha, o porto e consti
tuido de urn cais flutuante servido por uma escada 
rolante. Tern acostamento para pequenas embarca
c;6es e sua utilizagao se restringe ao periodo das 
aguas (novembro a junho)' quando 0 nivel do rio 
permite navegagao a partir do Porto Cercado, no 
Municipio de Pocone . 

0 movimento esta a cargo da Empresa Migueis 
e, eventualmente, pela Empresa Navegagao Bacia 
do Prata que transportam cimento procedente de 
Corumba (principal produto) . 

A carga de retorno e muito reduzida, sendo 
constituida de cereais, madeira beneficiada, bana
na, etc. 

Em 1969 o movimento portuario alcangou 328 
toneladas embarcadas e 3.551 desembarcadas. 

Comunicafoes 

0 SERVIQO telef6nico vern funcionando desde 31 de 
julho de 1909. Ravia , ate 31 de dezembro de 1969, 
2.395 aparelhos instalados pela Companhia Telef6-
nica Cuiabana, que opera em colaboragao com as 
empresas TELEOESTE e RADIONAL, esta incorpo
rada a primeira. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
tern sua agencia central na Praga da Republica, 
com servigos de telex, postal, telegni.fico , radiote
lef6nico, t elegrama fonado, t elef6nico e radiotele
grafico. Mantem ainda duas agencias telef6nicas 
(uma no distrito de coxip6 da Ponte) e duas tele
graficas (uma no distrito de Sao Jose da Serra). 

Existem tambem, no setor de comunicag6es o 
Servigo de Telefone Interurbano da EMBRATEL e o 
de Radiotelefonia da TELEOESTE. 

Propriedade Imobiliaria 

No PRIMEIRO semestre de 1970 houve urn movimento 
de 714 transcrig6es de transmiss6es de im6veis, por 
compra e venda, no valor de Cr$ 10,8 milh6es e 85 
inscrig6es de hipotecas convencionais valendo ... . 
Cr$ 6,1 milh6es. 

A seguir, urn quadro demonstrando este movi
mento, no periodo de 1965-69 : 
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TRANSCRIQOES DE 
TRANSMISSOES DE 

INSCRIQOES DE 
HIPOTECAS 

IMOVEIS POR CONVENCIONAIS 
COMPRA E VENDA ANOS 

Numero Valor Numero Valor 
(Cr$ 1 000) (Cr$ 1 000) 

1965 ... . .. . .... 2 214 592 81 677 
1966 . ... . . ... .. 2 499 1 288 167 962 
1967 .... 1 614 4 620 164 1 686 
1968 . .. . 1 845 8 984 178 5 563 
1969 .... 1 229 5 COl 223 7 741 

Centro eta Cidade 

Energia Elhrica 
EM 1969 o consumo de energia eletrica alcan~ou 
17.421.062 kWh e assim se distribuia: 

Residencial .... .. ... . .... .. . . . 
Comercial ........ . ... . ...... . 
Industrial .. .. . ... . .. . ... .. .. . 
Poderes Publicos . . .. . ........ . 
Ilumina~ao Publica ..... . ..... . 
Rural ............. . .......... . 
Tra~ao ......... . ..... . .. . . . .. . 

9 .894 .458 
4 .078 .520 

5 .490 
1. 580 . 994 
1. 774 .000 

6 .180 
81 .420 

No primeiro semestre de 1970 o consumo ]a 
atingia 9.902.197 kWh sendo 5.304.319 residencial, 
2 .101 . 795 comercial, 29.139 industrial, 1.155.814 de 
poderes publicos, 1.256.100 de iluminac;a o publica, 
47 .340 de tra~ao e 7.690 rural. 
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UrbanizafaO 
Igreia de Sao Gon!;alo 

A ANTIGA cidade provinciana de Cuiaba vai sendo, 
aos poucos, substituida pela nova metr6pole, que se 
expande em sentido horizontal e cresce vertical
mente. A melhoria das comunicac;6es e vias de aces
so, pondo termo ao isolamento em que vivia a 
velha capital, levou a cidade a transformar-se, di
namizando o intercambio comercial e o movimento 
cultural. 

