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DELFIM MOB.EIRA - MG 
Mapa Municipd no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Quando distrito de Itajubá, a estação da 
Estrada de Ferro Rêde Mimdra de Viação, que servia a 
sede distrital, chamava-se Delfim Moreira, certamente em 
homenagem ao ex-Presidente do Estado, grande estadista e 
po.lítico daquela zona. Emancipado o município, foi lem
brado e aceito o nome do eminente homem público - Del

fim Moreira. 

Os nomes anteriores foram os seguintes: "Descoberto 
de Itajubá" e "Soledade de ltajubá". ~ste último era vul
garmente conhecido por "ltajubá Velho", em virtude do 
rápido crescimento da vizinha cidade de Itajubá. De prin
cípio, esta localidade foi denominada pelos bandeirantes de 
"Descoberto", possivelmente como resultado de suas aven
turas pelos sertões: "Descoberto de ltajubá", provàvelmente 
pela significação da palavra que quer dizer: Pedra Ama
rela, Cachoeira, Cascata. e Rio das Pedras, conforme a de
finiram vários etimólogos ou historiadores; "Soledade de 
Itajubá", em reverência à Sa:1ta padroeira da capela fun
dada quando simples povoado. 

Muito embora sem elementos que possam com segu

rança informar quais foram OB primitivos habitantes da re

gião, bem como suas respectivas raças, localização de seus 

aldeamentos e seu comportamento com relação aos desbra

vadores brancos, acredita-se que alguma tribo indígena por 

lá viveu no passado pois no lugar denominado "Curral", 
foram encontrados vasos funerários e armas indígenas. 

A origem do município de Delfim Moreira, jóia en
crustada na legendária Mantiqueira, está ligada à procura 
e mineração do ouro, ali iniciada pelos bandeirantes paulis
tas, chefiados por Borba Gato, em 1740. Incluído na intré
pida bandeira o Padre João de Faria Fialho, êste e Borba 
Gato decidiram que unidos escalariam a imponente Man
tiqueira, para, do cimo daquela gigantesca muralha, tenta
rem pela primeira vez desvendar uma nova terra da promis
são que se afigurava resplandescente aos olhos daqueles 
que buscavam o ouro e a riqueza. 

Publicação intitulada "A Diocese de Pouso Alegre, no 
seu ano jubilar de 1950" afirma que o descobridor das mi
nas de Itajubá, também designadas por Caxambu, foi o 
Sargento-mor Miguel Garcia, que para ali se transferiu 
com sua família. Essa descoberta foi anterior a 1723, pois· 
nesse ano ali já residia o Padre João da Silva Canalo, ocu
pado em mineração. Da mesma publicação consta que o 
Governador da Capitania de São Paulo, D . Rodrigo César 
Menezes, expediu Portaria datada de 14 de fevereiro de 
1724, ordenando a Francisco de Godoy Almeida, escrivão 
da Guardamoria de Taubaté, proceder o recolhimento de 
tributos referentes à exploração das minas de Itajubá. 

Em 17 46, reavivaram-se as questões de limites entre 

as Capitanias de Minas e São Paulo. Na região de ltajubá 

(Delfim Moreira), sofreram modificações as respectivas di-

Descarregamento de marmelo, feito por tropas e caminhões 
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visas, estabelecidas que foram pelo alto da serra da Man
tiqueira . E em decorrência disso, as minas de Itajubá, des
cobertas, povoadas e até então governadas por São Paulo, 
passaram a pertencer ao Estado de Minas Gerais. 

Em 1848, pela Lei provincial n.0 355 de 28 de setem
bro, foi a nova freguesia (Itajubá) elevada à categoria de 
Vila, sendo a ela anexado, como um de seus distritos, o de 
''Descoberto de Itajubá" (Delfim Moreira). 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, passou o distrito a denominar-:;e Delfim 
Moreira. Ainda em virtude do citado Decreto-lei n.0 148, 
foi criado o município de Delfim Moreira com o distrito do 
mesmo nome, desmembrado do município de Itajubá. 

