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Finan~as 

EM 1973, a Uniao arrecadou Cr$ 1,7 milhao. Em 
1974 a arrecadagao do Estado foi de Cr$ 10,7 mi
lhoes; a da Prefeitura, Cr$ 4,9 milh6es, tendo rea
lizado despesas no valor de Cr$ 4,6 milhoe.s. 

0 Orgamento Municipal para 1975 previu receita 
de Cr$ 5,5 milhoes (Cr$ 1,3 milhao de renda tribu
taria) e fixou igual despesa. 

Representa~ao Politico 
ONZE vereadores compoem a Camara Municipal. 

·Em 1974, achavam-se inscritos 10 . 084 eleitores em 
toda a Comarca (8 .205 no Municipio). 

S~D PAULO 

FONTES 

AS INFORMA(JOES divulyadas nest e trabalho j oram, na sua 
m aioria, j ornecidas pelo Ayente d e Coleta de Luce!ia, Cdndido 
Jorge d e Lima. 

Utilizados, tamb<!m, dados da revista Realidade, dos 
ar quivos d e d ocumentacao municipal do IBGE e d e d iversos 
6ryaos do si st ema estatistico nacional. 



COLEt;:JiO DE MONOGRAFIAS N.• 602 

/ 

8~0 P~ULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 384 km•; altitude da sede: 444 m; 
temperaturas em •C : maxima, 38,0; minima, 18,0; precipi
ta{'iio pluviometrica anual: 1.555 mm (1974). 

POPULA(}Jf.O RESIDENTE - 20.472 habitantes (Censo Demo
grdjico de 1970); densidade demogrdfica : 53,31 habitantes 
por quiUimetro quadrado. 

A SPECTOS ECON6MI COS - 40 estabelecimentos industri ais, 
4 do comt!rcio atacadista, 150 do varejista, 4 mistos, 49 de 
presta~;iio de servi~;os, 1.417 agropecutirios (Censo); 3 agen
cias banctirias e 1 da Caixa Econ6mica Estadual. 

ASPECTOS CULTURAIS - 49 unidades escolares de ensino 
de 1.• e d e 2.• gmus, 1 escola protissional, 1 de ensino 
superior, 12 cursos do MOBRAL; 1 biblioteca, 1 tipogratia, 
1 livraria, 1 jornal, 1 esta~;iio radiodijusora, cinema, 6 
a~socia~;6es recreativas e d esportivas. 

ASPECTOS URBANOS - 4 avenidas, 3 alamedas, 25 ruas, 5 
pra~;as, 3 parques e 3 jardins; 2.571 predios, 2.247 liga~;oes 

e!etricas domiciliares, 2.000 jocos de ilumina~;iio publica, 
618 aparelhos t elef6nicos, 2 hoteis, 3 restaurantes, 32 bares 
e botequ<n s. 

ASSIST:t:NCIA MEDICA - 1 lwspital com 128 leitos , 1 posto de 
saud.e, 1 centro de puericultura ; 1 laborat6rio de antilises, 
14 medicos, 10 dentistas, 5 tarmaceuticos; 5 tarmticias e 
d.rogarias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Municipal em 1974) 
- 927 autom6v eis, 50 j i p es, 13 6nibtts, 356 caminhoes, 6 
cam ionetas e 30 niio especijicad.os. 

OR(}AMENTO MUNICIPAL PARA 1975 (milh6es de cruzeiros) 
- receita prevista e d.espesa jixad.a: 5,5 (rend.a tribu
ttiria: 1,3). 

REPRESENTA(}Jf.O POLiTICA - 11 vereadores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

AS PRIMEIRAS noticirus sobre penetragao em terras 
que formam hoje o Municipio de Lucelia provem 
da viagem realizada pelo Doutor Luiz Ferraz de 
Mesquita, em missao tecnica de Divisao Judiciaria. 

Quanto a coloniza<;ao, iniciou-se mais ou menos 
em 1920, com a vinda de imigrantes russos e eslavos, 
que se localizaram em terras dos atuais bairros de 
Baliza e Agua Grande. 

