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1 - Siderurgica de Barra Mansa 
2 - White Martins 
3 - Ginasio Municipal Washington luiz 
4 - 22.o Batalhao de lnfantaria Blindada 
5 - Servic;o de Aguas e Esgotos - SAE 
6 - Pronto-Socorro Senador Vasconcelos Torres 
7 - Ginasio Municipal 
s - Cemiterio 
9 - Pronto-Socorro lnfantil de Barra Mansa 

10 - Casa de Saude Santa Maria 
11 - Delegacia de Polfcia 
12 - Ginasio Monteiro Lobato 
13 - Fabrica da Nestle 
14 - Santa Casa 
15 - Futuro Forum 
16 - G.E. Barao de Aiuruoca 

•' 

17 - Centro de Saude 
18 - llha Club - Associac;ao Recreativa 
19 - Prefeitura e Camara Municipal 
20 - Estac;ao da EFCB e VFCO 
21 - Centro Educacional de Barra Mansa 
22 - Coh§gio Verbo Divino 
23 - Forum (atual) 
24 - Agencia de Coleta da Fundac;ao IBGE 
25 - Rodoviaria Comendador Geraldo Osorio Rodrigues 
26 - Asi lo de 6rtas 
27 - Faculdade da SOBEU 
28 - Casa da Amizade (asilo de ancias) 
29 - I nstituto de Men ores 
30 - Coh§gio Estadual de Barra Mansa 
31 - Cia. Metalurgica Barbara 



Coleqao de Monogratias - N.• 599 

BARRAMANSA 

ASPECTOS FfSICOS - Area: 848 km'; altitude da sede: 
376 m; temperaturas em •c : maxima, 40,0, minima, 8,0, pre
cipitaqao pluviometrica anual, 1.305,0 mm (1974). 

POPULA9AO RES/DENTE - 101 .660 habitantes (Censo Demo
grtijico de 1970); densidade demogrtifica: 119,88 habitantes 
por quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECONoMICOS - 145 estabelecimentos industriais, 
1 .648 comerciais, 989 de presta~;ao de servi~;os; 697 im6vei s 
rurais ( INCRA); 11 agencias banctirias e 1 da Caixa Eco
nomica Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS 8J estabelecimlmtos de ensino de . 
1.• grau, 7 de 2.• grau e 4 de ensino superior ou de 3.• grau ; 
21 unidades escolares de ensino 'supietivo, 16 outros cursos, 
2 bibliotecas, 2 livrarias, 5 ' tipogratias, 3 iornais, 2 esta~;6es 
radioditusoras, 3 cinemas, 9 associa~;oes culturais e 20 des-
portivo-recreativas. · 

ASPECTOS URBANOS- 600 rults, 15 avenidas, 50 pra~;as, 20 jar 
dins, 10 alamedas, 4 parqu~s; 23.441 pr~!dios, 19.310 liga~;oes 
ezetricas domiciliares, 4.1od. tacos de iluminci~;ao p'll.blica, 
2.542 aparelhos telef6nicos, i16 hoteis, 2 pensoes; 20 restau- · 
rantes, 546 bares e botequlns ... . 

ASSISTI:NCIA MI:DICA - 6 hospitais com 475 leitos, 1 centr o 
de puericultura, 2 pastas de saude, 3 prontos-socorros, 94 
medicos, 54 dentistas, 11 tarmaceuticos, 8 enfermeiros no 
exercicio da pro/issao, 16 farmticias e drogarias, 5 labora
t6nos de antiltses clinicas 

VEfCULOS REGISTRADOS (no Servi~;o de Trli.nsito em 1974) 
- 4.716 autom6veis e iipes, 254 6nibus, 947 caminhoes, 
324 camionetas e 431 vetculos nao especificados. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1975 (milh6es de cruzei
ros) - receita prevista e despesa tixada: 40,7 (renda tri
buttiria: 7,7) . 

REPRESENTAt;AO POLfTICA - 17 vereadores. 

1 



ASPECTOS HIST6RICOS 

0 DEVASSAMENTO do territorio em que se acha 
situado o Municipio de Barra Mansa ocorreu em fins 
do seculo XVIII. A origem da aglomera~ao pode 
associar-se a uma capela, erigida antes de 1820, 
sob a invoca~ao de Sao Sebastiao, nas proximidades 
da foz do rio Barra Mansa. 

Centro de diversos roteiros de tropas, a locali
dade foi, em epocas remotas, etapa preferida pelos 
viajantes de Minas, Sao Paulo e Goias, o que pro
piciou seu rapido desenvolvimento. Entretanto, 
aquele carater primitivo de simples pousada foi, 
pouco a pouco, se perdendo, nao so porque 0 intenso 
afluxo de mercadorias que transitavam em suas 
estradas convidava ao estabelecimento do comer
cio, como porque a fertilidade das terras atraia os 
colonos para as lides agricolas. 

Na primeira metade do seculo XIX multiplicou
se, num crescendo notavel, o numero de fazendas , 
de engenhos e de planta~6es, destacando-se as de 
cafe. 

A mais antiga propriedade parece ter sido a de 
Custodio Ferreira Leite, Barao de Aiuruoca, conside
rado urn dos primeiros habitantes de Barra Mansa 
e que se fixou nas margens do Paraiba, enquanto 
Antonio Marcondes do Amaral, outro pioneiro, se 
instalava em N. S. do Rosario dos Quatis. 

Foi o Barao, entretanto, o primeiro a doar as 
terras onde deveria ser erigida a vila e a reservar, 
nas circunvizinhan~as, areas que seriam concedidas 
aos que nelas se quisessem fixar. 

Indubitavel a importfmcia da constru~ao do tre
cho da Estrada de Ferro D. Pedro II inaugurado em 
1871, com a presen~a do Conde d'Eu. 

Embora a promulga~ao da Lei Aurea tivesse 
atingido a economia municipal, em virtude do exodo 
das lavouras, Barra Mansa conseguiu rapidamente 
refazer-se, para o que muito contribuiu a constru~ao, 
em 1900, de outro trecho ferroviario em seu territorio, 
pertencente a Estrada de Ferro Oeste de Minas. Des
frutando de situac;ao privilegiada como centro fer
roviario, o Municipio soube adaptar-se a situa~ao 
advinda da Abolic;ao e substituiu a lavoura pela 
pecuaria extensiva, que requeria menor numero de 
brac;os. 

Em seu progresso crescente, passou da pecuaria 
a industria, culminando com a instala~ao, num de 
seus distritos, da industria pesada. 

Forma~ao Administrativa 

0 MUNICiPIO, com a denominac;ao de Sao Sebastiao 
da Barra Mansa e territorio desmembrado do de 
Resende, foi criado pelo Decreto provincial de 3 de 
outubro de 1832, instalando-se a 10 ou 16 de feve
reiro de 1833. 
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Pela Lei ou Decreto provincial n.o 170, de 15 de 
maio de 1839, foi criado o distrito. 

A Lei provincial n.0 990, de 15 de outubro de 1857, 
concedeu foros de cidade a Vila de Barra Mansa, e 
em 1892 o distrito-sede teve sua criagao confirmada, 
por forga dos Decretos n.0 s 1, de 8 de maio, e 1-A, 
de 3 de junho. 

Segundo a Divisao Administrativa do Brasil, 
referente ao ano de 1911, o Municipio, com a deno
minagao de Barra Mansa, e composto de 6 distritos: 
Barra Mansa, Espirito Santo, Quatis, Sao Joaquim, 
Amparo e Divisa. Este, a partir de 23-10-1926, passou 
a se chamar Floriano, por forga do Decreto estadual 
n.0 2.019. 