Dêsse modo, segundo o quadro de Divisão Territorial 
do Estado, fixado pelo mencionado Decreto-lei 148, o muni
cípio de Delfim Moreira se compõe de apenas o distrito da 
sede, conservando até agora a mesma composição distrital. 

Ainda por fôrça do Decreto-lei n.0 148, foi o município 
colocado sob a jurisdição do têrmo e comarca de ltajubá. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO - Situa-se o município 
na zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspE!Cto geral 
de seu território é montanhoso. Rio principal - Taboão. 
Principais picos: dos Marins e dos Cabritos, êste último com 
2 422 metros. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

I .. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua .Capital. 

Sua área é de 506 km2 • A média das temperaturas, em 
graus centígrados, é a seguinte: das máximas: 23,9; das 
mínimas: 7,6; compensada: 15,7. A pluviosidade apresenta 
uma precipitação anual de 51,1 mm. A sede municipal, si
tuada a 1 207 m de altitude, tem como coordem1das geo
gráficas 22° 30' 15" de latitude Sul e 45° 16' 45" de longi
tude W. Gr. Dista da Capital do Estado, em Jinha reta, 
320 km, no rumo S.S.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 12 974 habitantes a população do m1micípio. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

lO 

Igreja-Matriz 

Minas Gerais dão 13 716 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, e 27 habitantes por quilômetro qua
drado ·para possível densidade demográfica. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - De acôrdo com os 
dados do Recenseamento de 1950, era a seguinte a localiza
ção da população do município:· 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII·1950 

Total 

Homens Mulheres Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ----- ----- ---------
Sede ................... . 
Quadro rural. ....... . 

TOTAL GERAL .. 

645 
5 982 

6 627 

682 
5 665 

6 347 

Vista aérea da cidade 

1 327 
11 647 

12 974 

10,22 
89,78 

100,00 



Cachoeira dos Amôres, a 500 metros da cidade 

Como se verifica da leitu1·a do quadro, de seus 12 934 
habitantes recenseados em 1950, 10,22% localizavam-se nos 

quadros urbanos e suburbanos, e 89,78% no rural. Verifi

ca-se, assim, que prepondera a população (rural). Em todo 

o Estado de Minas Gerais, 70% da população localiza-se 

no quadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

atividade - Ainda. de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, era a se~;uinte a distribuição da popu

lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas . ....... . 
Indústrias de transformação .. 
Comércio de mercadorias . ....... . 
ComErcio de imóveis e valores imo~ 

biliârios, crEdito, seguros e capi· 
talização ..................... . 

Prestação de serviços . ........... . 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem ....................... . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais . .............. . 
Administração 'pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domEsticas não remu· 

neradas e atividades escolares dia· 
centes ....................... . 

Condições inativas . ............. . 

TOTAL .................... . 

3 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

227 
86 

188 
54 

4 
34 

58 
I 

15 

40 
6 

374 
292 

Mulheres 

59 

61 

lO 

4 

3 862 
141 

Total 

Números 
absolutos 

3 286 
86 

195 
56 

4 
95 

59 
1 

25 

44 
6 

4 236 
433 

% sObre 
o total 
geral 

38,56 
1,00 
2,28 
0,65 

0,04 
1,11 

0,69 
0,01 
0,29 

0,51 
0,07 

49,72 
5,07 

4 379 4 147 8 526 100,00 

Vista da Fábrica CICA, da Cia. Industrial de Conservas Alimentícias 

A base econômica do município está bem caracteriza
da na tabela que vimos acima, onde se observa a predomi
nância do ramo "Agricultura, pecuária e silvicultura", nas 
atividades da população. 

Por motivos óbvios, do total de 8 526 pessoas devem 

ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 

abrangendo 4 669 pessoas. As restantes 3 286 dE::dicavam

-se ao ramo da "Agricultura, pecuária e silvicult~ra", re 

presentando cêrca de 90% da população ativa do município. 