Em 1929, Joao Arruda, abrindo uma clareira 
na mata virgem, construiu o primeiro rancho, dando 
inicio a cidade de Zona da Mata, que nao passou 
de um agrupamento de 10 a 12 crusas. Foi, entre
tanto, esse rancho que norteou o desbravamento da 
zona. 

A 6 quilometros da sede do Distrito de Baliza 
(hoje extintol, no Municipio de Martinopolis, o 
Doutor Mesquita fundou , em 1939, uma povoagao 
que recebeu o nome de Lucelia (do latim "lux 
coelis"), formado de silabrus dos nomes do fundador, 
Luiz Ferraz de Mesquita, e de sua esposa, Cecilia 
Mendes de Mesquita. 

Na capelinha do povoado, em 24 de junho de 
1939, foi celebrada a primeira missa, pelo Padre 
Gaspar Cortez. 

Forma~ao Administrativa 
0 DECRETO-Lei estadual n.0 14.334, de 30 de no
vembro de 1944, criou o Municipio de Lucelia, e os 
4 distritos que passaram a constitui-lo, a seguir r e
lacionados: 

Lucelia - formado com partes dos territorios 
dos distritos de Guararapes (do Municipio de igual 
nome ), de Baliza (extinto, do Municipio de Mar
tin6polis), Alto Pimenta e Valparaiso (ambos do 
Municipio de Valparaiso). 

Aguapei do Alto - constituido com partes dos 
territorios dos distritos de Alfredo Marcondes (do 
Municipio de Alvares Machado), Valparaiso e La
vinia (dos municipios de iguais toponimos); 

Gracianopolis - composto de partes dos terri
torios dos distritos de Ribeirao dos indios (do Mu
nicipio de Santo Anrustacio), Presidente Venceslau 
(do Municipio do mesmo nome), Andradina e Gua
ra<;ai (do Municipio de Andradina) ; 

Guaraniuva - formado com partes dos territo
rios dos distritos de Alfredo Marcondes (do Muni
cipio de Alvares Machado), Araxas (ex-Santa Luzia, 
do Municipio de Presidente Bernardes) , Mirando
polis (ex-Comandante Arbues, do Municipio domes
mo nome) e Guara<;ai (do Municipio de Andra
dina). 
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Salta Carlos Botelho, no rio Feio 

Dessa forma, Lucelia figurou com os distritos 
acima discriminados, no Quadro fixado para vigo
rar no periodo 1945-1948. 

A Lei estadual n .0 233, de 24 de dezembro de 
1948, que fixou o Quadro Territorial para o qiiin
qiienio 1949-1953, elevou a Municipio os distritos de 
Gracian6polis, Agua pei do Alto e Guaraniuva (os 
dois ultimos com as denomina c;6es de Florida Paulis
ta e Pacaembu, r espectivamente) e criou os distri
tos de Ibirapuera e Pracinha, ambos com t erras 
desm embradas do distrito-sede. 

0 Quadro Territorial vigente pa ra o qiiinqiienio 
1954-1958, fixado pela Lei est adual n .0 2 .456, de 
30 de dezembro de 1953, r egistrou 3 distritos: Lu
celia (sede) , Pracinha e Ibirapuera, este elevado a 
Municipio em 18 de fevereiro de 1959 com o topo
nimo de !nubia Pa ulist a, por forc;a da Lei esta 
dual n .0 5 . 285. Em consequencia, na Divisao Terri
torial dat ada de 1.0 de julho de 1960, figuraram 
apen as 2 distritos : Lucelia (sede) e Pracinha, si
tuac;fw que permanece . 

Forma~ao Judiciaria 
A COMARCA e o Termo de Lucelia foram criados 
em obediencia ao Decreto-lei estadual n .0 14.334, 
de 30 de novembro de 1944. De 1.a entrancia, abran
ge atualmente os termos de Lucelia e !nubia Pau
lista. 

Ha 1 Juiz de Direito e 1 Promotor Publico, em 
exercicio. 

