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COLE<;:AO DE MONOGRAFIAS N.• 523 

ASPECTOS FiSICOS 

"' Area: 1.640 lcm' ; altitude da sede: 6 m; 
ten1-peraturas em, uc: ?ncixi?na, 40; mini?na, 
18 (1970). 

POPULA<;:AO RESIDENTE 

• 55.640 habitantes (Censo Demogra{ico de 
1970); densidade demogr(Ljica: 33,93 habi
tantes poT quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MI COS 

• 163 estabelecimentos industriais, 144 do 
comercio varejista e 215 mistos. 8 . 500 im6-
veis rurais ( INCRA) ; 1 agencia bancliria. 

ASPECTOS CULTURA I S 

e 85 unidades escolares de ensino prinui
Tio co?nu?n, 2 de ensino supletivo, 4 de 
ensino 1neclio; 2 cinem,as; 10 associa96es 
culturais e espo1'tivo - rec1'eativas. 

ASPECTOS URBANOS 

o 18 Tuas, 3 jardins, 5 pmcas, 1. 559 p1'e 
dios; 8 apa1'elhos teletonicos; hotel, .5 
pensaes, 60 bares e botequins. 

ASSISTENCIA MEDICA 

e 1 hospital com 36 leitos , 2 postos de 
satide; 5 medioos, 2 dentistas, 2 farmaceu 
ticos; 14 farmacias e dTogarias. 

VEfCULOS REGISTRA.DOS 

• (na Prefeitura Municipal em 1971) -
152 autom6veis e jipes, 12 onibus, 317 ca
minhaes, 100 camionetas e 95 veiculos niio 
especi/icados. 

FINAN<;:AS 

.. or,amento municipal para 1971 (mi 
lhaTes de C1'uzeiros) - Teceita p1'evista e 
despesa fixada: 1 . 550,0. 

REPRESENTA<;:ii.O POLiTJCA 

• 15 vereadoTes . 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

A REGiii.o norte-fluminense, onde se estende o terri
t6rio do atual Municipio de Sao Joao da Barra, era 
habitada pelos Goitacas . Quando, em 1534, o rei 
de Portugal dividiu o Brasil em capitanias heredi
t arias, ficaram essas terras compreendidas na Capi
tania de Sao Tome, ou P araiba do Sul, doada a Pero 
G6is da Silveira. 

Pero G6is s6 chegou ao Brasil em 1539, tomou 
posse de seus novos dominios e iniciou a construgao 
de urn aldeamento, que recebeu, em 1540, a deno
minac;ao de Vila da Rainha. Essa povoac;ao trans
formou-se mais tarde n a Vila de Itabapoana, sede 
de urn dos distritos do atual Municipio . 

Estabelecido o aldeamento, o dona t ario cuidou 
do desenvolvimento de suas ten·as, promovendo cul
turas de cana-de-agucar, mediante distribuic;ao de 
mudas trazidas da Capitania de Sao Vicente. 

Ap6s essas primeiras m edidas e no prop6sito 
de a mpliar as possibilidades economicas do nucleo, 
Pero G6is voltou a Portugal, em busca do m aterial 
n ecessaria a construgao de en genhos para a fabri
cagao de ac;ucar . Ao regressar , no en tanto, encon
trou as terras em a ban dono . 0 administrador por 
ele escolhido e os colonos h aviam se r etirado da 
r egHio, intimidados pelos constantes ataques dos in
dios. Ainda assim, tentou G6is reorga nizar suas 
plantac;6es, m as, insatisfeito com os r esultados de 
seus esforcos e desiludido de fazer r eviver a Vila 
da Rainha, r etirou-se para a Europa. 

Voltaram os Goitacas a ocupar a terra aban
donada, ate serem , mais tarde, expulsos pelas expe
dig6es de bandeirantes; estas, no local onde hoje se 
ergue a Cidade estabeleceram um "pouso de tropas", 
iniciando o repovoamento da r egiao . For volta de 
1630, espalhada a noticia da riqueza do solo , aflui
r am novas levas de colonizadores, que se fixaram 
nas imediag6es do primitivo "pouso de tropas" e 
da capela erigida n as cercanias e dedicada a Sao 
Joao Batista da Barra. 