0 nucleo urbana compreende 417 logradouros, 
dos quais 392 ruas, 25 prac;as, 8 jardins e parques 
e 1 travessa. Dos logradouros, 59 sao pavimentados, 
98 beneficiados com iluminac;iio publica, 210 com 
iluminac;iio domiciliar, 176 com abastecimento de 
agua, 21 com arborizac;iio publica e 36 com esg6to 
sanitaria (7 totalmente). Ate janeiro de 1969 exis
tiam 10.558 ligag6es eletricas domiciliares, 9.800 pre-

Clube Esportivo Dom Bosco 
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dios servidos pela recte de abastecimento de agua 
e 482 pela de esg6to. 

Em 1970 o levantamento predial acusou um to
tal de 20.043. 

0 servi<;o de abastecimento de agua no Mu
nicipio contava, em 1967, com 1 man ancial cap
tado cujas linhas adutoras tinham 8.800 m de ex
tensao. Havia 1 esta<;ao elevat6ria ; 10 reservat6rios, 
medindo as linhas distribuidoras 100.000 m ; 10.000 
liga<;oes livres e 30 bicas-torneiras e chafarizes pu
blicos. 

0 sistema de esgotos sanitarios era o de separa
dor absoluto, tendo a extensao da rede 17.000 m e a 
do emissario, 500. Havia 279 po<;os de inspe<;ao de 
visita. 

Quanto ao servi<;o de limpeza publica e remo<;ao 
de lixo, em 1969, o pessoal ocupado era constituido 
de 115 elementos. Beneficiava 15.000 prectios, e 40 
logradouros, utilizando 43 veiculos. 

Assistencia Medico-Hospitalar 

0 MuNiciPio disp5e de completa assistencia medi
ca e hospitalar. Possuia, em 1969, seis unidades com 
um total de 865 leitos: duas estaduais, o Hospital 
Adauto Botelho, de psiquiatria, com 389 leitos, na 
vila do Coxip6 da Ponte e o Sanat6rio de Cuiaba, 
de tisiologia, com 56 ; quatro particulares, Hospital 
Santa Helena, de clinica geral, com 45 leitos, San
ta Casa de Misericordia, tambem de clinica geral, 
com 293, Maternidade de Cuiaba, com 32 e Clinica 
de Tum ores de Cancerologia, com 50. 

Funcionam, alem disso, 5 postos de saude, 1 
pronto-socorro e 1 centro de puericultura. Aten
dem a popula<;ao 60 medicos, 32 farmaceuticos , 14 
enfermeiros, 54 auxiliares de enfermagem e 41 den
tistas. Existem 36 farmacias . 

Religiao 

ENTRE os templos cat6licos, estao 6 igrejas matrizes 
{1 no Distrito de Guia), 1 santuario, 18 capelas {2 na 
Vila do coxip6 do Ouro e 2 no Distrito de Guia) e 
3 igrejas. 

No local onde existia a catedral Metropolitana, 
recentemente demolida, esta sendo construida ou
tra de linhas modernas. 

Os protestantes dispoem de 11 locals de culto 
- 2 igrej as, 5 templos e 4 sal5es. Para os espiritas 
ha 12 centros. 
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CurABA e centro cultural, dada a ~ituac;ao de capital 
politico-administrativa, a posic;ao geografica e o de
senvolvimento educacional, sendo bastante elevado 
o indice de escolaridade do Municipio. Sua vida so
cial e intensa, grac;as a urn grande numero de nu
cleos associativos culturais e esportivos. 

Ensino Primat·io 
0 CENSo Escolar de 1964 demonstrou que em Cuiaba 
o grau de escolaridade, 84,8%, ult rapassava de multo 
o do Estado (66,4%). 

As crianc;as assim se distribuiam : 

SITUAQAO 

Cuiaba ........... . 
Areas urbana e 

suburbana . . 
Area rural. ... . 

