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PLANTA DO 
CENTRO DA 

CIDADE 

1 - Country Club Camboriu 

2 - Hotel Blumenau 

3 - Hotel Walter 

4 - Camara Municipal - Departa
mento Municipal de Ensino 

5 - Biblioteca Machado de Assis 

6 - Exatoria Estad ua I 

7 - Motenborn 

8 - Posto de Saude 

9 - Empresa Brasileira de Correios 
e 1 elegrafos 

10 - Rodovia r ia 

11 - Jardim de lnfancia Municipal 

12 - Bradesco 

13 - Centro Espfrita 

14 - Prefeitura Municipal 

15 - CELESC 

16 - Telefonica 

17 - Delegacia Regional de Polfcia 

19 - Hotel Pio 

19 - Cinerama Delatorre 

20 - Hotel Mariluz 

21 - Bamerindus 

22 - Hotel Miramar 

23 - Par6quia Santa lnes 

24 - Escola Tecnica de Comercio -
Ginasio XX de Julho e Grupo 
Escolar Joao Goulart 

26 - Motel Tirolesa 

27 - Hotel Copacabana 

28 - Hotel 83lneario 



COLE(:AO DE MONOGRAFI AS N .• 548 

BALNEARIO DE 

CAMBORIU 
SANTA CATARINA 

ASPECTOS FiSICOS 

• Area: 50 km'; altitude da sede: 2 m; 
temperaturas em oC: maxima, 37; mi
nima, 10; precipita(:iio pluviometrica 
anual, 1.400/2.000 mm. 

POPULA(:AO R ES/DENTE 

• 10.810 habitantes (Cen so Demografico 
de 1970); densidade demogratica: 216,20 
habitantes por quililmetro quadrado. 

ASPECTOS ECONC>MI COS 

• 31 estabelecimentos industriais, 7 do 
comercio atacadista, 42 do va1"eiista, 7 
mistos e 157 d e p1·estacao de servi(:os; 
115 estabelecimentos agropecuarios 
(Censo de 1970); 2 agencias bancarias . 

ASPECTOS CULTURA.IS 

• 13 unidades escolares de ensino prima
rio geral, 2 estabelecimentos de ensino 
medio; 1 bib lioteca, 2 livrarias, 1 tipo
gratia, 1 iornal, 1 cinema; 3 associa
(:iles esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS 

• 254 ruas, 4 avenidas, 1 pra.;:a, 6.102 
predios, 5. 462 liga.;:oes eletricas domi
ciliares, 800 tocos de iluminat;iio publi
ca, 192 aparelhos teletilnicos ; 18 hoteis, 
35 restaurantes, 80 bares e botequins. 

A SSIST:ENCIA MI;D JCA 

• 1 posto de saude, 2 de pronto-socorro; 
3 medicos, 4 dentistas, 2 tarmaceuti
cos; 2 farmacias e drogarias. 

VEICULOS 

• ( Registrados na Preteitum Municipal 
em 1971 ) - 613 autom6veis e iipes, 
2 onibus, 58 caminhoes, 28 camione
tas, 6 turgoes e 15 veiculos niio espe
ci/icados . 

FINAN(:A S 

• Or.;:amento Mun icipal para 1972 (mi 
lhiles de cruzeiros) - receita prevista: 
2,0; renda tributaria : 1,2; despesa fi 
xada : 2,0. 

REPRESENTA(:AO POLtTICA 

• 7 vereadores . 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

0 POVOAMENTO da regiao teve inicio em 1758, quando 
algumas familias procedentes de Porto Belo, se esta
beleceram no local conhecido como Nossa Senhora do 
Bonsucesso, mais tarde Barra. 

A esses primeiros povoadores brasileiros, sucede
ram-se outros, vindos do vale do Itajai, quase todos 
alemaes e teuto-brasileiros, de Blumenau e circun
vizinhanc;as, atraidos pela fertilidade do solo e 
excelfmcia do clima. A mesma motivac;ao levaria 
Tomaz Francisco Garcia ao local, em 1836, acompa
nhado de sua familia e de alguns escravos. Dai a 
antiga denominac;ao de "Garcia", pela qual era co
nhecido o lugarejo. 