Agricultura, pecuária e Silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955 foi expressa pelos dados constantes 

da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

------------- --------------- -----
Marmelo ........... Cento 620 000 29 760 51,58 
Milho .............. 3 092 Saco 60 kg 87 624 21 906 37,95 
Batata-ingl&ia ....... 37 . . . 3 408 I 363 2,36 
Outras ............. - - - 4 684 8,11 

TOTAL ........ ... - - 57 713 100,00 

O marmelo representa 51,58% sôbre o total do valor 
da produção no município. Além de outros de valor inex

pressivo, produz. ainda milho, batata-inglêsa e outros pro

dutos. 

Tulha de marmelo 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos ...... 
Bovinos 
Caprinos. 
Eqüino•. 
Muares .. 
Ovinos ... 
Suinos .. ··············· 

TOTAL ........... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

8 
21 000 

250 
I 000 
I 900 

750 
12 750 

VALOR 

Cr$ 1 000 

28 
2!1 400 

20 
I 350 
4 370 

113 
12 113 

47 394 

% sObre 
o total 

0,05 
62,07 

0,04 
2,84 
9,22 
0,23 

25,55 

100,00 

Dos rebanhos existentes no município, salienta-se o de 

bovinos, representando 62,07% do valor, seguido do de 

suínos com 25,55%, sendo o de menor valor o de capri

nos, com 0,04% do total. 

f f 



Carregamento de marmelo poro os fábricas 

Produção de origem animal- 1955 

PRODUTO UNIDADE 
QUANTI

DADE 
VALOR 

(Cr$) 

-------------·--- ------·- ------- -------
cera de abelha ................ . 
Leite ......................... . 
Ovos .......... . 

TOTAL ................. .. 

kg 
Litro 

Dúzia 

1 800 21 600,00 
2 920 700 10 222 450,00 

71 000 852 000,00 

11 096 050,00 

Da produção de origem animal, sabressai a do leite, 
com 2 920 700 .litros e o valor de Cr$ 10 222 450,00, seguida 
pela de ovos e cêra de abelha, perfazendo o valo1~ total de 
Cr$ 11 096 050,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

Organização - 1955 

N,o de 
CAPITAL :!•ORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta~ empree 

INDÚSTRIA beleci- g@dO 
mentos Cr$1 000 % sôbre N.0 de Potencia 

o total motores em c. v. 
------------ ----· ---·- ---- ---- ----- ----
Indústria de transforma· 

ção e beneficia~nto 
da produção ag .ícola 15 2 164 23 518 99,69 56 526 

Indústria manufatUreira 
e fabril ......... \ 20 40 74 0,31 12 131 ...... 

TOTAL .... .... .. 35 2 204 23 592 100,00 68 539 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 139 km de estradas de rodagem, dos quais 26 
sob a administração federal e 113 sob a municipal. É ser
vido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Em 1955, era o seguinte o movimento de veículos re
gistrados na Prefeitura Municipal: 14 automóveis, 9 camio
netas, 53 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as Tábuas Itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Itajubá ........... . 

ltajubá (via . Campo Chi-
queiro) ............... . 

Maria da FE ............ . 

Maria da F6 (Via Campo 
Chiqueiro, Itajubá e ilio 
Joio) ................ . 

Paasa Quatro ........... . 

12. 

DISTÂNCIA VIA DE OBSEIRVAÇOES 
(km) TRANSPORTE 

36 Estr. de Ferro Rêde Mineira de Vi-
ação 

42 Rodoviária Empr. de ônibus P. 
Marron 

64 Estr. de Ferro Rêde Mineira. de Vi· 
ação 

66 Rodoviária Automóvel e Emp. 
Oitibu:s Pas. Marron 

175 Estr. de Ferro Rêde Mineira de Vi-
açio 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

----·------ ------ ------·-- ----------
VIRGINIA 

~tE Pouso Alto ..... . 

'ouao Alto a Virglnia .... 

TOTAL ....... . 

'iquete (Via Ataque ou 
Campo Chiqueiro) ..... . 