TOTAL DE 
CRIANQAS 
0 a 14 anos 

21 621 

17 479 
4 142 

CRIANQAS RECENSEADAS 
7 a 14 anos 

Total 

10 214 

8 293 
1 921 

Freqiientam !ndice de 
escola escolaridade 

8 660 

7 502 
1 158 

84,8 

90,5 
60,3 

Somavam 379 os professores regentes de classe 
e 33 os nao regentes . Dentre os primeiros, 148 eram 
normalistas (7 do sexo masculino) todos lotados em 
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Centro Educacional 

escolas urbanas e suburbanas; dos 231 nao norma
listas (14 do sexo masculino), 46 trabalhavam no 
meio rural. Os restantes, sendo 1 do sexo masculino, 
em atividade nas areas urbana e suburbana. 

Em 1969 havia 96 estabelecimentos de ensino 
primario (88 em funcionamento), nos quais esta
vam matriculados 16.659 alunos no final do ano. 

Ate 30 de abril de 1970 fun.cionavam 96 estabe
lecimentos, dos 109 existentes, com 19.148 alunos 
(9.681 do sexo feminino ). 0 corpo docente era cons
tituido de 588 profess6res (570 do sexo feminino) 
e entre os educandarios, 15 eram grupos escolares. 

Ensino Medio 

0 ENSrNo medio, em 1969, era ministrado em 12 
estabelecimentos, com 7.148 alunos matriculados ate 
o fim do ano (3.709 do sexo feminino). 

Ate abril de 1970 funcionavam 13 estabeleci
mentos com 9.071 alunos (4.730 do sexo feminino) , 
nos quais lecionavam 384 profess6res (185 do sexo 
feminine) . 

0 movimento escolar era o seguinte: 

Unidades Numero Alunod 
CURSOS escolarea de matriculados Aprova~iies 

profeas6res ate em 1969 
(1) (2) 3(}-4.-1970 

Secundario .... . 17 351 8 486 5 571 
Comercial. . 1 20 92 
Normal. . . .. . 2 17 178 87 
Tccnico . . . . .. . . 2 42 184 61 
Secretariado e 
Administra~lio 
de Empresa .. 2 32 131 

(1) Cons!deram-se un!dades escolares cada urn dos cursos 
m ant!dos pelos estabelec!mentos. - (2) Contam-se m a!s de 
uma vez os professores que leclonam em mats de um estabe
Jec!mento. 
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<-- Ci dade Univers it cir i a 

Entre os 14 estabelecimentos de en.sino mectio , 
2 sao federais, 7 estaduais (o Gim1sio Normal Es
tadual Born Jesus nao funcionou) , 5 particulares . 
Merecem destaque, quanto ao numero de matri
culas, a Escola Ttknica Federal de Mato Grosso, o 
Colegio Estadual de Mato Grosso e o Colegio Es
tadual Jose Barnabe de Mesquita. 

Na vila de Coxip6 da Ponte, situa-se o Ginasio 
Patronato Santo AntOnio e na de Sao J ose da Ser
ra, o Ginasio Agricola Gustavo Dutra. 

Ensino Supefiof 
0 CENTRO Universitario de Cuiaba, planejado e em 
vias de execugao, devera constituir uma unidade 
moderna em condic;6es de nivelamento com as con
generes do Pais. 

Em 1969 , nos cursos de ensino superior houve 
urn total de 548 matriculas (154 do sexo feminino) 
e de 341 aprovag6es (145 do sexo feminino). Ate fe
vereiro de 1970 existiam 140 profess6res e 774 alu
nos matriculados (338 do sexo feminino) , contando 
o Municipio com a Faculdade F ederal de D ireit o 
de Mato Grosso, com 23 profess6res e 270 alunos 
(83 do sexo feminino ) ; Faculdade de F ilosotia Cien 
cias e Letras de Mato Grosso, com os cursos de Le
tras, Hist6ria Natural e Geografia, 10 profess6res e 
35 alunos (30 do sexo feminino) ; Faculdade de Ci
encias Econ6rnicas de Mato Grosso, com 10 profes
s6res e 24 alunos (4 do sexo feminino) e Instituto 
de Ciencias e L etras de Cuiaba, mantendo os cur
sos de Pedagogia, Letras, Geografia, Servigo Social. 
Engenharia Civil , Hist6ria Natural e Economia, com 
97 profess6res e 445 alunos (221 do sexo feminino) . 