Desde a chegada dos primeiros exploradores, 
formou-se o povoado, com a construc;ao de moradias, 
as atividades agricolas e criac;ao de gado. Apesar 
disso, em 1910, a Cidade nao passava de extensa 
faixa litoranea, pontilhada de casas. 

Em face da situac;ao privilegiada comec;ou, a 
partir de 1930, a chamar a atenc;ao dos banhistas. 
Dois anos depois, surgia o primeiro hotel, construc;ao 
de madeira, no local onde fica atualmente a con
fluencia das avenidas Central e Atlantica. 

Em 1964, o distrito obteve autonomia, passando 
a Municipio com o top6nimo de Balneario de Cam
boriu. Esta hoj e transform ado em 
recanto dos mais apraziveis, muito 
procurado pelos turistas e ainda 
por grupos imobiliarios. 

Forma~oo Administrativa 
0 DISTRITO de Praia de Camboriu 
foi criado por Lei municipal n .0 18, 
de 15 de outubro de 1954, com sede 
no Balneario de Camboriu, des
membrado do Distrito de Camboriu. 
0 ato foi referendado pela Lei esta
dual n .o 407, de 29 de maio de 1959. 

Segundo Lei estadual n.0 960 , 
de 8 de abril de 1964, passou a Mu
nicipio, com a denominac;ao de 
Balneario de C :1mboriu. Instalou
se a 20 de julho do mesmo ano. :E 
formado pelo distrito unico de 
Balneario de Camboriu. 

Forma~oo Judiciaria 
DE coNE'ORMIDADE com a Resoluc;ao 
n.o 1, de 2 de dezembro de 1970, do 
Tribunal de Justic;a do Estado 
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(art. 535, do C6digo de Divisao e Organizac;ao J udi
ciaria do Estado), o Balneario de Camboriu passou a 
sede de Comarca de 2.a entrancia, com jurisdigao 
sabre os termos de Balneario de Camboriu, Cambo
riu e Itapema. A instalac;ao verificou-se a 4 de de
zembro de 1971. 

Militam no foro local 6 advogados . 

ASPECTOS FiSICOS 
SITUADo na microrregiao do Litoral de Itajai, Bal-. 
neario de Camboriu possui uma area de 50 km2

; 

limitada pelos municipios de Itajai, Itapema e Cam
boriu e pelo Oceano Atlantica. 

0 territ6rio ocupa uma faixa litoranea, em que 
se destacam as praias de Camboriu, com extensao 
aproximada de 7 km, das Laranjeiras, Taquaras e 
Estaleiro, todas excelentes para veraneio e pescarias. 
Principal acidente geografico, o rio Camboriu, com 
2 . 500 m de extensao. 

Em 1971, registrou-se a temperatura maxima 
de 37°C e a minim?. de 10°. A precipitac;ao pluviome
trica anual oscila entre 1.400 e 2.000 mm. As chuvas 
sao mais freqiientes nos meses de fevereiro , julho e 
agosto; as de verao sao acompanhadas de trovoadas. 

A sede municipal, a 2 m de altitude, dista 65 km, 
em linha reta, da Capital do Estado, situando-se pe
las coordenadas geograficas de 26°59'50"8 e 48°39'30" 
W. Gr. 

Balneario d e Camboriu 
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ASPECTOS TURiSTICOS 

0 MuNICiPIO, parte integrante do verde vale de Ita
jai, e essencialmente turistico. Incrustado entre 
montanhas, oferece aspectos singulares, sendo mo
tivo de orgulho para o Estado e urn dos destacados 
centros de veraneio do Pais. 

A principal atragao esta na praia com 7 . 000 
metros de extensao, mar calmo e paisagens deslum
brantes. Para o norte, apresenta a praia s uave cur
vatura e algumas elevag6es ; na parte sul, recebe o 
rio Camboriu. 