CAPITAL 
ESTADUAL 

Via Itajubá, Soledade de 
Minas, Freitas, TRltS 
CORAÇÕES, Lavras, 
Ribeirão Vermelho, Gar
ças, Divinópolis a Azu-

1 51 Estr. de Ferro 

26 Rodoviária 

177 

26 Rodoviária 

Rêde Mineira de Vi· 
ação 

Automóvel 

Empr. ônibus Paa. 
Marron 

rita .................. . 802 Estr. de Ferro Rêde Mineira de Vi-

CAPITAL 
ESTADUAL 

(Via Campo Chiqueiro, 
ltajubá, Sio Joio, Maria 
da Fi, Cristina, Ribeirão, 
Carmo de Minas, São 
Lourenço, Boa Vista, 
Caxambu, CruzUia, Min
duri, Francisco Sales, 
Gabirobas, Arantt-s, Iber
tioga, Barbacena, e daí 
pela rodovia Rio-Belo 
Horizonte ............. . 

CAPITAL 
FEDERAL 

açio 

623 Rodoviária Automóvel 

(Via Cruzeiros). ..... . 462 Estr. de Ferro Rêde Mineira de Vi-

CAPITAL 
FEDERAL 

ação 

(Via Chiqueiro, Piquete, 
Lorena e da! pela Rodo
via Presidente Dutra) .. 338 Rodoviária &mpre. ônibus Pas. 

Marron 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS 

NUMltRICOS 

---------------·----------·---- --------
Número de prédios existente• ........................... . 

LoAradouros públicos 

Existentes ......................................... · · · · · · · 

{

Inteiramente ................ . 
Pavimentados ..... , ....... , Parcialmente ................ . 

TOTAL .................. . 

Outroa ......... , ...................... · · · · · · · · · · · · · · 

Abastecimento d' áAua 

{

Possuindo penas ...... . 
PrMioa aervidoa ........... . 

TOTAL ............ . 

Logradouros servidos ..... 
{

Totalmente ................. . 
Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. ·. 

EsAotos 

Logradouros servidos . 
{

De despejo· .......... . 

. De ãguas s~perficiais .. 

PrMios esgotados . 
... {Pela rêde .... 

Por fossas. 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros 
Logradouros iluminados. . Número de focos ...... . 

Consumo em kWh ..... . 

LiAações domiciliares (•) 

De luz .. 
. {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh .... · ..... . 

De fOrça ..... 
... {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

3~5 

~g 

7 
4 

11 

18 

173 

173 

14 
3 

17 

20 

6~ 

118 

16 
151 

52 822 

310 

104 869 

15 

39 626 



Fábrica de conservas alimentícias 

Dos prédios existentes,. 285 estavam situados na zona 
urbana, sete logradouros estavam ipteiramente pavimen
tados e quatro parcialmente. 

Para comunicações, a sede municipal utiliza-se de sua 
agência postal-telegráfica e da rêde telefônica, com 17 apare
lhos para o serviço urbano e interurbano. Há um hotel e 
um cinema sendo os veículos abastecidos por 3 bombas de 
gasolina. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 80 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 23 situados na sede. 

Dispõe também de uma agência e 1 correspondente 
bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Recensea
mento de 1950, referentes à alfabetização, fornecem os se
guintes dados relativos à população do município: 

'· 
PESSOAB PRESENTES, D.E 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

---- ·------------------

{Homens ... 527 378 149 71,72 28,28 
Quadro urbano Mulheres .. 567 354 213 62,43 37,57 

TOTAL 1 094 732 362 66,91 33,09 

{Homens ... 4 868 1 758 3 110 36,11 63,89 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 542 1 256 3 286 27,65 72,35 

TOTAL 9 410 3 014 6 396 32,02 67,98 

{Homens ... 5 395 2 136 3 259 39,59 60,41 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 5 109 1 610 3 499 31,51 68,49 

TOTAL 10 504 3 746 6 758 35,66 64,34 

(•) Inclusive pessoas de instruçãc não declarada. 

Como se vê, a .população alfabetizada atinge 66,91% 
do total no quadro urbano, 32,02% no quad~o rural e em 
geral 35,66%. Dos que sabem ler e escrever no município, 
os homens somavam maior tl.Úmero. Em números absolu
tos, assim se expressa a população presente em 1950, de 5 
anos e mais: de um total de 10 504 pessoas, 3 746 sabiam 
ler e escrever e 6 758 não sa·biam ler e escrever, represen
tando êsses últimos 64,34% da população de mais de 5 
anos. 