Bibliotecas 
As BmLIOTECAS existentes, em numero de 8, possuem 
urn acervo de 47 .521 volumes: pertencem ao Governo 
do Estado - arquivos publicos - (24.978 livros) ; 
Academia Mato-grossense de Letras (7.720) ; Insti
tute Hist6rico de Mato Grosso (5.710) ; Tribunal de 
Justiga do Estado de Mato Grosso (3.285 ) : Facul
dade de Direito de Cuiaba (2.845) ; Par6quia de 
Nossa Senhora da Boa Mor te 0.503); Servigo So
cial do Com ercio (980) e Associac;ao Mato-grossen se 
de Letras (500 ) . 

Alem dos volumes catalogados, as bibliotecas 
do Governo do Estado, Academia Mato-grossen.se 
de Letras, Institute Hist6rico de Mato Grosso e Fa
culdade de Direito de Cuiaba possuem, respectiva
mente, 3.150, 6.830, 7.500 e 1.501 peri6dicos 

Muse us 
ExrsTEM tres museus, o do Estado de Mato Grosso 
(ex-Museu de Hist6ria , Geografia e Etnografia). o 
da Fundacao Nacion al do indio e o Museu de Pe
dras Ramis Bucair , este especializado em arqueo
Iogia, geologia e exotismo, com cerca de 551 pe<;as . 
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Imprensa 

EM 14 de agosto de 1839 aparecia em Cuiaba o pri
meiro jornal, Themis Mato-Grossense. 

Atualmente, a lem do DUirio Oficial (2.000 exem
plares) circulam 4 jornais com periodicidade dia
ria - 0 Estado de Mato Grosso, Dicirio de Cuiabci, 
F6lha Mato-grossense e Equipe, com tiragens, res
pectivamente, de 4.500, 1.500, 700 e 2.000 exempla
r es; 3 semanais, - o Correia da Imprensa (1.000) , 
Social Democrata (2 .000) e A Cruz (400). Edita-se, 
tambem, o Mato Grosso em Revista. 

Funcionam 12 livrarias, 6 tipografias e 11 gra
ficas . 

Cinemas e T eatros 

0 CINEMA Tropical, COm 860 lugares, e lUXUOSamente 
instalado; o Bandeirant.es disp6e de 786 lugares; o 
Sao Luis, de 624 ; Serra, 208; Cidade Alta, 300; e 
Roma, 70. Ha urn cine-teatro, o Cuiaba, com capa
cidade para 820 espectadores. 

Radiodifusao 

A RADIODIFUSAO e representada por 3 emissoras: Ra
dio A Voz d'Oeste - prefixos PRH-3 e ZYZ-5, fre
qiiencias de 1.160 kc/s e 4.985 kc/ s, que transmite 
em ondas medias e tropicais; a Radio Cultura de 
CUiaba, prefixos ZYX-22 e ZYX-30, freqiiencias de 
1.300 kc/ s e 5.055, em ondas medias e tropicais, e 
a Radio Difusora Born Jesus de Cuiaba, prefixo ... 
ZYX-25, freqiiencia de 630 kc/ s, em ondas medias. 

Destaca-se entre os meios de diversao e divul
ga<;ao a TV Centro-America, Canal-4. 

Associafoes Culturais 

ENTRE as associa<;6es culturais citam-se a Acade
mia Mato-grossense de Letras, com urn quadro de 
40 academicos, o Instituto Hist6rico de Mato Grosso, 
com 49 s6cios; a Associagao de Imprensa Mato
grossense com 41 ; o Coro Cidade Verde, com 30 ; 
a Sociedade Mato-grossense dos Cientistas, com 25. 