.. .. 
... 

Praia com sete quil6metros de ext ensiio 

Durante a temporada de verao, que se inicia 
a 15 de dezembro, visitam-na perto de 150 mil pes
soas. Esse afluxo de turistas comegou pouco antes 
da metade deste seculo, quando a regiao, de deslum
brante beleza, nao passava ainda de uma praia sel
vagem. 

Hoje, na epoca do veraneio, a Cidade se t rans
figura com o movimento intenso de veiculos e de 
banhistas, 0 "footing" incessante a tarde e vida 
noturna comparavel a das grandes metr6poles. 

A praia e procurada, nao s6 pela populagao do 
vale do Itaiai, como pelos habitantes de outros 
pontos do Estado, alem de argentinos, paraguaios, 
uruguaios e, em menor escala, cariocas e mesmo eu
ropeus, em visita a seus parentes no Estado. Nas 
ultimas temporadas, surgiram tambem OS mineirOl , 
goianos e matogrossenses. 

Por toda a faixa maritima erguem-se grandes 
edificios, sucedem-se bares e restaurantes tipicos, 
onde se come bern. Como especialidades locais, o ca
marao no palito, o peixe defumado - urn dos pratos 
preferidos, alem das celebres batidas de laranja
cravo. 
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Orlando a praia, que toma varias denominag6es, 
desdobra-se a Avenida Atlantica, em cuja calgada 
se destaca o requinte do desenho. Para o norte, 
encontra-se a Praia dos Amores, com acesso para 
pedestres, ideal para pescarias e convescotes. Dai 
se atinge a Praia do Buraco, impr6pria para ba
nhos mas muito procurada pelo-s aficionados da 
pesca. Na parte sui, as praias de Laranjeiras, Ta
quaras e Taquarinhas, acessiveis por meio de bar
cos. Por terra chega-se a Estaleiro, outra praia de 
grande beleza. 

0 turista tern ao seu alcance os passeios de lan
cha, o espelho do rio para esqui aquatico, estadio 
esportivo, mini-golfe, localizado entre o mar e o 
rio Camboriu, servido por restaurante e bar ; e as 
famosas ilhas do Arvoredo, das Cabras e das Gales. 

No verao, especialmente em janeiro e fevereiro, 
ha apresentagao de escolas de samba e de grupos 
folcl6ricos, tais como o Boi de Mamao e Pau de Fita, 
tendo como palco a praia, iluminada a mercurio. 

Aspecto climatol6gico da cidade 

Hospedagem 
A REDE hoteleira conta com 18 estabelecimentos, 
alguns de fama internacional. Ha o Hotel Miramar, 
com 116 apartamentos e de grande categoria; o Ma
rambaia Cassino Hotel, com 69, na praia, e em belo 
predio de forma circular ; o Hotel Fischer, com 28, 
preferido tradicionalmente pelos membros da colonia 
alema; os hoteis Melo, com 27; Pires, com 19; Gumz, 
com 18; Motenborn, com 17; Tirolesa, com 15; Blu
menau, com 12 ; Schroeder, com 16; e ainda os ho
teis Pio, Schultz, Altantico, Rancho Verde, Icarai 
Cassino Hotel, Repouso Holandes, Maua e Walter. 
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Mammbaia Hotel 

Hotel Miram,al 



ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO o Censo Demografico de 1970, foram encon
tradas 10.896 pessoas, das quais 7.813 (71,7%) nas 
areas urbana e suburbana. 

A popula~;ao residente totalizava 10 .810 habitan
tes, sen do 5.411 do sexo masculino (50,1%) . Nas 
zonas urbana e suburbana havia 7.729 residentes, dos 
quais 3 . 800 hom ens ( 49,2 %) e 3 . 929 mulheres 
(50,8% ) e na rural, 3.081 sendo 1.611 homens 
(52,3%). 

A densidade demografica, de 216,20 hab/km2, e 
a maior da microrregiao e a terceira do Estado. 