Na Divisao Administrativa de 1933 constam 8 
distritos: os 6 acima relacionados, acrescidos dos de 
Falcao, (criado pelo Decreto estadual n.o 1.638, de 
20-11-1919, com territ6rio desmembrado do distrito 
de Sao Joaquim) e Volta Redonda (Lei est. n.0 2.028, 
de 23-10-1926, com territ6rio desmembrado dos distri
tos de Barra Mansa e Sao Joaquim). A mesma cons
tituigao permaneceu, nao s6 nas Divisoes Territoriais 
de 1936 e 1937, como nos Quadros anexos aos Decre
tos-leis estaduais n.Os 392-A, de 31-3-1938, e 641, de 
15-12-1938, sendo este Ultimo o que fixou a Divisao 
Territorial para vigorar no quinqi.H\nio 1939-1943. 

Os mesmos 8 distritos compoem o Municipio, 
na Divisao Territorial fixada para o quinqti.enio 1944-
1948. Entretanto, 4 deles tern seus toponimos alte
rados: Espirito Santo, Sao Joaquim, Amparo e Flo
riano, que figuram como Rialto, Ribeirao de Sao 
Joaquim, Nossa Senhora do Amparo e Ribeirao da 
Divisa, respectivamente. Essa situac;ao permanece 
inalterada na Divisao Territorial datada de 1950. 

A Lei estadual n.o 2.185, de 17-7-1954, criou o 
Municipio de Volta Redonda. Em conseqti.encia, a 
partir da Divisao Territorial datada de 1955, Barra 
Mansa aparece com 7 distritos: o da sede, Floriano, 
Rialto, Nossa Senhora do Amparo, Quatis, Ribeirao 
de Sao Joaquim e Falcao, situagao que ainda per
dura. 

Forma~iio Judiciaria 
A COMARCA de Barra Mansa foi criada por forc;a 
do Decreto n.o 2.005, de 4 de maio de 1874. Extinta 
pelo Decreto n.o 667, de 16 de fevereiro de 1901, foi 
restabelecida por forga do de n.o 681, de 28 de 
margo de 1901, permanecendo nas Divis5es Territo
riais de 1936 e 1937 e no Quadro Anexo ao Decreto-lei 
estadual n.O 392-A, de 31 de margo de 1938, com urn 
unico termo: o de Barra Mansa. 

Na Divisao Territorial fixada pelo Decreto-lei 
estadual n.o 641, de 15-12-1>938, para o qiiinqti.enio 
1939-1,943, a Comarca de Barra Mansa e constituida 
de 2 termos: Barra Mansa e Rio Claro, situac;ao que 
permanece na Divisao Territorial vigente no qti.in
qiienio 1944-1948 (Decreto-lei estadual n.o 1.056, de 
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31-12-1943), apenas com a modificac;ao do nome do 
termo de Rio Claro para Itavera, que, na Divisao e 
Organizac;ao Judiciliria de 12-1-1952 (Lei n.0 1.429) 
ja figura como Comarca. Barra Mansa continuou, 
assim, como o termo imico da Comarca de igual 
nome, situac;ao mantida pela Lei n .0 1.895, de 6 de 
julho de 1953. Em 20 de abril de 1955, a Lei n.o 1.385 
criou a Comarca de Volta Redonda, com um s6 
termo constituido do Municipio de igual toponimo, 
desmembrado do termo e da Comarca de Barra Man
sa, que permaneceu constituida do termo de igual 
nome, situac;ao ratificada pela Lei n.0 3.836, de 10 
de dezembro de 1958. A de n.o 5.047, de 9 de marc;o 
de 1962, conhecida pelo nome de Lei da Reforma 
da Organizac;ao Judiciaria Fluminense, dividiu o Es
tado em 17 Regioes Judiciarias, integradas por gru
pos de Comarcas ou de Varas. Barra Mansa ficou 
como sede da 8.a Regiao Judiciaria, constituida tam
bern pelas Comarcas de Resende, Angra dos Reis e 
Parati. Composta de 2 Varas - 1 civel e 1 criminal 
- Barra Mansa foi elevada a categoria de 3.a en
trancia, pela citada Lei. 

0 C6digo de Organizac;ao Judiciaria do Estado do 
Rio de Janeiro (Resoluc;ao n.o 1, de 29-,9-1970) regis
tra apenas uma alterac;ao: Barra Mansa deixa de 
ser sede da 8.a Regiao Judiciaria para se-lo da 14.a. 

Figuram 3 varas (2 civeis e 1 criminal) no Novo 
C6digo de Organizac;ao e Divisao Judiciliria do Es
tado do Rio de Janeiro (Resoluc;ao n.0 1, de 
24-3-1975). A Comarca de Barra Mansa, classificada 
como de 2.a entrancia, passa a sede da 9.a Regiao 
Judiciaria. 

Ha 1 Tribunal de Juri e o Poder Judiciario e 
representado por 3 Juizes de Direito, assistidos por 5 
representantes do Ministerio Publico: 3 Promotores 
e 2 Defensores. 

No foro local militam 130 advogados. 

ASPECTOS FISICOS 
SITUADO ao sui do Estado, Barra Mansa, com area 
de 848 km2, e o 3.o maior Municipio da Microrregiao 
do Vale do Paraiba Fluminense. Limitam-no ao norte 
os municipios de Valenc;a (RJ) e Passa Vinte (MG) ; 
a leste, os de Barra do Pirai, Volta Redonda e Pirai 
(todos do RJ); ao sui, os de Rio Claro (RJ) e Bana
na! (SP) e a oeste, o de Resende (RJ) . 

A sede municipal, a 376 metros de altitude, tern 
sua posic;ao geografica determinada pelas coordena
das de 22032'46" de latitude Sul e 44010'0.9" de longi
tude W.Gr. 

De urn modo geral, o relevo e de planalto, com 
altitude media de 400 m, descendo em direc;ao ao rio 
Paraiba do Sui e seus afluentes e elevando-se rumo 
aos distritos de Nossa Senhora do Amparo, Ribeirao 
de Sao Joaquim e Falcao, onde se vern os primeiros 
contrafortes da Mantiqueira. 

Nos limites com os Municipios de Barra do Pirai 
e Valenc;a, situa-se a serra do Rio Bonito. Quanto a 
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Recanto pitoresco do rio do Salta 

do Amparo, serve de divisor das aguas do rio Turvo 
e do C6rrego do Ribeirao. A serra Alto da Mutuca, 
o morro do Palmital e o Redondo complementam o 
sistema orografico. 

0 principal curso d'agua e o rio Paraiba do Sui, 
que corre de oeste para leste, recebendo pela margem 
direita o Banana!, o Barra Mansa, o Brandao, o Ca
choeira, o Cafund6, o Goiabal, o Lagoinha, o Pavao, 
o Pombal, o Sao Pedro e, pela esquerda, 
o Aguas Claras ou Piloto, o Figueira, o Inferno, o 
Quatis, o Ribeirao, o Turvo, entre outros. Merecem 
citac;ao os subafluentes Antinhas, Carioca, Sitio, Bela 
Vista ou Turvo, Cafund6, Bonsucesso, Claro, Godi
nho, Cachoeira, Pirapetinga, Santa Afra, Pedras, 
Desembarque, Santa Helena, Sao Domingos e Ver
melho. 

Outro curso d'agua importante eo rio Preto, que 
recebe os afluentes: Cruzes, Florencio, Patriarca e 
Laje, este avolumado pelas aguas do Sao Domingos, 
todos pela margem direita. 