Associafoes D esportivo-Recreativas e Sociais 

ELEVA-SE a 22 o numero de associag6es recreativas 
destacando-se, pelo niimero de s6cios, o Clube Es
portivo Feminino (2.100), fundado a 3 de maio 
de 1928 ; o Clube Esportivo e Recreativo Dom 
Bosco (1.950) , instituido a 4 de janeiro de 1925 ; o 
Misto Espo:rte Clube 0 . 300), em 1934, e o Clube 
Nautico de Cuiaba 0.200) , fundado em 1946. 
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Quanto as associa~6es de classe contam-se o 
Clube de Engenharia, o Conselho Regional de Far
macia, a Associa~ao Medica e quanto as de servi~os 
o Lions Club e o Rotary Club. 

Para a realiza~ao dos jogos esportivos, o Es
tadio Presidente Dutra. 

Festividades 

ENTRE as festividades tradicionais que se realizam 
anualmente sobressaem a de Sao Benedito, ponto 
alto das comemorag6es, a procissao do Senhor Born 
Jesus de Cuiaba, muito concorrida, a 1.0 de janeiro, 
e as do Senhor Divino, em maio. 

Quanto as festas juninas destaca-se a de Sao 
Joao com o banho do Santo a meia-noite, nos rios, a 
luz de velas e som de musicas tipicas. 

Realizam-se ainda, com pompa, algumas procis
s6es religiosas. 

Anualmente e assinalada, com grande soleni
dade, a data da fundagao da cidade. Para 1969, 
quando completou 250 anos, foi criado o "Simbolo 
de Cuiaba", com as cores da bandeira do Estado. 
0 tema escolhido foi "a integragao e a expansao". 
Consta de urn hexagono regular, no qual foram 
diagramadas tres setas superpostas entre si e orien
tadas, respectivamente, para Norte, Sudeste e Su
doeste. A superposigao das setas significa a integra
gao dentro de urn plano e a orientagao das mes
mas, a expansao em t6das as direg6es. 

Igreja d.e N. s .a d.o Bom D espacho 
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A sociEDADE cuiabana mantem vida recreativa va
riada . Reime-se, de preferfmcia, no Clube Dom 
Bosco, no morro da Prainha, de onde se descortina 
t6da a cidade. Ali os jantares danc;antes, aos domin
gos, sao uma constante. 

A cidade proporciona variadas atrac;6es aos vi
sitantes, cercando-os de conforto. Para isto conta 
com excelente rede de hoteis, em que se destacam o 
Santa Rosa Palace Hotel, de classe internacional, 
a que seguem, em conf6rto e instalac;6es, o Santa 
Rosa, o Fenicia, o Presidente, o Centro America, o 
Alvorada Motel e o Mato Grosso. 

0 movimento noturno e intenso, facilitado pe
los restaurantes, como o Arlechino, Novo Mato Gros
so e as churrascarias Camponesa, do Papai, Fran
go de Ouro, Cuiabana e Nenira, alem dos boliches 
e autoramas. 

No roteiro obrigat6rio dos turistas devem cons
tar visitas aos seguintes pontos : Obelisco Centro 
Geodesico da America do Sul; museus; igrejas Nos
sa Senhora do Rosario e do Bom Despacho; abe
lisco AntOnio Maria Coelho doado pela cidade de 
Corumba; casa onde nasceu o· Presidente Eurico 
Gaspar Dutra; casa do Bartio de Melga<;o, antiga 
residencia do Almirante Augusto Leverger; Manu
menta em homenagem d tunda<;tio de Cuiaba; Cha
fariz Dom Jose que fornecia agua ao antigo bairro 
do Mundeu - hoje remodelado e tido como obra 
de arte; Quedas d'dgua (rio Casca) , com 54 metros 
de altura e aproveitadas pelo governo estadual para 
instalac;ao de usinas geradoras de eletricidade; Sal
to Veu de Noiva, top6nimo inspirado pela neblina 
constante que suaviza a paisagem, com 60 me
tros de altura, na estrada GuiaM.-Chapada dos Gui
maraes (60 km); Salto da Salgadeira, com 22 me
tros; balnearios Santa Rosa, as margens do len
dario Coxip6 da Ponte, Sayonara (a 6 km) e Le
ticia (a 20 km), as margens do Coxip6 do Ouro ; 
Hotel Termas de Aguas Quentes, a 90 km da cidade 
e 400 metros de altitude, ideal para fins de semana 
oferecendo, entre outros atrativos, clima de mon
tanha e quatro piscinas naturais . A temperatura 
da agua e de 42oc , o rendimento diario de 65 .000 
litros e total das fontes de 400.000 litros em 24 
horas. 