POPULA~AO 

Popula~ao residente-1970 

Mil habitantes 
8 

€ 

4-

URBANA 

Movimento da Popula~ao 

RURAL 

EM 1971, o Registro Civil anotou 356 nascimentos, 
dos quais 341 ocorridos durante o ano (3 natimortos) 
e 15 de anos anteriores; 63 6bitos em geral (11 de 
menores de 1 ano) ; e 67 casamentos. 
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ASPECTOS ECON6MICOS 

As BASEs econ6micas do Municipio sao constituidas 
pelas atividades pesqueiras, extragao mineral e in
dustrias de beneficiamentoo 

Pesca 
A PESCA constitui fonte de riqueza em toda a regiao ; 
sua importancia, entretanto, tende a decrescer, na 
razao inversa das atividades turisticas e de veraneioo 

Em 1970 a produgao alcangou 383 t , no valor de 
Cr$ 266,0 milhareso Constituia-se de 14 especies 
destacando-se, quanto a quantidade e valor da 
produgao, o camarao sete barbas (250 t e 71,4 % 
do valor total) e o cagao mangona (80 t e 16,5%) 0 

Industria 
0 CRESCIMENTO industrial pode ser retratado pelo 
numero de estabelecimentos que, de 8, em 1965, pas
sou para 31, em 1971. 0 valor da produgao, neste 
ultimo ano, alcangou o montante de Cr$ 2,8 mi
lh6eso 

Entre as industrias extrativas de produtos mine
rais, figuram 6 estabelecimentos com 16 operarios ; 
as industrias de transformagao compreendiam 25 
estabelecimentos, com 86 pessoas ocupadaso Entre as 
ultimas, destacavam-se as de produtos alimentares, 
com 6 estabelecimentos, 27 operarios e 79,6% do 
valor total da produgaoo A seguir, 10 produtores de 
madeira, que ocupavam 31 pessoas e representavam 
10,2% do valor; 9 de produtos de minerais nao meta
licos, com 26 operarios, 3,9% ; e 3 de mobiliario, com 
9 pessoas ocupadas e 3,9 %0 Os 2,4% restantes refe
riam-se a 3 outros, que empregaram 9 pessoaso 

Entre os estabelecimentos de maior produgao fi
guram a Industria Pesqueira Camboriu Ltdao (peixe 
em conserva); Panificadora e Confeitaria Balneario 
Ltdao e Panificio Ki-Delicia Ltdao 

Abate de gado 
EM 1969, foram abatidas 169 cabegas de bovino e 101 
de suinos, que forneceram 45,1 toneladas de produ
tos diversos, no valor de Cr$ 108,9 milhareso 

A carne verde de bovino representou 33,6 t e 
83,6 % do valor total. A produgao restante consistia 
em carne de porco, toucinho fresco e couros seco 
e salgado de bovinoo 

Produqao Extrativa Vegetal 
EM 1971, registrou-se produgao de 200 ma de madeira 
em toros (Cr$ 2,6 milhares) , 60600 m3 de lenha 
(Cr$ 19,8 milhares) e 3,5 t de carvao vegetal 
(Cr$ 350,00) 0 
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Agricultura 
A AREA cultivada, em 1969, abrangeu 245 ha, sendo 
a produgao calculada em Cr 145,9 milhares, confer
me tabela a seguir : 

VALOR 
PRODUTOS 

Arroz . ................. .. .. . ...... . 
Banana ........................... . 
Feijao ...... . . . ... . ...... . ........ . 
Mandioca ..................... . ... . 
Fumo-em-folha .......... . ......... . 
Outros .......................... .. . 

Absoluto 
(Or$) 

46 620 
45 756 
10 360 
8064 
6 250 

28 822 

Relativo 
(%) 

32,0 
31,4 

7,1 
5,5 
4,3 

19,7 

TOTAl. ...... .... . . ... . ....... 145 872 100,0 -

AGRICULTURA 
. Valor da produ~ao- 1969 

lilliill Arroz 8 . Banana ~ Feitao 

[ill Mandioca § Fumo § Outros 
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A produgao de arroz correspondia a uma area 
de 47 ha, com produgao de 155 t; a de banana, a 
45 ha e 76.000 cachos ; feijao, 40 ha e 34 t; man
dioca, 24 ha e 288 t; fumo, 5 ha e 8 toneladas. 