Entre as quedas d'agua, as cachoeiras do Saito, 
do Cafund6, do C6rrego, do Turvo e do Chale. Ilhas: 
a do Clube e a do Mury. 

Clima salubre, havendo localidades, como Qua
tis, Nossa Senhora do Amparo e Falcao, que se 
distinguem pelas 6timas condic;6es climaticas. 

Em 1974, a temperatura oscilou entre 4ooc, em 
janeiro, e soc, em junho, julho e agosto. A preci
pitac;ao pluviometrica foi de 1.305,0 mm. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
0 VIII RECENSEAMENTO Geral do Brasil (1970) 
registrou 101.660 habitantes : 80.089 residindo na 
area urbana e 21.571 na rural. Em confronto com 
os resultados do Censo anterior (1960), verifica-se 
que o incremento da popula<;ao municipal no ultimo 
decenio intercensitario foi de 59,3 %; da popula((ao 
urbana, de 55,4 %; e da rural, de 75,7% . 

0 distrito-sede, com 87.501 habitantes, abrigava 
86,1 % da popula<;ao total de Barra Mansa. 

A densidade demografica era de 119,88 habitan
tes por quil6metro quadrado. 

POPULA<.;;AO 

Popula~ao residente - 1970 

Urbana 

Rural 

Movimento da Popula~ao 

EM 1974 foram registrados 3.782 nascimentos (137 
natimortos). Ocorreram 1.074 6bitos, dos quais 302 
de menores de 1 ano, e realizaram-se 852 casamen
tos. 
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ASPECTOS ECON6MICOS 

BARRA MANSA, pela importancia de seu parque 
industrial, de sua pecuaria intensiva e de sua 
moderna avicultura, afirma-se, dia a dia, como um 
dos esteios economicos do Estado do Rio de Janeiro. 

0 VIII Recenseamento Geral do Brasil (1970) 
constatou que, entre as 28.032 pessoas economica
mente ativas, 35,7% estavam ligadas ao setor de 
atividades industriais; 18,8% ao de prestagao de 
servic;os; 11,2% ao de comercio de mercadorias; 
9,4% ao de transportes, comunicagoes e armazena
gens; 8,7 % ao de agricultura, pecuciria, silvicultura, 
extragao vegetal, caga e pesca; 5,2% ao de atividades 
sociais; 3,0 % ao de administragao publ.ica e 8,0% 
ao de outras atividades. 

Os 22.471 homens economicamente ativos consti
tuiam 80,16% do total. 

Censo Industrial 
0 CENSO Industrial de 1970 cadastrou 13!9 estabele
cimentos, que ocuparam 4. 985 pessoas (4.591 ligadas 
a prodU<;iio)' as quais foram pagos salarios de 
Cr$ 22,1 milhoes (Cr$ 19,2 milhoes ao pessoal li

. gado a prodU((iiO) . 
0 valor da produ((iio foi de Cr$ 442,9 milhoes, 

alcan((ando as despesas com opera((oes industriais 
Cr$ 267,0 milh6es. 

Industria 
"SITUADO no Vale do Paraiba, no Sul Fluminense, 
em posi((iio geografica excepcional, o Municipio de 
Barra Mansa e o centro do Polo Industrial, com
pletado pelos municipios de Volta Redonda e de 
Resende." 

Servido pela Light, que lhe destina um potencial 
energetico disponivel da ordem de 14 kVA, Barra 
Mansa esta capacitada a atender a demanda de 
novas industrias que la se queiram instalar. Outro 
fator importante para o desenvolvimento industrial 
e a Lei de Incentivos Fiscais, que favorece a implan
ta((iio de novos estabelecimentos fabris, inclusive de 
pequeno e medio partes, e oferece vantagens a 
expansiio dos ja existentes. 

Em 1973 contavam~se 145 estabelecimentos in
dustriais. De acordo com pesquisas realizadas em 100 
estabelecimentos, 4 estavam paralisados, os 96 res-

7 



tantes ocupavam 6.166 pessoas e apresentaram pro
duc;ao equivalente a Cr$ 884,1 milh6es, como mostra 
a tabela: 

CLASSES E 
Gf.:NEROS DE 

INDUSTRIA 

lndustrias extrativas .. .. 
Extra~iio de minora is .. 

lndustrias de transfer-
ma~ao ..... 
Produtos de minerais 

n ao metaliros. 
Metal urgic:~. 
Mecanica .. ........ . . 
Borracha .... . 
Quimica ... 
Produtos ali men tares .. . 
Editorial e grafica .. 
Outras industrins . 

TOTAL. . 

I 
PESSOAL VALOR ~A 

ESTA- OCUPAi)O PHODUCAO 
~EL!"~I- E:\1. __ _ 
i\ .. ENIOS 31-12 Absoluto Rchtti m 

(CrS I 000) (%) 

13 533 0,1 
4 13 533 0,1 

92 6 153 883 545 99,9 

7 351 21 861 2,5 
21 1 146 :m 874 24,6 
8 1 968 323 354 36,6 
3 32 1 186 0,1 

16 727 125 899 14,2 
29 658 159 665 18,1 
3 204 17 994 2,0 
5 1 067 !.') 713 1,8 

96 6 166 884 079 100,0 

I 

INDUSTRIA 

Valor da produ~ao -1973 
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Entre as empresas de maior destaque estao: 
Siderurgica Barra Mansa S.A. Oaminados, lingotes, 
trefilados, ferro gusa, manutengao, sinter, pegas 
fundidas, oxigenio, agua tratada, tijolos, refrata
rios); Companhia Metal.urgica Barbara (centrifu
gagao, alto forno, fundigao, manutengao, eletrici
dade, vapor industrial, agua tratada) ; Nestle -
Cia. Ind . Com. Brasileira de Produtos Alimentares 
(farinhas alimenticias, latas de folhas de flandres); 
Dupont do Brasil S.A. Ind. Quimica (explosives, 
freon, fungicida, acido nitrico, acido sulfurico, ma
nutengao, vapor industrial, energia termica, agua 
tratada, ar comprimido); S.A. White Martins (car
bureto, acetileno) ; Litografica Volta Redonda S.A. 
(impresses de material para uso industrial) ; Coope-.: 
rativa Agro Pecuaria de Barra Mansa Ltda. Oeite 
pasteurizado, manteiga, doce de leite, requeijao, 
iogurte); Montex S.A. Ind. e Com. (abafadores, pe
gas para industria, pegas fundidas, pegas para cal
deirarias, lingotes de ago ao carbona, esquadrias de 
ferro, estrutura de ferro e ago) ; Tuvibra - Cia. Ind. 
Tubos de Concreto (tubas de concreto vibrado) ; 
Cooperativa Agro Pecuaria de Quatis (resfriamento 
de leite) ; Metalurgica Incotel. Ltda. (estruturas me
talicas) ; Pedreira Pombal Ltda. (pedra britada) ; 
Cooperativa Agro Pecuaria N. S. do Amparo Ltda. 
(resfriamento de leite) ; Late Ind. e Com. Ltda. 
(vergalh6es para construgao) ; Antenas Universal 
Ltda. (antenas para televisao, pregos) ; Michigan -
Montagens Constrw;ao Ltda. (pegas para siderurgia) 
e Serraria Vale do Paraiba - SERVAP (usinagem 
de pegas). 