Os sucessores de Pero G6is da Silveira, em face 
do insucesso da colonizagao, h aviam, ja entao, re
nunciado a Capitania. Parte dest a , compreendendo 
o local onde m ais t arde seria fundad a a Vila de 
Sao Joao da Praia, fora doada , em 1627, a Antonio 
Pach eco Caldeira, Antonio de Andrade e Domingos 
Pacheco; dessa distribuigao r esultou o novo surto 
de prosperidade. 

A partir dessa epoca, verificou-se maior afluxo 
de colonos, estenderam-se as areas exploradas, sur
giram novas plantac;6es, principalmente de cana
de-agucar. Os autores divergem em relagao a data 
da emancipagao do Municipio, opinando uns pelo 
ano de 1674 e outros pelo de 1676. 

0 toponimo do Municipio e igualmente objeto 
de duvida, afirmando alguns h aver sido criado com 
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a atual denominagao, assegurando outros ser Sao 
J oao da Pra ia a designa<;ao oficialmente adotada . 

0 fato e que 0 ritmo de progresso recebeu gran
de impulso, ate que, por Decreta de 1° de junho 
de 1753, o Municipio foi anexado a Capitania do 
Espirito Santo, da qual s6 veio a .separar-se para 
integrar a Provincia Fluminense, por forga de Lei 
ou Carta de Doa<;ao de 31 de agosto de 1832. 

T recho d e TU a 

• Forma~iio Administrativa 
A FREGUESIA teria sido criada por Alvan\. de 1644 . 
A cria<;ao do Municipio resultou de carta de doa<;ao 
de 17 de julho de 1674, ou conforme outra fonte, 
em 1676, com a denomina<;ao de Sao Joao da Praia 
da Paraiba do Sul , finalmente substituida pela de 
Sao J oao da Barra . H:i uma versao que faz datar 
de 18 de junho de 1677, a funda<;ao ou criagao da 
entao vila de Sao Joao da Praia. 

Pel a Lei provincial n° 534, de 17 de j unho de 
1850, a vila de Sao Joao da Ba rra recebeu foros de 
cidade . 

Os Decretos estaduais ns. 1 e 1-A, respectiva
mente de 8 de maio e 3 de junho de 1892, confir
maram a cria<;ao do distrito. 
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A partir de 1911, o Municipio se apresenta com 
os 5 distritos de Sao Joao da Barra, Barra Seca 
(fr eguesia em 15-11 - 1856) , Sao Sebastiao de Itaba
poana, atual Itabapoana (freguesia em 15-10-1857), 
Sao Luiz Gonzaga, atual Maniva (distrito em 
8-5-1874) e Amparo do Itai , atual Pipeiras (fre
guesia em 20-11-1 873 ) . 0 distrito de Barcelos resul
tou do Decreta-lei estadual n.o 78, de 12 de junho 
de 1958, completando, com os anteriores, o quadro 
atual do Municipio. 

e Formac;iio Judiciaria 
A coMARCA de Sao Joao da Barra, criada par forga 
do Decreta n.0 1. 780, de 13 de dezembro de 1872, 
constituida do termo unico de Sao J oao da Barra, 
foi extinta pelo Decreta n.0 667 , de 16 de fevereiro 
de 1901 , passando o termo a fazer parte da Comarca 
de Campos. A Lei n ° 740 , de 29 de setembro de 
1906 , restabeleceu a Comarca, com sede no termo 
de Sao J oao da Barra. E atualmente de 2.a entran
cia, e no seu foro militam perto de 20 advogados. 

Cadeia Pu blica , construQao d e 1797 

ASPECTOS FiSICOS 
0 TERRITORIO do Municipio se estende par vasta pla
nicie, na qual se destacam apenas os relevos de 
alguns contrafortes da serra das Frecheiras, a oeste 
e nordeste; o morro do Mica, com 200 m de altura , e 
a elevagao de maior manta. E limitado pelo Estado 
do Espirito Santo (Municipio de Presidente Ken
n edy) , Municipio de Campos e oceano Atlantica. 
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Prat;:a jun to a Prefeitum 

Possui uma area de 1. 640 km', com escassa cober 
tura fl oristica, que permite apen as pequen a extra 
gao de madeira, cascas de inga, lenha e carvao. 