No foro local militam 8 advogados. 
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ASPECTOS FISICOS 

INTEGRANDO a Microrregiao da Nova Alta Paulis
ta, Lucelia, com area de 384 km2, acha-se situado no 
sertao do Rio Parana (tra<;ado da FEPASA-Ferro
vias Paulistas S.A.l. Limita-se ao Norte, com os 
Municipios de Bento de Abreu e Rubiacea; ao Sul, 
com os de Sagres e Martin6polis; a Leste, com os 
de Inubia Paulista e Salmorii.o; e a Oeste, com os 
de Adamantina e Mariapolis. 

A 444 metros de altitude, a sede municipal tem 
sua pcsic;ii.o geognifica determinada pelo paralelo 
de 21 o e 44' de latitude Sul e pelo m eridiana de 
51° e 01' de longitude W.Gr., distando, em linha 
reta, 495 km da Capital do Es tado. 

Entre os acidentes geograficos, destacam-se os 
rios do Peixe e Feio ou Aguapei-Mirim, no qual se 
acha o Salta Carlos Botelho. 

A temperatura, em 1974, variou (em graus 
centigrados) entre m axima de 38,0 e minima de 
18,0. 

0 ciclo das chuvas ocorre de novembro a mar<;o, 
tendo a precipitac;ao pluviometrica atingido . .... 
1 . 555 mm, no citado ano. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

A POPULAQAO residente, em 1970, somava 20 . 472 
pessoas, das quais 18.393 no distrito de Lucelia e 
2 . 079 no de Pracinha. 

Sua distribui<;ao, nas zonas urbana e rural, apre
sentava os percentuais de 54,58 e 45,42, respecti
vamente. 

Do sexo masculino, contavam-se 51,8% dos mu
nicipes. Quanta a densidade demografica, era de 
53,31 h abit antes por quilometro quadrado, contra 
42,49, na Microrregiao. 

Registro Civil 
EM 1974 foram registrados 628 nascimentos, 172 ocor
ridos em anos anteriores, havendo apenas 13 natimor
tos. No registro de 6bitos, 40 eram relativos a me
nares de 1 ano, do total de 168. Realizaram-se 174 
casamentos. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

DAS 7 . 101 pessoas economicamente ativas, 82,4 % 
eram do sexo masculino, por ocasiao do VIII Re
censeamento Geral (1970). 

Registraram-se 4.146 municipes dependendo do 
setor primario de atividades (agricultura, pecuaria, 
silvicultura, extra<;ii.o vegetal, ca<;a e pesca) ; 647 
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do secundario (atividades industriais), e 2.298 do 
terciario ( comercio de mercadoria.s, presta<;ao de 
servi<;os, transportes, comunica<;6es, armazenagem, 
atividades sociais, administra<;ao publica e outra.s 
atividades) . 

Censo Agropecu6rio 
0 CENSO Agropecuario de 1970 cadastrou 1.417 es
tabelecimentos, distribuidos em areas que totali
lizavam 32.482 ha. 

Em 547 estabelecimentos (23 . 823 ha), os pro
prietarios eram os diretamente responsaveis pela 
produ<;ao; em 341 (3.849ha), os arrendatarios; em 
510 (4.134 ha), os parceiros, e em 19 (676 ha), ocu
pantes nao especificados. 

Com lavouras permanentes havia 716 estabe
lecimentos (5. 613 ha) e com temporarias, 757 .. . 
(7.182ha). 

Criavam-se bovinos em 283 estabelecimentos 
(79.640 cabe<;as); suinos, em 132 (1.718) e gali
nhas, em 188 ( 113. 476) . 

Eram em ntimero de 7. 220 a.s pessoas ocupadas 
nas atividades agropecuarias. Os 102 tratores acha
vam-se distribuidos em 79 estabelecimentos. 