Constru~ao Civil 

EM 1974 concederam-se 627 licengas para construir, 
em terrenos cujas areas totalizaram 163.020 mz, 
sendo de 45.120 mz a area das edificag6es: 33.620 m 2, 

para fins residenciais; 10.000 mz, industriais; 
1.500 m2, comerciais. As edificag6es em causa foram 
avaliadas em Cr$ 18,0 milh6es. 

As licengas para "habite-se" atingiram o nu
mero de 89, no valor de Cr$ 2,2 milhoes, relativas a 
edificag6es em areas que totalizaram 5.400 m2 • 

Gado Abatido 

ABATERAM-SE 6.034 bovines, em 1973, resultando 
1.101,2 toneladas de derivados, dentre os quais se 
destacou a carne verde de bovina, que cobriu 78,5 % 
do total de Cr$ 4,4 milh6es. 
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Censo Agropecu6rio 

SEGUNDO o Censo Agropecuario de 1970, havia 469 
estabelecimentos em area total de 65.265 ha, que 
ocupavam 2.043 pessoas, encontrando-se em ativi
dade 63 tratores. 

Em 368 estabelecimentos (55.201 ha) a produc;ao 
achava-se sob a responsabilidade dos proprietarios; 
em 97 (9.941 ha), dos arrendatarios; em 1 (menos 
de 1 ha), do parceiro e em 3 (123 ha), de ocupantes 
nao discriminados. 

Em 52 questionarios foi declarada a existencia 
de lavouras permanentes nos respectivos estabele
cimentos (223 ha) e, em 262, a de lavouras tempora
rias (1.896 ha). 

Contaram-se bovinos em 406 propriedades; sui
nos em 194; e galinhas em 1.97. 

Agricultura 

EM 1973 os produtos agricolas, colhidos em 13.958 ha, 
foram avaliados em Cr$ 11,0 milh6es. A cana (for
ragem) cobriu 90,5% desse valor; o milho, 5,2%; 
o tomate, 1,7%; a cana-de-ac;ucar, 1,3%; arroz, 
banana, mandioca, caqui e laranja os 1,3% restantes. 

A produc;ao local de hortalic;as e totalmente con
sumida em Barra Mansa e Volta Redonda e sua 
comercializac;ao e feita basicamente atraves das fei
ras-livres, nas quais o feirante e, na maioria das 
vezes, o produtor. 

Contavam os agricultores com a assistencia de 
3 agr6nomos. 

Pecu6ria 

BARRA MANSA deteve, durante mais de urn seculo, 
o titulo de maior bacia leiteira do Pais. Embora, 
com o advento industrial, a pecuaria tenha perdido 
essa posic;ao, ainda e urn importante fator na econo
mia municipal. 

Em 1974, contavam-se 46.220 cabec;as de gado, 
destacando-se os bovinos com 38.550 cabec;as e os 
suinos com 4.100. 

As rac;as preferentemente criadas entre os bo
vinos sao a holandesa e as zebuinas, havendo parti
cular interesse pelo cruzamento dessas ra<{as. 

0 plantel avicola totalizava 1.192.400 cabe<{as. 
Os frangos de corte se destinam a matadouros 

de Volta Redonda, Quatis, Rio de Janeiro, do proprio 
Municipio, Resende, onde recentemente foi concluido 
o maior abatedouro do Estado. 

0 leite, o principal produto, alcanc;ou 19.500.000 
litros em 1974, no valor de Cr$ 21,5 milh6es. 
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A Nestle e a grande consumidora da regmo, 
pois absorve quase toda a produc;ao das cooperativas, 
em que se acham associados os produtores. 

No mesmo ano foram produzidas 142,6 t de 
manteiga (Cr$ 1,4 milhao), 700.000 dii.zias de ovos 
de galinha (Cr$ 2,1 milh6es), 450 kg de mel de 
abelha (Cr$ 4,5 milhares) e 260 kg de cera (Cr$ 3,6 
milhar~s). 

Em 1973 o INCRA cadastrou 697 im6veis rurais . 
Pelos bancos oficiais de Barra Mansa foram 

concedidos, no trienio 1972-74, 1.467 financiamentos 
a agropecuaria, no valor de Cr$ 28,2 milh6es. 

Sete veterinarios prestam assistencia tecnica aos 
criadores. 

Comercio 
BARRA MANSA recebe diariamente compradores 
fluminenses e mineiros, atraidos pelo seu excelente 
comercio, considerado o melhor da regiao, constitui
do por grandes firmas de material de construc;ao, 
de tecidos, j6ias, rel6gios, cereais, material eletrico, 
eletro-domesticos, carnes e supermercados. 

Ha atualmente 1.648 estabelecimentos comerciais 
de pequeno, medio e grande portes, para venda a 
atacado e a varejo. 

Tres entidades representam os pracistas : Asso
ciac;ao Comercial, Industrial e Agro-Pastoril; Clube 
dos Diretores Lojistas e Sindicato do Comercio va
rejista. 

Bancos 
INTEGRAVAM a rede bancaria em 1974 agencias 
do Banco do Brasil, Banco do Estado do Rio de 
Janeiro, UNIBANCO (2 estabelecimentos), Banco 
Real (2), Banco Mercantil Industrial do Brasil, Ban
co Nacional, Banco do Estado de Minas Gerais, 
Banco Brasileiro de Descontos e Banco Econ6mico. 

Achava-se tambem em funcionamento 1 agen
cia da Caixa Econ6mica Federal. 

Compensa~ao de Cheques 
PELA Camara competente foram compensados, em 
1973, 486.475 cheques, no valor de Cr$ 873,1 milh6es 
(Cr$ 1,8 milhar, o valor mectio por cheque). 

Movimento lmobiliario 
EM 1974 foram lavradas 1.543 escrituras de trans
miss6es de im6veis (1.327 por compra e venda), no 
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valor de Cr$ 129,8 milh6es (Cr$ 41,9 milh6es por 
compra e venda), e inscreveram-se 5;9 hipotecas 
convencionais, registrando-se valor de Cr$ 15,5 mi
lh6es. 

Presta~ao de Servi~os 
TAMBEM em 1974 contavam-se 989 estabelecimentos 
de prestac;ao de servigos: 546 bares e botequins, 33 
sal6es de barbeiros, 20 restaurantes, 19 sal6es de 
cabeleireiros para senhoras, 16 hoteis, 4 boates, 2 
pens6es e 349 nao especificados. 

Meios de Hospedagem 
0 RIP Hotel disp6e de 46 apartamentos; o Caribe, de 
32; o Elvis, de 15. Alem dessas acomodag6es, encon
tram-se no Climax Hotel, 30 apartamentos e 13 
quartos; no Sao Paulo, 15 e 36; e no Grande Hotel, 
6 e 49. Os demais oferecem apenas quartos, num 
total de 263. Sao eles: Hotel Careca, Sao Jose, Nova 
Era, Paraiso, Real, Avenida, vera Cruz, Celo, Galaxie 
e Turista. 

Ravia duas pens6es registradas: N. S. Apare
cida e Central, cada uma delas com 9 quartos. 

Transporte 
BARRA MANSA e servido pelas rodovias federais 
BR-116 (Presidente Dutra) e BR-393 (Lucio Meira); 
pelas rodovias estaduais RJ-155 (Presidente Vargas), 
RJ-159 (Floriano-Quatis), RJ-143 (Quatis-N. s. do 
Amparo), RJ-153 <Ribeirao de Sao Joaquim-Volta 
Redonda) e RJ -157 (Barra Mansa-Rialto) e por ro
dovias municipals. 