A rede potamografica compreende o rio Paraiba 
do Sul, que desemboca em Atafona, no local deno
minado Muritiba, o Itabapoana, n a divisa com o 
Espirito San to, o Guaxindiba , o Agu e respectivos 
afluentes, de pouca importa ncia . Completam a h i
drografia dessa area numerosas lagoas, entre as 
quais as de Grugai, Iquipari, Salgado, Campelo, 
Cauaia e Canal de Cacimbas. 

0 clima e geralmente quente e umido . As t em
pera turas extremas, em 1970, foram de 18 a 4occ 
A epoca chuvosa se prolonga de outubro a margo. 

A sede municipal, a 6 m de altitude, situada 
aos 21o 38' 13" de la titude Sul e 41 o 03' 03 " de lon
git ude W. Gr. , dist a 255 km de Niter6i, em linh a 
reta, rumo ENE . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

PoR ocasiao do Censo de 1960 contava o Municipio 
com uma p opulagao de 54 .833 h abitantes. 0 Recen
seamento de 1° de setembro de 1970 encont rou 
55. 847 p essoas . 
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Apresentando as mesmas caracteristicas obser-
7adas no Censo anterior, quando 84,3% dos habi
tantes pertenciam aos quadros rurais, em 1970 inte
gravam os referidos quadros 82,5 %. 

Quanta a populac;ao residente - 55 .640 habi
tantes - estava assim distribuida: 

DISTRITOS TOTAL RURAL 

TOTAL ... ........ . . . . ... .. 55 640 45 934 
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Sao Joao da Barra-sede 7 050 2011 
Barcelos .... . . . . ... . 4 252 2 504 
Barra Sec a 14 413 13 643 
Itabapoana .... ... . ..... 13 376 12 105 
Maniva ...... . .. . . .. . .. 12 117 11 407 
Pipeiras .. . • 0 • •• •• • •• • 4 432 4 264 

" CENSO DEMOGRAFICO 
Popula~ao Residente- 1970 

11M RU RA L HiiiH UR B AN A 

1 Barra Seco 

2 l tobopoan a 



Como ~e ve, havia apenas 9. 706 pessoas resi
dentes n as areas urbanas (5. 039 na sede). 

A densidade demografica corresponde a 33,93 
hab / km". 

Contaram-se 15. 595 domicilios ; ocupados, nas 
areas urbanas, 1.987, e nas rurais, 8.682; vagos, 
1. S44 e fechados, 3. 282 . 

S Movimento da Populaqiio 
0 REGISTRO Civil , em 1970, consignou 3. 573 nasci
mentos inclusive 3.094 de anos anteriores e 33 nati
mortos. Registraram-se 420 6bitos em geral (112 

· .::: de menores de 1 ano) e 349 casamentos. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

• Produqiio Industrial 
As ATIVIDADES industriais, em 1969, abrangeram 163 
estabelecimentos, que ocuparam 1 . 659 pessoas . 0 
valor da produc;ao foi de Cr$ 30,2 milh6es. 

Desse total, 95 ,9% eram atribuidos a apenas 
3 produtores: as Industrias de Bebidas Tomaz de 
Aquino S. A. , a Cia. Agricola e Industrial Magalhaes 
(usina de agucar) e a Comissao Nacional de Ener
gia Nuclear (extr agao mineral) . 

0 genero de produtos alimentares, com 156 
estabelecimentos, em sua quase totalidade de pe
quenos fabricantes de fa rinha de m andioca e de 
padarias, ocupou 1. 342 pessoas. 

A industrializac;ao do a <;; tlcar e do alcool absor
veu grande parte da mao-de-obra e cobriu a maior 
parcela do valor da produc;ao seguindo-se, bern dis
tanciada, a extrac;ao mineral. 

e Agricultura 
A AGRICULTURA proporciona apreciavel contribuigao 
a economia municipal. A safra de 1969 foi avaliada 
em Cr$ 23 ,9 milh6es . 