0 numero de estabelecimentos agropecuarios era 
de 115, ocupando 406 pessoas (Censo de 1970). 

Pecuaria 
0 MuNICIPlO, de pequena area, nao comporta pecmi
ria de grande porte. 

Os bovinos existentes sao de raga holandesa, 
para produgiio de leite. Os criadores de suinos dao· 
preferencia ao duroc-jersey. 

Em 1970, o numero de bovinos era de 483 cabegas, 
e o de suinos, 206, segundo apurou o Censo Agro
pecmirio. 

As outras especies, em 1969, nao ultrapassavam 
a 455 cabegas, entre eqiiinos, ovinos e caprinos. 

0 plantel avicola, segundo o mesmo Cen.so, era 
de 5. 556 cabegas. 

Os registros da produgao de origem animal, em 
1969, acusavam 145.000 litros de leite (Cr$ 49,3 mi
lhares) ; 1.000 kg de manteiga (Cr$ 3,2 milhares) 
e 12 .200 duzias de ovos (Cr$ 9,8 milhares) . 

Comercio e Bancos 
ExrsTIAM, em 1971, 56 estabelecimentos comerciais no 
Municipio: 7 atacadi.stas, 42 varejistas e 7 mistos, 
alem .de uma cooperativa de consumo. 

No ano citado, houve exportagao de peixe sal
gado e congelado para as pragas de Recife (Cr$ 336,7 
milhares) , Salvador (Cr$ 300,7 milhares) , Fortaleza 
CCr$ 372,7 milhares) e Sao Paulo (Cr$ 673,3 milha
res) . 

0 movimento bancario se processa atraves das 
agencias dos bancos Brasileiro de Descontos e 
Bamerindus do Brasil. Em 1971, as principais contas 
bancaria.s, em milhares de cruzeiros, apresentaram 
os seguintes saldos : depositos, 4 .122; emprestimos 
comuns, 1.980; operag6es especiais, 762; cobrangas, 
1. 627 e recon (financiamento para material de cons
trugiio) , l.:S27. 

Presta~ao de Servi~os 
NAQUELE ano, funcionavam ainda 157 estabelecimen
tos de prestagao de servigos : 18 hoteis, 35 restau
rantes, 80 bares e botequins, 4 sal6es de barbeiros, 15 
de cabeleireiros para senhoras e 5 boates. 

Meios de T ransportes 
ALii:M de uma rodovia federal, a BR-101, asfaltada, 
o municipio possui boa rede rodoviaria, formada 
por estradas estaduais e municipais. 

Em 1971, achavam-se em atividade 5 empresas 
de onibus, que mantinham linhas intermunicipais 
e 2 que estabeleciam ligag6es interestaduais. 
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A viagem de onibus ate Brasilia exige, em media, 
29 horas e 55 minutos ; Florian6polis, 1 hora e 
16 minutos ; Camboriu, 5 minutos ; Itajai, 10 minutos ; 
e Itapema, 20 minutos. 

Achavam-se registrados na Prefeitura, em 1971, 
613 autom6veis e jipes, 2 onibus, 58 caminh6es, 6 
furg6es, 28 camionetas e 15 outros veiculos. 

P/ CURITIBA 

PI FlORIANOPOliS 

Comunicaqoes 

CONVENC6ES 

ROOOVIA FEDERAL -
ROOOVIA ESTAOUAL --

EM 1971, era de 192 o numero de aparelhos telefoni
cos ja instalados pela Companhia Catarinense de 
Tel-ecomunica(f6es - COTESC. Quanto ao servi(fo de 
correios e telegrafos, havia uma agencia postal-tele
grafica, da ECT. 