Armazens do IBC 
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Agricuftura 
EM 1974, a produc;ao agricola foi avaliada em .... 
Cr$ 26,8 milhoes, em consequencia das seguintes con
tribui<;oes: 

PRODUTOS AGRiCOLAS 

Cafe em coco .. 
Algodao .. 
Amendoim ... 
Milho .. 
Mamona . . 
Outros (2 produtos) . . 

TOTAL 

VALOR 

Absoluto 
(Cr:<; 1 000) 

21 240 
2 340 
2 083 

225 
8 

932 

26 828 

Hel:ttivo 
CS'O) 

79,2 
8,7 
7,8 
0,8 
0,0 
3,5 

100,0 

AGRICUL TURA 

Valor do produ~ao - 1974 

!llillill Cafe em coco 

'(J[ffJJ Amendoim 

E---.-::.-5 A lgodcio 

EJ Outros 

Quatro agronomos prestam assistencia tecnica 
aos lavradores. 

Cadastrados pelo INCRA, 800 im6veis rurais, em 
1974. 
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Plante! de reprodutores Canchim 

Pecuaria 
A POPULAQAO pecuana, em 1974, era de 28 .692 
cabegas, no valor de Cr$ 29,0 milhoes. Os bovinos 
cobriam 85,1% de sse total ; os suinos, 6,5 % e as 
outras especies, 8,4% . 

0 Municipio tern participado com destaque de 
todas as exposi<;oes de vulto que se realizam no Pais, 
sobretudo atraves da Companhia Agropecmiria Ja
boti-Fazenda Baliza, que levantou os mais altos 
premios na Grande Exposigao Internacional de Por
to Alegre-RS (1972, 1973, 1974) : Grande Campeao 
da Ra((a, Campeao da Raga Reserva de Campeao, 
Melhor Desenvolvimento da Raga Canchim, Melhor 
Tipo Frigorifico, Campeao Junior e Campeao Be
zerro. 

A criagao de gado destina-se predominantemen
te ao corte e a produgao de leite. Os pecuaristas, 
assistidos pelo veterimirio local, voltam suas pre
ferencias para as ragas canchim, indubrasil, entre 
outras. 

Foram importados 6 . 500 bovinos e exportados 
5. 102 no citado ano. 

Entre os produtos de origem animal, destaca
ram-se o leite, cuja produgao foi de 2.400.000 litros 
e Cr$ 2,9 milhoes, e o queijo, 250 toneladas e Cr$ 3,0 
milhoes. 

Nas 12 granjas existentes, as aves totalizavam 
125 .820 cabe((as, tendo-se produzido 1 . 500.000 du
zias de ovos de galinha, valendo Cr$ 3,8 milhoes. 
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Industria 
OS 40 estabelecimentos industriais, em funciona
mento em 1974, ocuparam 220 operarios, dos quais 
150 nos 24 estabelecimentos de produtos alimen
tares, o genero mais importante. 

No beneficiamento de cafe destacaram-se as fir
mas Cafeeiras Coronados de Fioravante & Reatto, 
Maquina Santa Luzia de Irmaos Pernomian Ltda. e 
Sociedade Comercial de Cafe Micalli Ltda.; no de 
cafe e amendoim, Maquina N. S. Aparecida de Ani
ceo Chade, Comercial do Cafe Vaccari Ltda., Ma
quina Siio Luiz de Isami Nakiri e Maquina Marilia 
de Kouzo Kuboki; no de amendoim, Ushiro & Cia. 
Ltda.; no fabrico de queijo prato e manteiga, Pe
cuaria Comercio e Industria de Laticinios Lucelia 
Ltda.; no de mortadela, lingui<{a e charque, Frigori
fico Donatoni, entre outros. 

Abate de Animais 
EM 1974, foram abatidos no Municipio 898 bovinos, 
515 suinos, 70 ovinos, 150 caprinos, alem de 63 .000 
aves. 

Constru~ao Civil 
44 licen<{as para construir foram concedidas, em 1974, 
em terrenos que totalizavam 25.478 m2, sendo de 
4.612 m2 a area das edifica<{6es: 4.122 para fins resi
denciais; 296, industriais e 194, comerciais. 