S'o !aT dos A iTi zis 



Sao J oao da Barra figurou em 1.0 lugar no 
Estado, quanta a produgao de mandioca. A area das 
lavouras, calculada em 21.600 ha, p ermitiu a co
Iheita de 276.700 t , r epresentando '59,1% do valor 
de toda a produgao agricola. A cultur a do abacaxi 
rendeu 12 milh6es de frutos , ou 15,0% do valor, segui
da pela de cana-de-agucar, com 380.000 t e 14,3% . 

Os 11 ,6% rest antes abran giam a produc;ao de 
ca ju, coco- da-baia, tomate , banana, milho, tange
rina, laranja, feij ao, m anga, amendoim, batata
doce, m amona e m elancia. 

Foram cadastradas pelo INCRA, ate 1969, 8 . 500 
proprieda des. Ha 2 cooperativas de produc;ao. 
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AGRICULTURA 
Valor da Produ~co -1969 

Mand ioca 

~ Abacax i 

Cana - de - acuca r 

U Ou t ros 



e Produ~5o Extrativa Vegeta l 
A EXTRAg.Ao vEGETAL, em 1969, compreendendo 3,5 t 
de casca de inga, 20.000 m" de lenha, 8.000 m" de 
taros de madeira e 100 kg de paina, representou 
um valor de Cr$ 279,0 milhares . 

e Pecuaria 
Os ANIMAIS existentes, no m esmo ano, em numero 
de 233 . 282 cabegas, podiam ser estimados no valor 
de Cr$ 24 ,7 milh6es, dos quais 55 ,4 % r eferentes ao 
rebanho bovina, calculado em 65 .255 cabegas; 22,3% 
aos su inos, 9,7 % aos caprinos, 7,6% aos equinos e 
5,0 % aos asininos, muares, ovinos e bufalos. 

A produgao de leite elevou-se a 2. 736.000 litros, 
no valor de Cr$ 875 ,5. milhares ; a de manteiga foi 
de 6 t , ou Cr$ 22 ,8 milhares, e a de queijo, ch egou a 
12 t, no valor de Cr$ 36,0 milhares. 

A criagao bovina, visando principalmente a pro
dugao de leite, leva os pecuaristas a cuidar de sua 
apuragao: reprodutores das ragas n elore, indubrasil, 
guzera , gir e h olandesa sao OS mais procurados. Para 
engorda e r eprodugao, entraram no Municipio, no 
ana em referencia, m ais de 8. 000 cabegas. 

No que tange a avicultura, calculava-se a exis
tencia de 6·51.400 aves, no valor de Cr$ 2,8 milh6es, 
h a vendo a produgao de avos alcan gado 1. 296. 000 
duzias, no valor de Cr$ 1. 944,0 milhares. 

• Gado Abatido 
FoRAM abatidos, em 1969, 6. 747 bovinos, 5 604 sui
nos, 26 ovinos e 57 caprinos. 

0 produto do abate, 1. 597 toneladas, foi cal
culado em Cr$ 3,2 milh6es, cabendo a carne verde 
de bovina 72 ,4 %, ao toucinho fr esco 14,4%, a carn e 

· ' verde de suino , 12,4 % . As carnes verdes e peles secas 
de ovino e caprino inteiraram o valor total . 

8 Pesca 
A coLONIA Z-24 r eune 650 pescadores, utiliza 950 ca
n oas a remo, 110 batel6es e 200 lanchas, com capaci
dade total de carga de 1 . 18·5 t e aparelhagem de 
1 . 070 redes diversas, 600 tarrafas, 220 arrast6es de 
pontal e 1 . 900 outros utensilios, alem de inumera 
vel quantidade de anz6is. 