/ 
/ 

1'/Af'JGI(f, CliS k(IS 

CONVEN<;;0ES: 

LIMITES U-.jTERESTA[.;UAIS 

RODOVIA fEDERAt , 

RUDOVIA ESTADUAl - J 
FERROVI A ~ 

- ·-----
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Rodovitiria Comendador G eraldo Osor io Rodrigues 

As ligaQ6es ferroviarias estiio a cargo da Es
trada de Ferro Central do Brasil, da Rede Ferroviaria 
Federal, que mantem no Municipio as estaQ6es de 
Barra Mansa, Saudade, Pombal e Floriano e da 
VFCO, com as estaQ6es de Barra Mansa, Glicerio, 
Quatis, Joaquim Leite e Falcao. 

Os percursos entre Barra Mansa e a Capital 
Federal, Capital Estadual, Siio Paulo, Niter6i e ou
tras cidades importantes, tern os seguintes tempos 
medias: Brasilia (rodovia) 22 h ; Siio Paulo (rodo
via e ferrovia) 4 h; Niter6i (via ponte) 2 he 30 min; 
Rio de Janeiro (rodovia e ferrovia) 2 h; Passa Vinte 
(MG) (rodovia e ferrovia ) 1 h 50 min; ValenQa (ro
dovia) 1 h 40 min; Banana! (SP) (rodovia) 1 h 
15 min; Rio Claro (rodovia) 1 h; Barra do Pirai (ro
dovia e ferrovia) 1 h; Resende (rodovia e ferrovia) 
50 min; Pirai (rodovia) 40 min ; Volta Redonda 
(rodovia e ferrovia) 20 min. 

Sediadas em Barra Mansa, estabelecem liga
Q6es interestaduais, intermunicipais e interdistritais 
as seguintes empresas de 6nibus, que em 1974 trans
portaram em conjunto 26.981.698 passageiros : 
ViaQiio Ano Born Ltda, ViaQiio Sao Joao Batista Ltda., 
ViaQao Falcao Ltda., ViaQao Cidade do AQo S.A., 
Auto Comercial Barra Mansa Ltda., ViaQao Volta 
Redonda Ltda., ViaQiiO Sul Fluminense Ltda., Ri
viera Transportes Turismo Ltda., ViaQao Resendense 
Ltda., Expresso Boa Sorte Ltda., e COLITUR -
Transportes Rodoviarios Ltda. 

Barra Mansa e servido ainda por IguaQU Turis
mo Transportes Altaneiro - ITA, sediada em Nova 
IguaQu-RJ; ViaQao Progresso e Turismo Ltda., Vas
souras-RJ; Viagao Sampaio S.A., Rio de Janeiro-RJ; 
ViaQao N. S. Aparecida, Barra do Pirai-RJ; Viagao 
Valenciana Ltda., ValenQa-RJ; util S.A., Rio de 
Janeiro-RJ ; e Transcolin, Caratinga-MG. 
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Estavam registrados no Servic;o de Transite local, 
4.716 autom6veis e jipes, 947 caminh6es, 324 camio
netas, 254 6nibus e 431 veiculos a motor nao especi
ficados. 

Por via ferrea, foram transportados 141.093 pas
sageiros em 1974. 

C omu nicac;oes 

A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos 
(ECT) mantem 8 agencias no Municipio: 2 no 
distrito-sede (1 postal-telegrafica, 1 postal) e 1 
postal, em cada urn dos demais distritos. 

As comunicac;6es telefonicas acham-se a cargo 
da Companhia Telef6nica Brasileira (CTB), que, em 
1974, mantinha 2.542 aparelhos telef6nicos instala
dos. 

Ha 2 estac;6es de radiodifusao: Radio Sui Flu
minense, prefixo ZYD-37, fundada em 1<947, e Radio 
do Comercio, ZYD-51, em 1969. Ambas transmitem 
em ondas medias. 

Os programas de televisao das estac;6es cariocas 
(canais 4, 6 e 13) sao muito bern recebidos no Mu
nicipio. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Domicilios 

0 VIII RECENSEAMENTO Geral do Brasil (1970) 
cadastrou 19.113 domicilios (19 provis6rios), 9.302 dos 
quais habitados por seus proprietaries; 7.199, por 
inquilinos ; e 2.593, por ocupantes nao especificados. 

Quanto as instalac;6es e utilidades existentes, 
7.239 domicilios achavam-se ligados a rede geral 
de agua e 9.376 dispunham de poc;os ou nascentes. 
Iluminac;ao eletrica havia em 12.666. Servidos pela 
rede geral de esgotos sanitarios, contavam-se 5.212; 
por fossas, 7.839; por outros escoadouros, 2.449. 

Urbanizac;ao 

CIDADE bern trac;ada e edificada, Barra Mansa 
conta com 15 avenidas (destacando-se as Joaquim 
Leite, Domingos Mariano, Dario Aragao, Francisco 
Vilela, entre outras), 50 prac;as (Ponce de Leon, da 
Liberdade, da Bandeira), 600 ruas (Ary Fontenele, 
Mario Ramos), 20 jardins, 10 alamedas e 4 parques. 
Ha 4.100 focos de iluminac;ao publica. 

Ao lado de modernos edificios, veem-se belas 
construc;6es antigas, testemunhas do fausto de outras 
epocas. 
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Entre os 23.441 prectios existentes, 19.310 dis
poem de energia eletrica domiciliar (110 volts e 
freqiiencia de 60 c/s) . 

Em 1974 consumiram-se 299.532 MWh: 19.332 
para fins residenciais; 257.445, industriais; 13.090, 
comerciais e 9.665 nao especificados. 

Ha 7.433 predios ligados a rede de abastecimento 
dagua, que e captada no rio Paraiba do Sul e sub
metida a tratamento, e 12.365 a de esgotos sanitarios. 

No exercicio da profissao encontravam-se 32 
engenheiros e 12 construtores licenciados. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
OS SERVIQOS mectico-hospitalares acham-se a car
go de 6 estabelecimentos que oferecem 475 leitos . 
Ha 4 de clinica geral: Hospital Santa Isabel, Pronto
Socorro Senador Vasconcelos, Casa de Saude Santa 
Maria e Associagao de Assistencia e Protegao a In
fancia; 1 de pediatria: Prontil ; e 1 de psiquiatria: 
Clinica Vale do Paraiba. 

Funcionam ainda 1 centro de puericultura, 2 
postos de saude, 3 prontos-socorros e 5 laborat6rios 
de analises clinicas, contando-se 16 farmacias e 
drogarias. 

0 Municipio possui ,94 medicos, 54 dentistas, 11 
farmaceuticos e 8 enfermeiros. 

Assistencia Social 
A ASSISTENCIA Social e prestada pela Irmandade 
da Santa Casa da Misericordia de Barra Mansa, 
Asilo da Mendicidade de Barra Mansa, Congregagao 
N. s. do Amparo, Associagao de Protegao e Assis
tencia a Infancia de Quatis e Instituto de Menores 
de Barra Mansa. Tern especial cuidado a protegao 
ao menor abandonado. 



Matriz d e Siio Sebastiiio 

Religiao 

DE ACORDO com os resultados do VIII Recensea
mento Geral (1970), eram cat6licos romanos 90,5 % 
dos municipes ; os evangelicos somavam 6,0%; os 
espiritas, 1,8% ; 0,9 % professavam outras religi6es e 
os que nao tinham religiao chegavam a apenas 0,8%. 
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Os cat6licos disp6em de 7 Matrizes; de Sao 
Sebastiiio, da Santa Cruz, de Santo Antonio da Sau
dade e do Sagrado Cora(:ao de Jesus, no Distrito de 
Barra Mansa; de N. S. do Rosario, no de Quatis; 
do Sagrado Cora(:ao de Jesus, no de Floriano; e de 
N. s. do Amparo, no distrito do mesmo nome. 