A percentagem de alfabetização correspondente ao Es
tado, na· mesma época, era de 38,24% . 

nsino Primário·- Segundo os dados fornecidos pelo Ser
lÇO de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
lis, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
1sino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUM!l:RICOS . 

1954 1955 1956 
------------~- ------- ------- -------
1idadea escolares . ....... . 
>rpo docente ..... . 
atrlcula efetiva ........ . 

21 
28 

1 007 

21 
30 

1 134 
~l 

1 136 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
opulação infantil em idade escolar - é de aproximada
tente 36,01 o/o. 

Em 22 escolas, 31 professôras ministravam o ensino 
primário a 1 136 crianças, em 1956. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1956, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS PÚBLICAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Recei_ta arrecadada 

Total Tributária 

1951 ............ 740 445 
1952 ............ 954 439 
1953 ............. 1 183 418 
1954 ............ 1 110 441 
1955 ............ 1 693 685 
1956 ............ '1 800 '699 

(*l Ortamento. 

Despesa 
realizada 

1 480 
1 803 
2 152 
2 269 
4 146 
4 405 

Saldo ou 
dcfidt 

740 
849 
969 

1 159 
2 453 
2 605 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA CCr$ 1 000,001 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951 ......................... . 500 2 274 740 
1952 ......................... . 559 3 173 954 
1953 ......................... . 962 3 403 1 183 
1954 ......................... . 1 710 4 225 1 110 
1955 .......................... . 1 349 5 142 1 693 
1956 ......................... . 1 390 5 627 '1 800 

) 
(') Orçamento. 

Enquanto a receita federal subiu de. 500 mil cruzeiros 
em 1951, para 1 390 mil cruzeiros em 1956, e a Estadual 
de 2 274 mil cruzeiros em 1951 para 5 627 mil cruzeiros 
em 1956, a municipal aumentou de 740 mil cruzeiros para 
1 800 mil cruzeiros no mesmo período representando, ape
nas, 27% dos totais arrecadados no município, em 1956. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede· mu-
nicipal é de clima saudável. . 

São Francisco dos Campos, povoado de 50 casas e si
tuado a 21 quilômetros da cidade, é local recomendado para 
tratamento de doenças pulmonares. Já em 190Õ; o Barão 
da Bocaina doara ao Ministério da Guerra uma faixa de 
terra nas proximidades do Pico dos Cabritos, a uma altitude 
de mais de 2 000 metros, para a construção, ali, de um Sa
natório para o Exército. Em 1909, fôra terminada a sua 
construção. Todavia, depois de pouco tempo de uso, foi o 
prédio entregue a uma família, para zelar por êle, mas não 
chegou, infelizmente, até nossos dias, consumido pelas in
tempéries. 
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·No lugar denominado "Barreirinho", no distrit1:> da sede, 

está sendo construído um mosteiro da Ordem de São Bento, 

com a denominação, já autorizada pela Ordem :Maior do 

Mosteiro de São Bento do Rio de Janeir.o, de "Mosteiro d~ 

Santa Maria da Serra". 
O Pico dos Marins, de 2 422 metros de altitude, é pon

to de turismo bem movimentado. Há, no cume d1~sse Pico, 

uma linda lagoa que constitui objeto de curiosidade para 

os que sabem apreciar as belezas da natureza. 

A base econômica do município se assenta na indústria 

de polpas de frutas e na fruticultura. É grande a produção 

de marmelos, pêssegos, peras, maçãs, ameixas e figos . :ítstes 

produtos são vendidos às fábricas de polpas de frutas exis

tentes no município. Entre outras, citam-se as seguintes 

fábricas de doces: "Colombo"- Rua Paulino Faria; "Co

lombo", povoado do Cubatão; "Colombo", distrito de Quei

mada; "Peixe", fazenda Alegria; "Peixe", distrito de Quei

mada; "Sertaneja", distrito de Queimada; "Cica",, distrito

-sede; "Indústria de Polpas Delfim Ltda."; "Sociedade dos 

Fruticultores Ltda."; Fábrica "Independência"; Fábrica 

('Delmor"; ''Doces Marotifueira Ltda."; Fábrica "Mata

razzo", etc. 