A pesca forneceu, em 1969, 134 t de produtos 
diversos, no valor de Cr$ 275 ,4 milhares. A produ
gao de caran gueijos, por si s6, cobriu perto de 28 t , 
no montante de Cr$ 56',0 milhares; seguem -se 10 t 
de robalo, avaliadas em CrS 40 ,0 milhares , 10 t de 
camarao-lagosta, Cr$ 28 ,8 milhares, 11 t de tainha, 
CrS 26 ,3 milhares, 12 de curimata , CrS 23 ,0 milha
res, alem de outras especies em menor volume . 
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ID Comercio e Banco 
0 MOVIMENTo comercial se concentra em 144 esta 
belecimentos varejistas e 215 mistos (1970) . Ha uma 
ag€mcia da Uniao de Bancos Brasileiros. Entre os 
estabelecimentos de prestagao de servigos, contam
se 10 restaurantes, 60 bares e botequins, 46 sal6es 
de barbeiros, alem de 5 pens6es e do Hotel Restau
rante Sao Joao da Barra, n a sede, com 7 quartos, 
e Mar y Sol, em Barra Seca, na praia de Sao Fran
cisco, com 10 apartamentos. 

• Transportes e Comunicaqoes 
0 MUNICiPIO e cortado pela rodovia federal BR-40, 
pela estadual RJ -92, e por estradas municipais; 
dista 1 hora de Campos e 5 h e 10 min de Presidente 
Kennedy (Espirito Santo ). A viagem de 6nibus para 
Niter6i, atraves de Campos, pode ser feita em 6 h e 
30 min. As duas empresas de transporte em ativi
dade tern sede em Campos. 

Ate 1971, estavam registrados na Prefeitura Mu
nicipal 152 autom6veis e jipes, 11 6nibus, 317 cami
nhoes, 100 camionetas e 95 outros veiculos. 

A Rede Ferroviaria Federal, atraves da Leopol
dina , a lcan ga o Municipio na Vila de Barcelos . Pe
queno porto fluvial permite o transporte em canoas 
e batel6es. 

Como servigos de comunicagao, existem 8 apa
relhos telef6nicos da Cia. Telef6nica Brasileira, e 
1 agencia postal- telegra.fica da Empresa Brasileira 
de Correios e Telegrafos n a Cidade, e outra na Vila 
de Itabapoan a. 

Ha ainda o Servic;o de Rad io da Delegacia de 
Policia. 



ASPECTO SOCIAL 

• Urbaniza~ao 
FoRMAVAM a parte urban a da Cidade, ate 1971, 18 
ruas, 5 pragas, 3 j ardins e 4 ou tros logradouros, 
destacando-se as pragas Sao Joao Batista, Santo 
Antonio e Sao Pedro (ajardinada) , e as ruas Se
nhor dos P assos, Miguel Couto Filho, Sao Ben edito, 
Sacramento , Barao de Barcelos, Rosario, Dr . Cor
deiro, Dr . Roberto Silveira e Joao Manoel Alves . 

A r ede de iluminagao domiciliar abrangia 18 
logradouros e a de abastecimento de agua outros 
tantos, dos quais 5 servidos pela rede de esgotos. 
A pavimentagao beneficiava 8 logradouros, sendo 
1 arborizado . 

Do total de 1 . 559 predios, 1. 150 se achavam liga
dos a rede de agua, 80 a de esgotos e 1. 250 a de ilu
minagao eletrica . 

0 Assistencia Medica e Social 
A SANTA Casa de Misericordia, n a sede municipal, 
disp6e de 36 leitos; em Barra Seca fun ciona a Asso
ciagao Filantr6pica Rui Barbosa, com 38 leitos. Em 
Barcelos, h a 2 ambulat6rios da Usina Barcelos e 
1 Posta de Urg€mcia do INPS. P ara a tendimento 
geral, ach am-se em funcionamento 2 postos de sau
de e 14 farmacias e drogarias . Quanta a profissio
nais de saude, existiam, em 1971, 5 medicos, 2 den
tistas e 2 fannac euticos. 

A Santa c asa de Misericordia e a Associacao 
Filantr6pica Rui Barbosa prestam tambem assis
tenc ia social a desvalidos e a velhice. 