Vista do reservat6rio de cigua 



Cinerama 

Dt!_latorre 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza~iio 

A CIDADE, que tern por Padroeira Santa Ines, cresce 
rapidamerite, sendo cortada pela BR-101. Apresenta 
uma peculiaridade interessante: na parte interna 
do triangulo delimitado pela rodovia e avenidas 
Atlantica e do Estado, as ruas, de modo geral, sao 
numeradas, ao passo que as demais tern denomi
nat;ao. Possui atualmente 4 avenidas, 254 ruas, 1 
prat;a e 1 praia. Ha 68 logradouros pavimentados, 235 
com iluminagao domiciliar, 152 servidos pela rede 
de abastecimento de agua e 1 arborizado. Como 
principais logradouros, devem ser mencionadas as 
avenidas Atlantica, Central, Brasil e do Estado. 
So be a 6 .102 o numero de predios. 

A canalizagao de agua, com 28 . 000 metros, chega 
a 2 . 300 predios, depois de sofrer tratamento em do is 
reservat6rios, com capacidade de 3.800 m ", cada urn. 

A COlTente eletrica, de 220 volts e 50/ 60 ciclos, e 
levada a 5 . 462 prectios e a 800 focos de il uminagao 
publica. 

Foram contados 5. 582 domicilios, registrando
se 3 . 318 vagos e fechados. Dos domicilios ocupa-
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dos, 1. 706 localizavam-se nos quadros urbana e su
burbano e 558 no rural (Censo Demografico de 1970). 

Entre as modernas construc;6es da Cidade, so
bressaem os predios do Marambaia Hotel, do Hotel 
Miramar, do Cinerama e do Educandario Presidente 
Medici. Cabe mencionar, entre os predios de estilo 
europeu, o Hotel Fischer. 

Ha 3 engenheiros no Municipio. 

Saude 
No SETOR de assistencia medica, acham-se em ativi
dade 1 posto de saude, 2 de pronto-socorro, 2 farma
cias e drogarias; 3 medicos, 4 dentistas e 2 farma
ceuticos. 

Religiiio 
0 cuLTO cat6lico disp6e da Matriz de Santa Ines e 
das capelas de N. s.a Aparecida, Sao Sebastiao, N. s.a 
do Bonsucesso, Sao Miguel e Sao Roque. 

Os protestantes se distribuem entre uma igreja 
luterana e oito evangelicas. 

Ha 1 centro espirita. 
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ASPECTOS CULTURAl$ 

Ensino Primario 
EM 1972, contava o Municipio com 13 unidades esco
lares e 83 professores, para os 2.167 alunos matri
culados no inicio do ano letivo. 

Ensino Medio 
MlNISTRAVAM ensino de grau medio a Escola Basica 
Presidente Joao Goulart (curso secundario), com 26 
professores e 573 alunos, e a Escola Tecnica de . 
Contabiliciade Bruno Silva Ccurso comercial), com 10 
prof-essores e 55 alunos. 

Outros Aspectos Culturais 
A BIBL:WTECA Publica Machado de Assis possui urn 
acervo de 800 volumes e pertence a Prefeitura Muni
cipal ; o Cinerama Delatorre situa-se entre os me
lhores do Pais, pelo luxo e conforto; disp()e de 1.200 
poltronas ; o jornal 0 Sol, de periodicidade semanal, 
circula com a tiragem de 1 . 600 exemplares. 

Sao recebidos com nitidez os programas de te
levisao do canal 3, TV-Coligadas de Blumenau e 
canal 6, TV-Cultura de Florian6polis. 



Ha duas associac;6es recreativas: o late Clube 
Camboriu, fundado em 1952, com 720 s6cios, e o 
Camboriu Country Club, que funciona desde 1960 
e reline 215 associados; uma desportiva, o Tubar6es 
Esporte Clube, com 119 s6cios, inaugurado em 1969. 

Existem duas livrarias e 1 tipografia. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E POLITICOS 

Finan~as 
Os TRIBUTos fede rais sao arrecadados pela Agencia 
da Receita Federal de Itajai. 