Dos 925m2 de licen<{as concedidas para am
plia<{ao, 886 referiam-se a fins residenciais e 3,9 a 
comerciais. 

Comercio 
NA PRAQA de Lucelia funcionavam 158 estabele
cimentos comerciais: 4 atacadistas (com predomi
nancia de secos e molhados), 150 varejistas e 4 
mistos. 

Em funcionamento, uma cooperativa de pro
du<{ao. 

Propriedade lmobiliaria 
EM 1974 foram transcritas 435 escrituras de trans
missao de im6veis, por compra e venda, no valor 
total de Cr$ 33,2 milh6es. 

Quanto a hipotecas, em numero de 30, foram no 
valor de Cr$ 3,1 milh6es. 
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Energia Eletrica 
0 CONSUMO de energia eletrica elevou-se (em 
MWh) a 55.523,0 sendo 27.758,5 atraves de resi
dencias; 11.104,6 industrias; 9.994,2 comercio; 
4. 441,8 poderes publicos e 2. 223,9 iluminagao pu
blica, em 1974. 

Bancos 
0 MOVIMENTO bancario se faz atraves das agen
cias do Banco do Brasil, Banco do Estado de 
Sao Paulo, Banco Brasileiro de Descontos e da 
Caixa Economica Estadual. 

Caixa Econ6mica Estadual 

Compensa~ao de Cheques 
Em 1974 a Camara de Compensagao movimen

tou 187 .207 cheques, no valor total de Cr$ 154,7 
milh6es, sendo de Cr$ 826,23 o valor medio por 
cheque. 

Presta~ao de Servi~os 
EM funcionamento 3 restaurantes, 32 bares e bo
tequins, 8 sal6es de barbeiros, 4 de cabeleireiros e 
2 hoteis, o City e o Globo. 

Transportes 
LUC:ELIA e servido pela rodovia estadual SP-294 
- Comandante Joao Ribeiro de Barros, por rodovias 
municipals e pela FEPASA- Ferrovias Paulistas S.A. 
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Vista da parte central da Cidade 
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RODOVIti ESTADUAL -
RODQVIA MUNICIPAL·.
FERROVIA 
AEROPORTO 1t 

P/ DIVISA COM 
MATO GROSSO 

P/ ARA<;;ATUBA 

P/S.JOSE DO 
SA,RAO RIOPRETO 

ucEL~ 
U lA PAULISTA 

P/ MARr'LIA 
S. Paulo 

As ligagoes com a Capital Federal e com a Es
tadual se fazem atraves das estradas que servem 
ao Municipio em conexiio com rodovias estaduais ou 
federais. 0 percurso de onibus a Brasilia-DF e feito 
em 16 he 20 min; a Sao Paulo-SF, em 7 he 55 min 
(por ferrovia, em 12 h e 15 min); ao Rio de Ja
neiro-RJ, em 14 h e 40 min (por ferrovia, em 
21 h e 35 min); a Martin6polis, em 2 h e 30 min; 
a Bento de Abreu, em 2 h e 15 min ; a !nubia Pau
lista, em 20 min (por ferrovia, em 15 min) e a 
Adamantina, em 5 min (por ferrovia, em 10 min) . 

Tres empresas de 6nibus com sede no Municipio 
fazem as ligag6es urbanas e uma, as intermunici
pais. Linhas interestaduais estabelecem a ligagiio 
com a Capital do Estado. 

0 movimento das empresas sediadas em Lucelia 
foi de 396 .700 passageiros. Quanto a FEPASA, trans
portou 59.651 pessoas (1973). 

Lucelia e servida ainda pelas empresas de onibus 
Jose Brambilla, de Marilia ; Expresso de Prata Ltda., 
Bauru; Adamantina Ltda ., Adamantina, e Sagres 
Ltda., Sagres. 

Registrados na Prefeitura, achavam-se em tra
fego, em 1974, 1.380 veiculos a motor: 1.008 para 
passageiros - 927 autom6veis, 6 camionetas, 13 6ni
bus, 50 jipes e 12 niio especificados; e 372 para 
carga - 356 caminhoes e 18 nao discriminados. 