Santa Casa d e M iseric61"dia 
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Gl Religiiio 
ALEM da Matriz de Sao J oao da Barra, ha 9 igrejas 
e 39 capelas cat6licas ; os protestantes disp6em de 
13 templos batistas e 2 presbiterianos e de 4 sal6es 
da Assembleia de Deus e 1 presbiteriano. 

lgreja Matriz 

ASPECTOS EDUCACIONAIS 

e Ensino Primario 
0 CENso Escolar, em 1964, registrara a exist€mcia 
de 25.575 crian<;as de 0 a 14 anos, em todo o Muni
cipio. Entre 7 e 14 anos, faixa de idade escolar, o 
numero se reduzia a 12 .975, dos quais, 8.172 fr e
quentavam escolas. 0 in dice de escolaridade era, 
pais, de 63 ,0% . Nas areas urbanas, esse indice subia 
a 81,2%, decaindo n a zona rural para 59,9% . 

Em 1971, funcionavam 85 unidades escolares 
do ensino primario comum, com 387 professores. 
A matricula abrangia 10.870 alunos. 0 ensino su
pletivo con tava com 179 alunos, em 2 unidades es
colares, com 5 professores. 

0 MOBRAL, no mesmo ano, mantinha 45 escolas , 
com 45 professores e 1 . 361 alunos. 
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• Ensino Medio 
o GINAsro Sao Joao Batista dispunha de 24 profes
sores e t inha 231 alunos ma triculados, naquele ana ; 
o Ginasio Elysia de Magalhaes, 14 professores e 
210 alunos (ambos curso ~;ecundariol ; e o Ginasio 
Dulce Pacova Ribeiro (comercial), 10 professores e 
91 alunos, e o Ginasio Comercial Sao Sebastiao 
(comercial) , 8 professores e 46 alunos. 

0 Recreaqiio 
Ex rsTEM 2 cinemas: o Cine Teatro Sao Joao, com 
capacidade para 300 espectadores, e o Cine Atafona, 
para 250. As 10 associag6es de cunho cultural, re
creative au desportivo, sao o Clube Musical e Cul
tural Uniao dos Operarios (fundado em 1892), o De
mocrata, que funciona desde 1869, o Clube Recrea
tive e Carnavalesco Congas, o Flumin ense Futebol 
Clube, o Sanjoanense Futebol Clube, o America Fu
tebol Clube, Associagao Esportiva e Recreativa Por
tuguesa, Clube Esportivo Rua Nova, Grussai Praia 
Clube e Esporte Clube Caeta. Reunem esses clubes 
um total de 1 . 655 associados. 

e Turismo 
CoNSTITUEM atrag6es em Sao Joao da Barra , em 
primeiro lugar as belas praias, entre as quais so
bressaem as de 

Atajona, freqiientada par campistas, cariocas, 
mineiros e sanj oanenses, conhecida e recomendada 
em publicag6es medicas n acionais e estrangeiras pe
las virtudes de sua areia radioativa; 

Vista do Rio Pami La 
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Grugai , GargmL, Guaxindiba, Man guinhos e 
Ponta do Retiro, sao tambem conhecidas e procura 
das pelas mesmas raz6es; 

Guriri e L agoa Dace, no distrito de Itabapoana, 
muito pitorescas pelas forma g6es de falesias , con tr a 
as quais o mar embat e diret ament e; 

os Sa.mbaquis de Itabapoana, men cionados com 
f requen cia por pesquisadores e cien t istas; 

o Canh ao da Rain h a, do inicio da coloniza<;ao 
e desbravamen to da Capita nia, atualmen te in stala
do em fren te ao p rectio da Prefeitura Municipal ; 

a Cadeia Publica, predio erguido pela Ca mara 
em 1797, com paredes de metro e meio de espes
sura , construidas de pedra e cal ; 

a Feira de Gargau, cen t ro de intercambio co
mercia! do Municipio n as noites de sexta - feira e 
m an h as de sabado ; as t ransa<;6es tem por obj et o 
produtos do ch am ado sertao sanjoan ense e pescado 
da foz do rio Paraiba do Sul . 