Em 1971, o Estado arrecadou Cr$ 1,1 milhao e o 
Municipio, Cr$ 2,0 milh6es. A despesa municipal 
realizada foi de Cr$ 1,9 milhao. 

0 Orc;amento Municipal aprovado para 1972 pre
viu receita e fixou despesa de Cr$ 2,0 milh6es de 
cruzeiros (renda tributaria de Cr$ 1,2 milhao) . 

Representa~ao Politico 
A CAMARA Municipal, em 1971, compunha-se de 7 
vereadores. Achavam-se inscritos 4 . 220 eleitores. 

Vista p arcia l d a Cidade 



FONTES 

As INFOMA<;:OES divulgadas neste trabalho fm·am, na sua malaria, 
fornecidas r.elo Agente de Estatistica de Itajai, Ary Jalmar 
Reich. 

Utlllzados, tambem, dados dos arqulvos de documentaQiio 
municipal do IBE, das revlstas Manchete e Quatro Rodas, 
do jornal 0 - Globo e de diversos 6rgiios do sistema estatistico 
nacional. 

ESTA publicaQiio faz parte da sene de monografias munici
pals organizada pelo Departamento de Divulga<;:iio Estatistlca 
do Instltuto Braslleiro de Estatistica. A nota lntrodut6rla, 
sobre aspectos da evolu<;:iio hist6rlca do Municipio, corresponde 
a uma tentativa visando sintetlzar, com adequada sistema
tiza<;:iio, elementos esparsos em diferentes · documentos. Ocor
rem, em alguns casos, dlvergenclas de oplnliio, comuns em 
assuntos dessa natureza, nao sendo raros os equivocos e con
tradiQ6es veriflcados nas pr6prias fontes de pesqulsa. Par 
lsso, o IBE acolheria com o maior interesse qualquer colabo
ra<;:ao, especlalmente de historiadores e ge6grafos. 
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Colec;ao de Monografias 

6.• S~RI E A 

500 - Criciuma, sc 
501 - Ribeirao Preto, SP (4.• ed.) 
502 - Cornelio Proc6pio, PR 
503 - Petrolina, PE 
504 - l tumbiara, GO 
505 - Sape, PB 
506 - Barra de Sao Francisco, ES 

507 - Cachoeira do Sui, RS (2.• 
ed.). 

508 - Sao Manuel, SP 
509 - ltaguaf, RJ (2.• ed.) 
510- sao Fide lis, RJ (2.• ed.) 
511 - Sao Caetano do Sui, SP 

(2.• ed.) 
512 - Presidente Epitacio, SP 
513 - Santa Maria, RS (2.• ed.) 
514 - Goiania, GO (2.• ed.) 
515 - Sao Bernardo do Campo, SP 

(2.• ed.) 
516 - .!.guas de Sao Pedro, SP 
517 - Garibaldi , RS 
518 - Vitorino Freire, MA 
519 - Rio Bran co, AC 
520 - Quixada, CE (2.• ed.) 
521 - Sao Pedro da Aldeia, RJ 
522 - Farroupilha, RS 

523 - Sao Joao da Barra, RJ 
524 - Lambari, MG 
525 - Viseu, PA 
526 - Acarau, CE 
527 - Vit6ria, ES 
528 - sao Vicente, SP 
529 - Coroata, MA 
530 - Parauna, GO 
531 - Batatais, SP 
532 - Alenquer, PA 
533 - Ubatuba, SP 
534 - Torres, RS 
535 - Santa Cruz do Sui, RS 
536 - Uniao dos Palmares, AL 
537 - Sao Raimundo Nonato, PI 
538 - Rolandia , PR 
539 - l tuiutaba, MG 
540 -· Aracaju, SE 
541 - Paranagua, PR 
542 - Sao Joao de Meriti, RJ 
543 - A:tenas, MG 
544 - ltaborai, RJ 
545 - Rio Claro, SP 
546 - Macafba, RN 
547 - Santana do I panema, AL 
548- Ba:neario do Camboriu, sc 
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