Ha ainda 26 capelas: 14 no distrito de Barra 
Mansa, 6 no de Quatis, 3 no de Floriano, 1 no de Fal
cao, 1 no de Rialto e 1 no de Ribeirao de Sao Joa
quim. 

Os evangelicos contam com 11 templos, todos no 
distrito-sede: da Igreja Adventista do 7.0 Dia, da 
Assembleia de Deus, da Congrega(:ao da Boa Sorte, 
da 1.a Igreja Batista de Barra Mansa, da Congrega
(:ao Crista do Brasil, da Igrej a Sao Luis, da Igrej a 
Batista Central, da Igreja Metodista (2), da Igreja 
Presbiteriana e da Igreja Metcdista da Boa Sorte. 
Os sal6es, em numero de 17, acham-se assim locali
zados: 7 no distrito-sede, 8 no de Floriano e 2 no 
de Rialto. 

Os espiritas tern seu culto oficializado em 2 tem
plos: Centro Espirita Filhos da Luz e Tenda Espirita 
Pai Cambinda. 

ASPECTOS CUL TURAIS 

Alfabetiza~oo 

0 fNDICE de alfabetizagao alcangado por Barra 
Mansa em 1970, segundo o Censo entao realizado e 
que abrangeu as pessoas de 5 anos e mais de idade, 
foi de 71,37%. 0 numero de alfabetizados atingiu 
52.090 na area urbana e 10.255 na rural. 

Ensino Superior 

OS PRIMEIROS movimentos para a implanta(:ao de 
ensino superior no Municipio surgiram em julho de 
1961, por iniciativa da SABEC S.A. Barramansense 
de Ensino e Cultura, sucessora da Escola Tecnica de 
Comercio Barra Mansa S.A. 

Com a cria(:ao, em 12 de setembro do mesmo 
ano, da SOBEU - Sociedade Barramansense de 
Ensino Universitario, atualmente Sociedade Barra
mansense de Ensino Superior, foi que se efetivou a 
criagao das faculdades que a seguir se mencionam. 

Primeiro estabelecimento de ensino superior do 
Municipio e da Regiao Sul Fluminense, a Faculdade 
de Direito de Barra Mansa foi autorizada a funcio
nar em 20 de julho de 1966 e reconhecida pelo De
creta-lei n.0 69 .039, de ,9 de agosto de 1971. Frequen
tam-na atualmente 1.010 alunos, sendo seu corpo 
docente constituido de 20 professores. 
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Grupo Escolar Barao de Aiuruoca 

A Faculdade de Ciencias Administrativas, auto
rizada a funcionar pelo Decreto n.o 65.824, de 8 de 
dezembro de 1969, foi o segundo estabelecimento de 
ensino superior a se instalar em Barra Mansa. Pos
sui 889 alunos, com corpo docente de 20 professores. 

A terceira unidade foi a Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras, com os cursos de Pedagogia, Le
tras, Ciencias Sociais, Ciencias Biol6gicas e Matema
tica. Acham-se matriculados no corrente ano letivo 
930 al unos, sob a dire gao de 59 professores. 

0 mais recente estabelecimento da SOBEU e a 
Faculdade de Comunicagao Social, que registra ma
tricula de 280 alunos, com 11 professores. 

Estrutura-se o funcionamento da unidade de 
Engenharia, que abrangera as areas de Engenharia 
Civil, Eletr6nica, Quimica, Eletrotecnica e Teleco
municagoes. 

Bolsas de Estudo - Atraves dos fundos "Ayres de 
Azevedo" (Filosofia), "Jose Olimpio Pereira" (Admi
nistragao) e "Te6filo de Andrade'' (Direito), elevou
se a mais de 200 mil cruzeiros o valor das bolsas de 
estudo concedidas em 1974. 
Sede - Instalada em sede propria, a entrada do 
principal acesso a Cidade, a SOBEU dispoe de dois 
modernos conjuntos para o funcionamento de suas 
Faculdades. 

Contam-se 55 salas de aula, modernamente ins
taladas, alem de Audit6rios, Laborat6rios, centro de 
Recursos Audiovisuais, Centro de Coordenagiio, de 
Pesquisas e Estudos, Tipografia, Mecanografia, Bi
blioteca, Diret6rios Academicos, Administragao 
Central e grande area reservada a pratica de Edu
cagiio Fisica. 

0 Centro de Recursos Audiovisuais esta dividido 
em 5 setores: Controle e Circulagiio, Recursos Gra
ficos e Tridimensionais, Recursos Auditivos, Cinema 
e Fotografia, Treinamento e Pesquisa, tendo como 
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finalidade motivar e criar condig6es para melhoria 
da aprendizagem, atraves de processos eficientes de 
comunicagao. 

o Centro de Coordenagao de Pesquisas e Estudos 
(CECOPE) e urn 6rgao tecnico de deliberagao orga
nizacional e normativa em materia de Ensino e 
Pesquisa. Inestimaveis servigos ja tern prestado a 
comunidade, apesar de ter sido criado ha pouco mais 
de urn ano (15-4-1974). 

A Tipografia e a Mecanografia sao as respon
saveis pela confecgao de impresses, fichas, blocos e 
outros materiais de expediente. Em suas oficinas se 
executam gratuitamente boletins e prospectos, para 
as entidades de classe e clubes de servigos, em aten
dimento as necessidades da comunidade barraman
sense. 

Ensino de 2.0 Grau 
0 ENSINO de 2.0 grau e ministrado em 7 estabeleci
mentos : Colegio Estadual de Barra Mansa (man
tendo os cursos Basico, Forinagao para o Magisterio, 
Secretariado, Desenho Mecanico, Contabilidade, 
Cientifico), com 341 alunos matriculados em 1975 e 
corpo docente de 33 professores; Instituto Progresso 
Barra Mansa (Basico, Formagao para o Magisterio, 
Quimica, Edificag6es) , 153 e 10; Centro Educacional 
Barra Mansa ( Basico, Formagao para o Magisterio, 
Quimica, Contabilidade, Desenho Mecanico, Eletro
nica, Eletrotecnica, Secretariado, Administragao), 
884 e 82 ; Colegio Verbo Divino (Basico, Laborat6rio 
Medico, Desenho Mecanico, Comercio, Contabilidade, 
Secretariado) , 616 e 22; Colegio N. S. do Amparo 
(Basico, Formagao para o Magisterio), 105 e 19; Ins
tituto Nego Chiesse (Basico, contabilidade, Formagao 
para o Magisterio), 98 e 13 ; Instituto Metodista or
l.ando Rossi (Basico) , 55 e 10. 

SOBEU - Soci edade B arramansense de En sino Super ior 



Ensino _de 1.0 _ Grau 

EM 1975 contavam-se 83 estabelecimentos de ensino 
de 1.0 grau, nos quais se matricularam 24.468 alunos, 
sob a orienta<;ao de 1.111 professores. 

Dentre os 26 mantidos pelo Estado destacavam
se o Colegio Estadual de Barra Mansa e o Grupo 
Escolar Barao de Aiuruoca. A cargo da Prefeitura 
havia 50, entre eles o Ginasio Municipal de Barra 
Mansa e o Ginasio Municipal Washington Luiz. Entre 
os 7 particulares encontravam-se o Instituto Nego 
Chiesse e o Centro Educacional Barra Mansa. 