Há no município 16 estabelecimentos industriais e 17 
estabelecimentos comerciais. A indústria de laticínios é bas

tante desenvolvida, apresentando uma produção de aproxi

madamente 10 milhões de cruzeiros por ano. 

Há no município uma Agência de EstatísHca, órgão 

componente do sistema estatístico nacional. 

Em 1955 era de 1 923 o total de eleitores em condi~ 
ções de votat:. Dêstes, 1 042 compareceram às ur:nas, esco

lhendo os 9 vereadores que compõem o Legislativo Muni
cipal. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com os dados forn•3cidos pelo 
Agente de Estatística Benedito Inocêncio Ferreira). 

DELFINóPOLIS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A região compreendida entre os ribeirões 
Extrema, Forquilha, Engano e o Rio Santo Antônio, loca

lizada na margem direita do Rio Grande, constituía três 
Sesmarias concedidas a Ambrósio Gonçalves Pacheco. 

No início do século XIX, D. Violanta Luzia de São 

José, sua espôsa, fêz doação de 288 hectares de terras 
virgens, localizadas à margem esquerda do Ribeirão For

quilha, para patrimônio de uma capela a ser l!evantada 
em honra ao Divino Espírito Santo. 

Nasceu assim o povoado denominado Espírito Santo 
da Forquilha, nome que tomou em homenagem ao padroei
ro local e em face do ribeirão citado. 

A designação de Forquilha foi devida ao fato de o 
referido ribeirão, em sua confluência,. realizar uma volta, 
em tudo parecida a uma forquilha . 

Antes, presume-se que a região tenha sido habitada 
por indígenas das tribos Tupiniquins e Carijós. Tal afir-

mativa baseia-se em peças indígenas, domésticas e de 
guerra, encontradas ainda até bem pouco tempo nos arre
dores do lugar denominado "Ponte do Surubi", onde se 
acredita ter sido o local exato em que os mesmos tiveram 
seus acampamentos. 

.Por outro lado, há vestígios da passagem de bandeiras 
por aquelas bandas, notadamente perto da cachoeira do 
Santo Antônio, onde escavações profundas e antigas e. o 
deslocamento de enormes pedras testemunham a presença 
de civilizados. 

Sabe-se que os primeiros habitantes do povoado fo
ram, dentre outros, João Marques, Joaquim de Almeida e 
Justiniano de tal, de sobrenome desconhecido. 

:ítsses foram os primeiros residentes. 

Posteriormente, em 1871, Antônio Rodrigues desco
briu terrenos auríferos no Rio Santo Antônio e veio dêsse 
fato um progresso mais acelerado para o povoado, que no 
mesmo ano passou a Distrito, do Município de Santa Rita 
de Cássia. 

Em 1919, o seu topônimo foi modificado para Delfi
nópolis, em homenagem ao então Governador do Estado, 
Delfim Moreira da Costa Ribeiro . 

Em 1938, foi elevado à categoria de Município, tendo 
ficado sob subordinação judiciária da Comarca de Cássia. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni- . 
cípio na zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 1 299 km2 • A sede municipal, situada 
a 660 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 20' 15" de latitude Sul e 46° 51' 00" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 310 km, no 
rumo O.S.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 8 315 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 



Minas Gerais dão 8 991 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-1955, e 7 habitantes por quilômetro 
quadrado como possível denBidade demográfica. 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 
na área do município: a sede, a Vila de Babilônia. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•·-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Ho:nens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ----- ----- ----- -----
Sede ......... . ....... I 070 1 139 2 209 26,56 
Vila de Babilônia. ... ... 138 179 317 3,81 
Quadro rural. . I 001 2 788 5 789 69,63 

TOTAL GERAL. .. ... .. .. ~ 209 4 106 8 315 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acô'[d) com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segund.o os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE I Total 