• Festejos 
A FESTA religiosa de maior afl uencia e a de Sao Joao 
Batista, padroeiro do Municipio, realizada de 22 a 
24 de junho. 

Comemora -se tambem Nossa Senhora da Penha , 
n a Praia de Atafona, e na Cidade celebram-se fes
t as em louvor de Sao Ben edito , Sao Pedro e Santo._ 
Antonio . Em Grugai, fes t ej a -se Santo Amaro ; em 
Itabapoana , Sao Sebastiao ; e em Gargau, Sao Pe
dro . 

I greia Colonia l d e Sao J oao da Barra 



ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E POLiTICOS 

ct Finan~as 

A uNrii.o arr ecadou em 1970, Cr$ 3,8 milh6es e o Es
tado, Cr$ 4,9 milh6es; a Municipalida de obteve re
ceita de Cr$ 1. 474,6 milha res, para uma despesa 
efetiva de Cr$ 1. 636,6 milha res. 

A previsao orgamentaria para 1971 estimava 
receita e fixava despesa de Cr$ 1. 550,0 milhares . 

FINAN CAS 

Receita arrecadada -1970 

5 
M i I hoes de cruzeiros 

3 

2 

0 

Pelo Un iao Pelo Esto do Pelo Municip io 

• Representa~iio Politico 
!NTEGRAM a Camara Municipal 15 vereadores. En 
contram-se registrados ate 30 de n ovembro de 1971 
19.477 eleitores . 

15 



FONTES 

As INFORMAg6Es divulgadas neste trabalho foram, 
na maioria, fornecidas pelo Agente de Estatistica de 
Sao Joao da Barra, Osmar Zaguini da Silva. 

Utilizados tambem dados dos arquivos de do
cumentagao municipal e de diversos 6rgaos do sis
tema estatistico n acional. 

ESTA publicaQao taz p a>·te da sehe de monograjias munici
pais organizada pelo D epartamento de DivulgaQao Estatistica 
do I nstituto Bmsileiro de Estatiotica. A nota introdut6ria, 
sabre aspectos da evolu.;ao hist6Tica do Municipio, correspon
de a uma tentativa visando sintctizar, com adequada siste 
matizaQaO, elementos esparsos em dijerentes documentos. 
Ocon·ern, en1- alguns casas, divergencias de opinitio, comuns 
em, assuntos dessa natureza, ntio sendo raros os equivocos e 
contmdi96es verijicados nas pr6prias jontes de pesquisas. Por 
isso, o !BE acolheria com o maior interesse qualqueT colabo
TaQiJO , especialmente d e historiadores e ge6grajos. 
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Cole~ao de Monografias 

6. a S~RI E A 

500 - Cric1uma, SC 
501 - R1beirao Preto, SP (4.• ed.) 
5G2 - Cornelio Procopio, PR 
503 - Petrolina, PE 
504 - I tumbiara, GO 
505 - Sap e, PB 

506 - Barra de Sao Francisco, ES 
507 -- Ca choei ra do Sui , RS 

(2 • ed ) 
508 - Sa o Manue l , SP 
509 -- lt aguai , RJ (2" ed.) 
510 - Sa o F1 (1e1 1s, RJ (2.• ed. ) 
511 - Sa o Caetano do Sui, SP 

cza ed. ) 

512 - Presidente Epitacio, SP 

513 - Santa Maria, RS (2.• ed.) 

514 - Goiania, GO (2. 0 ed. ) 

515 - Sao Bernardo do Campo, SP 
(2 .• ed.) 

516 - Ag"as de Sao Pedro. SP 

517 - Gar~bald 1, RS 

518 - VltOflnO Frwe, MA 

519 - R10 Bran co . AC 

520 - Quixada, CE 
521 - Si o Pedro da Aldeia, RJ 
522 - Farroupilha, RS 
523 - Sao Joao da Barra, RJ 

Acabou- se de i1n 7Jri111 i r~ no SeTviyo Gr(Ljico d a F undat;:iio 

I B GE . aos v i nte e ci nco d i as cio m es de julho c!e m i l 
novecentos e setenta e dais . - 574 1 
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