Ensino Supletivo 

NAS 21 un!dades escolares de ensino supletivo, onde 
lecionavam 169 professores, matricularam-se no ini
cio do ano letivo de 1975, 2.448 alunos. 

Centro Assistencial de Forma~oo Prolissional 
e Cultural de Barra Mansa- CAFOP 

FUNDADO em 12 de abril de 1969, o CAFOP visa 
precipuamente a forma<;ao de mao-de-obra especia
lizada. 

Por for<;a da Delibera<;ao n.0 104, de 20 de no
vembro de 1.969, foi considerado 6rgao de utilidade 
publica municipal e da Lei n.o 6.728, de 23 de novem
bro de 1971, de utilidade publica estadual. 

No 1.0 semestre de 1975, o CAFOP ofereceu 16 
cursos, cada urn deles para turmas d@ 20 alunos. Com 
dura<;ao de 300 horas, funcionaram 2 cursos de Dese
nho Mecanico; de 25(} h , 1 curso de Eletricista Manu
t enr;ao; de 200 h, 2 cursos de Ajustador-Mecanico, 
2 de Caldeireiro, 2 de Torneiro-Mecanico, 1 de Eletri
cista-Instalador, 1 de Fresador; de 100 h , 1 de Car
pinteiro-Esquadria e 2 de Mar;ariqueiro; de 90 h, 1 
de Leitura-Desenho e de 80 h, 1 de Tecnologia-Me
canica. Desses cursos, 7 funcionavam no Grupo Es
colar Santa Helena; 4 na Montex; 4 no Colegio 
Estadual e 1 na Nestle. 

Ainda para o desenvolvimento da mao-de-obra 
profissional, ha a seguinte programa<;ao : 8 cursos de 
Soldador-Eletrico, 7 de Eletricista, 3 de Leitura
Desenho, 2 de Carpinteiro, 2 de Eletricista-Auto, 
2 de Pintor-Obra, 2 de Rep. Eletro-Domesticos, 2 de 
Modelador-Fundir;ao, 2 de Moldador-Fundir;ao, 2 de 
Soldador-Arg6nio, 1 de Tecnologia-Mecanica, e 1 de 
Fresador. 
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Bibliotecas 
AS DUAS bibliotecas existentes sao a Biblioteca 
Publica, em funcionamento ha mais de 100 anos, 
pais foi criada em 1873, sendo seu acervo atual de 
5.000 volumes, e a Biblioteca da SOBEU, que possui 
mais de 10.000 volumes. 

Ambas resgistraram, em 1974, 18.217 visitantes, 
39.121 consultas e 3.550 emprestimos de suas obras. 

0 Brasiio 

0 BRASAO de Barra Mansa foi oficializado pela 
Delibera~ao n.0 1.045, de 16 de setembro de 1970 que 
tern o seguinte tear: 

"Art. 1.0 - Fica oficializado o Brasao do Munici
pio de Barra Mansa, assim apresentado: 

"Tendo Barra Mansa sido fundada sob a egide 
de Sao Sebastiao, e 6bvio que em seu brasao figure 
uma alegoria referente ao mesmo, assim como outra, 
lembrando geograficamente a sua origem, ja que o 
nome e expressivamente geografico <Barra Mansa) ; 
figura a paisagem predominante e que deu origem 
ao nome da cidade. 

Figura tambem uma alegoria referente ao Ba
rao de Aiuruoca, doador da gleba em que se encontra 
a cidade oriunda da Capela de Sao Sebastiao. 

Em outro quartel figura, em tres faixas distintas, 
as diversas fases econ6micas par que passou Barra 
Mansa; a agricola, a pecuaria e a industrial. 

0 escudo portugues, par nossa origem portu
guesa, enquartelado, para melhor distribui<;ao das 
pegas. 
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No primeiro quartel, em fundo de purpura (a 
purpura era a cor da autoridade romana, e sendo 
Sao Sebastiao militar romano, sacrificado por suas 
convicc;oes cristas, e de importancia que esse detalhe 
figure na montagem do escudo) . Sobre esse quartel 
as tres setas (em ouro), que sacrificaram aquele 
Santo; isto porque a cidade foi criada na Capela de 
sao Sebastiao. 

No segundo quartel, entre as Serras do Mar e da 
Mantiqueira, essas em sinople (verde) o Rio Paraiba 
do Sul recebendo o Rio da Barra Mansa, ambos em 
prata. 

0 ceu, nesse quartel, em prata, com um sol fla
mante, em purpura. Esse simbolo significa que assim 
como o sol e o centro de um sistema planetaria, 
Barra Mansa e o centro de um sistema politico-eco
n6mico. 

No quartel de baixo, a esquerda, as tres fases 
econ6micas de Barra Mansa; a primeira em campo 
de ouro, uma charrua em sable (preto) lembrando 
o periodo de ouro da agricultura; no segundo, em 
campo de prata, uma vaca em alaranjado, lem
brando a fase da pecuaria e a terceira, em ouro, 
uma roda dentada em sable (preto) lembrando a 
nova fase do progresso, a fase industrial. 

No ultimo quartel, em campo azul (a cor da 
lealdade), qualidade imprescindivel aos "baroes", 
urn escudo de prata, encimado por urn elmo (tam
bern distintivo proprio dos baroes), tambem em pra
ta; no escudo uma cruz de cristo. 

Essas pec;as estao em lugar do escudo do Barao 
de Aiuruoca, Custodio Ferreira Leite, doador da area 
da cidade, escudo que nao foi conhecido, tendo no 
peito, como no retrato que ha no Salao da Camara, 
uma cruz de Cristo. 

Sobre o escudo urn Castelo em ouro, com quatro 
torres, sendo uma de frente e duas de lado, vistas 
pela metade. A quarta nao e visivel. 

Sob o escudo, uma faixa em prata com o lema 
Paz-Justic;a-Labor, em Latim PAx-Ivs-LABOR. 

Dois festoes guarnecem o escudo. Urn e urn feixe 
de canas em flor, outro urn ramo de cafe frutificado, 
produtos agricolas que ja sustentaram a economia 
de Barra Mansa e ainda contribuem com muito do 
seu para a economia do Brasil". 

Cinemas 

POSSUI Barra Mansa 3 cinemas: o Cine Riviera, 
que dispoe de 2.138 poltronas; o Palacio, 782; e o 
Saudade, 585. 
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Fazenda Santa Helena Country Clube 

lmprensa Periodica 
EM CIRCULAQAO 3 jornais, dos quais o mais antigo 
e o Sul Fluminense, fundado em 1963. De periodici
dade semanal, sua tiragem e de 3.000 exemplares. 
Sete anos depois, saiu a Voz da Cidade, bissemanal, 
15.000 exemplares. 0 mais novo jornal, 0 Lider, 
semanal, 3.000 exemplares, data de 1974. 

Ha 5 tipografias e 2 livrarias. 

Associativismo 
SAO 9 as associa<;6es cul turais: Sociedade Musical 
Sao Sebastiao, fundada em 1936; Rotary Clube Barra 
Mansa-Centro, 1942; Sider Clube - Banda Musical 
Siderurgica Barra Mansa, 1959; Lion's Club-Centro, 
1960; Rotary Clube de Barra Mansa-Sul, 1966; Lion's 
Club-Ano Born, 1968; Comissao Musical de Cultura, 
1970; Comissao de Turismo - COMUTUR, 1971; 
MOBEC - Movimento Barramansense de Expansao 
Cultural, 1974. 