Aconselha-se, ainda, uma excursao a Chapada 
dos Guimaraes, a 70 km da cidade, que proporciona 
uma bela sucessao de paisagens, culminando com o 
espetaculo de uma serie de formac;6es naturais de
vidas a erosao, lembrando as esculturas fantasticas 
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de Vila Velha, no Parana. Existem locals para "cam
ping", com banhos nas aguas limpidas, tais como 
o rio dos Peixes, Mutuca e Ribeirao Claro. 

Para os aficionados da pesca e dos esportes 
aquaticos, nada melhor do que os rios coxip6 e 
Cuiaba, este ultimo com elevado indice de piscosi
dade e dotado de magnificas praias. 

No tocante a caga, como bern definiu o Professor 
Filog6niv coneia, "a de Mato Grosso e o resumo 
da fauna do Brasil, assim como a fauna do Muni
cipio de Cuiaba resume a de Mato Grosso. T6das 
as especies da Baixada Amaz6nica, da zona central 
e da bacia paraguaia sao aqui encontradas, acom
panhando a tendencia do reino vegetal". 

Entre as atrag6es de Cuiaba, nao pode ser es
quecida uma referencia a culinaria: o pacu ou o 
piraputanga, assado com farofa de couve, bagre com 
pirao, arroz com piqui, caju cristalizado, bern assim 
as bebidas tipicas - guarana ralado e licores de 
piqui e de leite. 

0 turista encontra ainda na "agarrativa cidade 
de Cuiaba", como a identificava o Barao de Melgago, 
obj etos para guardar como "souvenir", tais como 
rectes, peles e couros de animals silvestres, objetos 
de artesanato em madeira e palha, de ceramica e 
arte boror6. 

Lendas 

ENTRE as diversas lendas tradicionais existe a da 
Currupira, a india velha enrugada que vive pelo 
mundo fazendo bern e mal. 

Diz-se que, em datas remotas, na colina da Igre
ja do Rosario, andavam os escravos em busca de 
uma alavanca de ouro que um deles vira. Redobra
vam esforgos para reave-la e ela desaparecia pela 
terra . Subito houve urn cataclismo, que levou de 
roldao homens e utensilios. Escapou somente urn 
negro, o que dava de beber a velha Cun-upira. Ela o 
avisara que deixasse o trabalho ao meio-dia, quando 
ouvisse a anhuma piar no mato. 

Ha tambem a do indio Tibarane, do negrinho 
que atrapalha a pescaria, do Pe-de-Garrafa, que 
persegue poaieiro, do minhocao do Pari , etc. 

FinanfaS Pltblicas 

EM 1967 a Uniao arrecadou no Municipio Cr$ 458,6 
milhares e o Estado, Cr$ 9,2 milhoes. A arrecade-
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Aca bou-se d e im primir , aos 26 dias do m es de mar~o de mll 
novecentos e seten ta e urn , nas ortclnas do SERGRAF da 
Funda~lio IBGE, em Lucas, GB - 2627 
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1 - Pa l ~cio Al encastro - Sede do Gover
no Estad ual 

2 - Pal acio da Ju s t i~a e Prefeitura Mu
ni ci pal 

3 - Assembleia Legi slativa 
4 - Coleg:o Estad ual - Fa culdade de Ci 

enc ias Economicas 
5 - Catedra l de Bom Jesus de Cuiaba 
6 - Fac uldade Federal de Direito de Malo 