0 Aeroporto Municipal tem pista gramada de 
1 . 200x60 metros e o Campo de Pouso da Fazenda 
Jaboti, de 800x30 metros . 
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Comunica~oes 
A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem uma agencia postal-telegrafica no distrito
sede e uma subagencia postal, no de Pracinha. A 
Companhia Telefonica Alta Paulista opera em co
nexao com a TELESP. Ha 618 aparelhos instalados. 

A Sociedade Radio Difusora Lucelia Ltda., pre
fixo ZYE-48, transmite em ondas medias desde 1948. 

Tern boa receptividade os programas da TV Tu
pi, canal 4 e TV Globo, canal 5, ambas sediadas na 
Capital Paulista. 

0 Cine Lucelia tern capacidade para 1. 050 es
pectadores. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Domicilios 
POR ocasiao do VIII Recenseamento Geral 0970), 
contaram-se 3 . 904 domicilios permanentes. Habita
dos por seus proprietarios havia 1.971; por inquili
nos, 706, e por outros ocupantes, 1. 227. 

Urbanizac;ao 
A CIDADE de Lucelia tern bonito aspecto, com lo
gradouros publicos bern trac;ados, calc;ados, ajardi
nados, arborizados e modernamente edificados. Para 
realc;a-la ha 4 avenidas, entre as quais a Interna
cional - espinha dorsal da Cidade - a Brasil e a 
Antonio Chavarelli ; 3 alamedas, sendo a Ricieri Per
nomian a principal; 25 ruas, merecendo destaque 
a Jose Lopes e a Dorival Rodrigues de Barros ; 5 
prac;as, entre elas a Jose Firpo e a J . Kennedy, 3 
jardins e 3 parques, destacando-se o Infantil Ade
lita Firpo, inaugurado em junho de 1968, e o Joa
ninha de Lucelia, tambem infantil. 

Eleva-se a 2 . 000 o numero de focos de ilumi
nac;ao publica. 

Entre os 2 . 571 prectios existentes, 1. 728 acham
se ligados a rede de abastecimento d'agua, que se 
estende atraves de 32 logradouros publicos. Quanta 
a de esgotos, que serve a 300 predios, passa por 25 
vias publicas. 

Ha 2. 247 predios com ligac;oes eletricas. A ener
gia domiciliar e de 120/220 volts, com freqiiencia 
de 50/ 60 ciclos. 0 servic;o esta a cargo da CAIUA. 

No exercicio da profissao, 2 construtores licen
ciados. 
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Pavilhces da San t a Casa d e Miseric6rdia 

Assist€mcia Medico-Sanitaria 
A POPULAQAO dispoe dos servic;os hospitalares da 
Santa Casa de Misericordia de Lucelia, com 128 
leitos. 

Ha 1 posto de saude, 1 centro de puericultura 
(unificado ao Posta de Saude), 1 laborat6rio de ana
Uses clinicas. 

Assistem aos municipes, 14 medicos, 10 dentis
tas e 5 farmaceuticos. 

Em funcionamento, 5 farmacias e drogarias. 

Assistencia Social 
A ASSISTENCIA social e prestada par sete entida
des: Lar das Crianc;as de Lucelia, Creche e Centro 
de Orientac;ao Familiar Ana Maria Javouey (para 
menon•s); Lar de Sao Vicente de Paulo (para ve
lhos); Albergue Noturno Jerusa Chagas de Lucelia 
(abrigo) ; Legiao da Boa vontade (distribuic;ao de 
alimentos e roupas) ; Cons6rcio Intermunicipal Alta 
Zona da Mata (orientac;ao tecnica) ; Servic;o de 
Obras Sociais (assistencia em geral e ensino pro
fissional). 