Quanto as desportivo-recreativas elevam-se a 
20: Barra Mansa Futebol Clube, fundada em 1908; 
Quatis Futebol Clube, 1913; Minas Esporte Clube, 
1926; Saudade Futebol Clube, 1928; Tupy Futebol 
Clube, 1932 ; Associa<;ao Atletica Barbara, 1939; Clube 
Municipal, 1941; Vila Nova Futebol Clube, 1940; Boa 
Sorte Futebol Clube, 1>950; Sociedade Recreativa Ilha 
Clube, 1951; Esporte Clube Siderantim, 1951; Taba
jara Clube, 1956; Cana Esporte Clube, 1957; Associa
<;ao Atletica Goiabal, 1957; Jardim America Futebol 
Clube, 1957; Real Esporte Clube, 1963; Esporte Clube 
Vista Alegre, 1963; Gremio Beneficente Montese, 
1964; Azteca Clube, 1965; Sociedade Esportiva Pri
mavera, 1967. 
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ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS E 
POLiTICOS 

ENTRE outras reparti<;oes publicas, acham-se sedia
das em Barra Mansa: Diretoria Regional da Fazenda 
Estadual - 5.a Regiao Administrativa, 5.a Regiao 
Sanitaria, 5.a Regiao Escolar, 5.a CIRETRAN, Posto 
do INCRA, Posto do FUNRURAL, Departamento de 
Estradas de Rodagem DER-RJ, Rede Ferroviaria Fe
deral, 22.0 Batalhao de Infantaria Blindada, Posto 
do Ministerio do Trabalho, Ag€mcia do INPS, Posto 
de Insemina<;iio Animal, Servi<;o de Inspe<;ao Animal 
(Ministerio da Agricultural, Posto Fiscal do Minis
terio da Fazenda, Agencia Postal, Telegratica e Telex 
- Ministerio das Comunica<;oes, Agencia de Coleta 
do IBGE, Delegacia de Policia, Funda<;ao Educacio
nal de Barra Mansa, Servi<;o Aut6nomo de Agua e 
Esgoto, Funda<;ao Hospitalar de Barra Mansa. 

Finan~as Publicas 

EM 1974 a arrecada<;ao estadual foi de Cr$ 82,6 
milhoes e a municipal de Cr$ 25,6 milh6es. 

0 Or<;amento Municipal para 1975 previa receita 
de Cr$ 40,7 milh6es (Cr$ 7,7 milhoes de renda tri
butaria) e fixava igual despesa. 

Representa~ao Politico 

o LEGISLATIVO Municipal compoe-se de 17 verea
dores. Nas 2 zonas eleitorais achavam-se inscritos 
50.268 eleitores, em 1975. 
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FONTES 

AS INFORMA{:OES divulgadas nest e trabalho toram, em sua 
maioria, tornecidas pelo Agente d e Coleta em Barra Mansa, 
Roberto d e Oliveira Miranda. 

Utilizados, tambem dados dos arquivos de documentaciio 
municipal do IBGE, da 1.• edio;:iio da Monogra[ia, de diversos 
orgiios da estattstica nacional, e das publicacoes - Adminis
trat;iio Feres Nader - 1.• aniverscirio e Barra Mansa e Seus 
Administradores, de J.B . de Athayde. 

ESTA publicao;:iio taz parte da serie de monogra[ias munici
pais organizada pelo Departamento de Divulga<;iio Estatlstica 
do IBGE. A nota introdut6ria, sobre aspectos da evolu(:iiO his
t6rica do Municipio, corresponde a uma tentativa no sentido 
de sintetizar, com adequada sistematiza(: iio, elementos esparsos 
em d i/erentes documentos. Ocorrem, em alguns casas, diver
gencias de opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, ndo 
sendo raros os equlvocos e contradi.;oes veri/icados nas pr6prias 
tontes de pesquisa . Por isso, o IBGE acolheria com o maior 
interesse qualquer colabora~do, especialmente de historiadores 
e geogratos. 
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Colegao de Monografias 

500 Crici um a, sc 
501 Ribeirao Preto, f.P 
502 Corneli o ProcOpio, PR 
503 Petrolina, PE 
504 ltumbiara, GO 
505 Sape, PB 
506 Barra de Sao Francisco, ES 
507 Cachoeira do Sui, RS 
508 Sao Manuel, SP 
509 ltaguaf, RJ 
510 Sao Fidelis, RJ 
511 Sao Caetano do Sui, SP 
512 Presidente Epit ac io, SP 
513 Santa Maria, RS 
514 Goiania, GO 
515 Sao Bernardo do Campo, SP 
516 Aguas de Sao Pedro, SP 
517 Garibaldi , RS 
518 Vitorino Freire, MA 
519 Rio Branco, AC 
520 Quixada, CE 
521 Sao Pedro da Aldeia, RJ 
522 Farroupi lha , RS 
523 Sao Joao da Barra, RJ 
524 Lambari, MG 
525 Vi seu, PA 
526 Acarau, CE 
527 Vit 6 ria, ES 
528 Sao Vicente, SP 
529 Coroata, MA 
530 Parauna, GO 
531 Batatais , SP 
532 Alenquer, PR 
533 Ubatuba, SP 
534 Torre s, RS 
535 Santa Cruz do Sui, RS 
536 Un iao dos Pal mares, AL 
537 Sao Rai mundo Nonato, PI 
538 Rolandia, PR 
539 I l ui utaba, MG 
540 Aracaju, SE 
541 Paranagua, PR 
542 Sao Joao de Meriti, RJ 
543 Alfenas, MG 
544 ltaboraf, RJ 
545 Rio Cla ro, PR 
546 Macafba , RN 
547 Santana do I panema, AL 

5a smiE A 

548 Balneario de Camboriu, sc 
549 Santo iingelo, RS 
550 Guaxupe, MG 
551 Natal, RN 
552 Barra do Corda, MA 
553 Suzano, SP 
554 Araruama, RJ 
555 Gramado, RS 
556 Vila Vel ha , RS 
557 Paulista, PR 
558 Maua, SP 
559 Adamantina, SP 
560 ltambacuri, MG 
561 Caceres, MT 
562 Dom Pedrito, RS 
563 ltabira, MG 
564 Santos Dumont, MG 
565 Cascave l, PR 
566 l tajuba, MG 
567 Santa Barbara d'Oeste, SP 
568 Santa Rosa, RS 
569 Sao Jose , sc 
570 Uberaba, MG 
571 Assis Chateaubriand, PR 
572 Po a, SP 
573 Sao Bento do Sui, SC 
574 Montenegro, RS 
575 Ronuon6 polis, MT 
576 Crateus, CE 
577 Rio Ve rde, GO 
578 Sao Marcos, RS 
579 Araxa, MG 
580 Diamantina, MG 
581 Arroio Grande, RS 
582 Trcs P.ios, RJ 
583 Aguas de Lind6 ia, SP 
584 Campinas, SP 
585 Barra Boni ta, SP 
586 ltu , SP 
587 Diadema, SP 
588 Mirand6polis, SP 
589 Palmeira uas Missoes, RS 
59Q Osasco, SP 
591 Andradas, MG 
592 Sao Jose do Rio Preto, SP 
593 Picos, PI 
594 Sao Gabriel, RS 
595 Pe canha , MG 
596 Tres Coracoes, MG 
597 Sao Carlos, SP 
598 Sarandi, RS 
o99 Barra Mansa, RJ 

Acabou -se d e imprimir, aos tn!s dias do mes de outubro 
d e mil novecentos e setenta e cinco, nas oticinas do Servit;o 

Grdf i co do IBGE, Av . Brasil, 15671 , Rio d e Janeiro, RJ. 
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