Grosso 
7- Pal~cio da ln stru~ao - Escola Nor-

ma l 
8 - Banco do Brasi I 
9 - Banco do Estado de Malo Grosso 

10- Cine-Teatro Cuiab~ 
11 - Cine Tropical 
12 - Servi~os Mreos Cruzeiro do Sui 
13- INPS 
14 - Santa Rosa Pa lace Hotel 

15 - Servi~o Federal de Saude 
16 - Misto Esporte Clube 
17 - lgreja Mae dos Homens 
18 - lgreja N. s.a da Boa Morte 
19 - Acade mia de Letras e I nstituto His

t 6rico de Malo Grosso 
20 - lgreja de N. s.• do Ros~rio e 3ao 

Benedito 
21 - Cine Bandeirantes 
22 - Hotel Fenfcia 
23 - Centro Ame rica Hotel 
24 - Correios e Telegrafos 
25- Mercado Municipal 
26 - Centro Geodesic~ da Ameri ca do Sui 
27 - Novo Edificio da Assembleia Legi sla-

tiva 
28 - Hospita l Geral de Cuiaba - Mater

nidade 
29 - Funda~ao IBG E - Delegacia de Malo 

Grosso 

3J - Liceu de Artes e Offcios Sao Gon-
~a lo - Col egio 

31 - Palac io Arquiepiscopal 
32 - lgreja de N. s.a do Bom Desp acho 
33- Santa Casa de Mi se ri c6 rdia - Hos-

pital 
34 - Radio Bom Jesus 
35 - lmp re nsa Ofi cia l 
3'i - Jornal "0 Estad o de Malo Grosso" 
37 - Radio " A Voz do Oeste" 
38 - Clube Esportivo e Re creati ve Dom 

Bosco 
39 - Centro Educacional de Cuiaba 

Novo Ediflcio 
40 - E sta~ao Rodovi~ria 
41 - Legiao Brasileira de Assistencia 
42 - Alvorada Motel 
43 - Delegacia Fi scal de Te so uro Naciona l 
44 - Delegac ia das Rendas Federais 

·~ 

Jl 

L 

gao municipal, em 1968, foi de Cr$ 4,0 milh6es 
e a de.spesa de Cr$ 3,5 milh6es, sendo de Cr$ 1,2 
milhiio a renda tributaria. Em 1969 houve rec eita 
de CrS 5,4 milh6es e despesa de Cr$ 5,1. 

0 orgamento municipal para 1970 fixava re
ceita e previa despesa de Cr$ 8,2 milh6es (re nda 
tributaria de Cr$ 3,1 milh6es). 

RepresentafaO Polftica 

A CAMARA de Vereadores compunha-se de 13 edis. e o 
corpo de eleitores era formado, em 30 de outubro 
de 1970, por 34.858 eleitores. 

FONTES 

As informa~oes foram, n a malaria, fo rnecida& par Aluizto 
Louzad a d a Cruz, Chefe d a Se~;iio d e I nque ri tos, Aracymir de 
Stqueira, Cristovam d e Melo e E uclldes R ibeiro todos da D e
legacia d e Estatistica de Cuiata. Utiiizados , tam bem , da d os 
dos a rquivos de d ocum entacao municipa l do IBE e de d iversos 
6rgiios do sistem a tstatistico nacional. 

ESTA pubiica~ao fa z parte d a seri e d e m onografias municipals 
organi zada peto Departam ento d e Divulga~fto Estatistica. d o 
I nsti t uto Bras ile iro d e Estatistica . A nota tntrod ut6ria, sobre 
aspectos da evolucao hist6rica do Mun icipio, correspond e a 
u m a tentativa no senttdo de sintetizar , com a d equada slste
matizacao, elementos esparsos em d iferentes d ocum e n tos. 
Ocorrem , em alguns casos, divergencias de opiniB.o, comun s 
em assuntos d essa natureza, nav sendo raros os equivocos e 
contradi~;oes veri ' icados nas pr6pri2.S fontes d e pesquisa . P ar 
isso, o IBE acolheria com o m aior interesse qualquer cola
toracao , especialm ente de historiadores e ge6grafos. 