Religiiio 
0 CULTO cat6lico e professado por 91 ,8% dos mu
nicipes, que disp6em da linda Matriz da Sagrada 
Familia, onde e ouvido o maravilhoso carrilhao ele
tr6nico, e da Igreja Santa Luzia, esta situada no 
Distrito de Pracinha. 

A religiao evangelica, que congrega 5,0 % da 
populac;ao, e cultuada em 4 templos: Igreja Evan
gelica Batista de Lucelia, Igreja Evangelica Assem
bleia de Deus, Igreja Adventista do 7.0 Dia e Con
gregac;ao Crista do Brasil. 

Para os espiritas, o Centro Espirita Allan 
Kardek. 

Existe, tambem, o Templo Tatwa - Comunhao 
do Pensamento. 
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Matriz da Sagrada Familia 



ASPECTOS CULTURAIS 

ENTRE as 17.671 pessoas que contavam 5 anos e 
mais, 66,5 % eram alfabetizadas, segundo resultados 
do VIII Recenseamento Geral - 1970. 

POPULAc;Ao 

Pessoas de 5 anos e mais-1970 

~ Alfabetizo.das CJ Noa Alfabetizadas 

Ensino Superior 
A FACULDADE de Cifmcias Contabeis de Lucelia , 
autorizada a funcionar pelo Decreta n. 70.723, de 19 
de junho de 1972 (publicado no D.O . de 10-6-1972), 
e mantida pelo Centro de Ensino da Alta Paulista 
<CEALPA). 

Com urn corpo docente constituido de 13 pro
fessores, oferece anualmente 390 vagas para o Curso 
de Ciencias Contabeis, em grau superior. 

Em 1975, matricularam-se 381 alunos. Graduar
se-a oeste ano a primeira turma . 

0 CEALPA pretende criar, em breve, o Curso 
de Administra~_;ao de Empresas Publicas, Privadas e 
Rurais e o de Desenho, entre outro.s. 

A Faculdade funciona em predio proprio, que 
dis poe de 6 . 000 m2 de area construida e tern ca
pacidade para 3 . 000 alunos. 

Ensino de 1.0 e 2.0 Graus 
ABRANGENDO os antigos cursos primano geral, 
supletivo e media, o ensino de 1.0 e 2.o graus era 
ministrado em 49 unidades escolares, sob orienta~_;ao 
de 154 professores. Em 1975, havia 4. 646 alunos 
ma triculados. 
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I nstituto de Educa9do Estadual Jose Firpo 

Faculdade de Ciencias Contabeis 
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Entre os estabelecimentos de ensino, destaca
vam-se o Instituto de Educac;ao Estadual Jose Firpo, 
o Liceu D. Pedro II e os Grupos Escolares. 

Outros Cursos 
0 MOBRAL, em 1975, vern mantendo 12 unidades de 
ensino. Cada uma delas sob a responsabilidade de 
urn professor. Matricularam-se 287 alunos no inicio 
do ano. 

Na Escola de Datilografia de Lucelia, com 2 
professores , estudam 60 alunos . 

0 Aeroclube 
0 AEROCLUBE de Lucelia, fundado em 1943, fun
ciona em sede propria e conta com 3 instrutores, que 
disp6em de 7 aeronaves (6 Paulistinhas P-56 e 1 
Aeronca 7-DC) para o treinamento dos candidates 
a p~lotos civis . 

No interior do Brasil, e o Aeroclube que regis
tra maior numero de brevetados. Para as provas 
de outubro de 1,974, inscreveram-se 101 alunos e 100 
conseguiram aprovac;ao. 

Divulga~ao 
A BIBLIOTECA Municipal Paulo Sambaquy tern 
acervo de 3.500 volumes. Em 1974, registraram-se 
3.120 consultas, tendo-se emprestado 301 volumes. 

A Folha de Lucelia, fundada em 1956, e de 
periodicidade semanal e tern tiragem de 1.500 
exemplares. 

Em funcionamento, 1 tipografia e 1 livraria. 
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Os Simbolos 
A BANDEIRA de Lucelia foi instituida pela Lei mu
nicipal n .0 589, de 21 de junho de 1967, que em seu 
Artigo 1.0 , paragrafo (mica, determina: "A Ban
deira do Municipio de Lucelia obedecera as cores 
do brasao de Lucelia sobreposto em uma estrela 
branca em retangulo azul, e em tamanho oficial." 

0 Brasao foi criado pela Lei municipal n.o 583, 
de 5 de junho de 1959, e sua descriC(aO heraldica e 
a seguinte: 

Escudo redondo, de azul, t endo no cheje a direita uma estrela 
de ouro, e a esquerda, uma baliza de prata ; no centro um 
tridngulo vermelho com bordadura de ouro e carregado de um 
caste/o de mesmo metal, jenestrado de preto; em ponta e em 
arco paralelo a /inha do escudo, oito estre/as de prata de cinco 
p ontas; sobre o escudo uma coroa mural de ouro; nos /ados, 
a esquerda, um ramo de cafe Jrutado em sua cor; a direita , 
u m ramo de a/godii.o desabrochado e em cor natural; sob o 
escudo um listel de prata com numeros e letras pretas jor
rmando a data de 1944 e as palavras " LUCENT OFFICIA TUA 
LUCt:LIA" . 

Associa~oes 
SEIS associa((6es recreativas e desportivas reuniam 
em seus quadros sociais 1. 230 pessoas: Lucelia Fu
tebol Clube, o mais antigo, fun dado em 1943 ; Lucelia 

Clube de Cam po Max Wirth 



L ucelia Clube Recreati!lo 

Clube Recreativo, em 1950; Associagao Cultural e 
Esportiva Luceliense e Tenis Clube de Lucelia, am
bos em 1959; Clube dos Bancarios de Lucelia, em 
1960 e Associagao Atletica Banco do Brasil, em 1973. 

Nas cercanias do ponto turistico de beleza na
tural que e o Saito Carlos Botelho, no Rio Aguapei
Mirim ou Feio, encontra-se o majestoso Clube de 
Campo Max Wirth, que, com seu magnifico conjun
to de piscinas, confortavel restaurante e demais ins
t alag6es, polariza as ateng6es dos moradores de 
grande parte do Estado, inclusive da Capital. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS E 
POLITICOS 

FUNCIONAM em Lucelia : Delegacia de Recrutamen
to ; Junta de Alistamento Militar, Agencia da Em
presa Brasileira dos Correios e Telegrafos; Posta de 
Sementes (Posta de Expurgo); Casa da Agricultura ; 
Instituto Brasileiro do Cafe (IBC), com armazem 
que disp6e de 16.000 m 2 de area coberta; Centro de 
Saude Integrado; Posto do INPS; Centro Rural e 
Agencia de Coleta do IBGE, entre outros 6rgaos. 
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IBGE 
Presidente: Isaac Kerstenetzky 

Diretor-Geral: Eurico de Andrade Neves Borba 
Diretor-Tecnico: Amaro da Costa Monteiro 

DEPARTAMENTO DE DIVULGA!;:AO ESTATISTICA 

Chefe-Substituto: Mario Fernandes Paulo 

SETOR DE PUBLICA!;:oES ESTATISTICAS REGIONAIS 

Chefe: Celia Cortes de Figueiredo Murta 

Texto de Mari3 de Lourdes Freitas Cianella, do 
Setor de Publica.;oes Estatfsticas Regionais. 

Graticos do Setor de Representa.;ao Griifica. 
Diagrama<;ao do SERGRAF. 
Capa: Sino da Matriz Sagrada Familia (parte do 

carrilhao). 



SECRET ARIA DE PLANE..JAMEN T O DA PRESID~NCI/.. CA REPUBLICA 

FUNDA9AO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATfSTICA 

Departamento de Divulgac;ao Estatfstica 

Acabou-se de imprimir, aos quatro dias do mes d e novembro 
d e mil novecentos e setenta e cinco, nas ojicinas do Servi90 
Grri/ico do IBGE, Avenida Brasil, 15671 , Rio de Janeiro, RJ 