Homens Mulheres N' % sObre umeros 
absolutos o total 

geral 
----- -----· 

Agricultura, pecuária e silvicultura 1 894 4 1 898 34,09 
Indústrias extrativas . .... 9 - 9 0,16 
Indústrias de transformação. 107 2 109 1,95 
Comércio de mercadorias . ....... 49 2 51 0,91 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali-
zação ...... ... ..... 2 - 2 0,03 

Prestação de serviços. 63 101 164 2,94 
Transporte, comunicaçõe:~ e armaze-

nagem ........ 19 2 21 0,37 
ProfisSões Liberais .. Cj - 9 0,16 
Atividades sociais. lO 26 36 0,54 
Administração pública, Legislativo 

r Justiça ...... 16 - 16 0,28 
Defesa nacional e segurança pública 2 --· 2 0,03 
Atividades ctom~sticas, não rcmu-

ncradas e atividades escolares dis-
centcs .. ..... ..... ..... ·254 2 436 2 690 48,31 

c ondições inativas. 359 205 564 10,13 

TOTAL. 2 793 2 778 5 571 100,00 

"Agricultura, pecuária e silvicultura" é o ramo de 
atividade básico da economia do Município. 

Reunia, em 1950, 34,09% dos indivíduos de 10 anos 
e mais. 

Agricultura, pecuária e silvicllltura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

CULTURAS ÁREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRlCOLAS fha) 
Unidade Quantidade Cr$ I 000 % sObre 

o total 
-· ------------ --------- -~·-·---- ------- -------
Arroz .. I 500 Saco 60 kg 36 600 10 248 65,73 
Milho .... 900 Saco 60 kg 21 000 3 570 22,90 
Outras .. 228 -- ·- I 771 11,36 

TOTAL. ..... 2 628 ·- - 15 589 100,00 

Arroz e milho são os principais produtos agrícolas de 
Delfinópolis, com 65,73% e :!2,90% da produção total, res
pectivamente. 

Pecuária- Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Asininos ................ . 
Bovinos ................. . 
Caprinos ...... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares .............. . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ...................... . 

TOTAL .................. . 

9 
24 800 

50 
2 000 

700 
200 

6 000 

(Cr$ 1 000) 

29 
39 680 

4 
I 800 
1 750 

20 
. 3 000 

46 283 

% oObre 
o total 

0,06 
85,76 

3,88. 
3,78 
0,04 
6,48 

100,00 

A pecuária vem tendo um desenvolvimento satisfa
tório, principalmente na criação para o corte. 

O Município exporta gado em quantidades aprecta
veis para Sacramento, Araçatuba, Barretos, Franca e al
gumas outras praças . 

Indústria - A organização industrial pode ser conhe
cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta· empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 

o total motor e• em c. v. 
----------- ---- ---- ---- ---- --------
Indústria extrativa mi-

neral. ............... - - - - - -
Indúotria de transforma. 

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 21 64 3 722 100,00 15 96 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............... - - - - - -

TOTAL ...... ..... 21 64 3 722 100,00 15 96 

A indústria municipal encontra-se ainda em fase pri
mária de desenvolvimento. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos na sede municipal em 1954, 
conforme registros nos Serviços de Estatística da Viação 
e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ....... .................... . 

Lo~radouros públlcos 

Existentes ..... 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

. {Número de logradouroo ..... . 
Logradouros tluminados..... Número de focos ........... . 

Conoumo em kWh ......... . 

LiBações domiciliares (•) 

D .... 
{

Número de ligações ......... . 
e luz ... 

Consumo em kWh ......... . 

De fOrça. . ... {Número de ligações .... .' ... :. 

Consumo em kWh ......... . 

(') Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM!l:RICOS 

515 

22 

16 
215 

66 800 

252 

118 610 

li 

27 500 

Os forasteiros encontram hospedagem :em 2 hotéis e 
duas pensões. Um médico assiste aos habitantes na sede, 
encontrando diversão no único cinema existente. Possui 
o município uma biblioteca e 1 aparelho telefônico. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 243 km de estradas de rodágem, dos quais 
110 sob a administração municipal e os restantes perten-
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centes a particulares. Dispõe, além disso, de 1 campo 
de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou os seguin
tes veículos automotores: 17 automóveis, 3 camionetas e 
15 caminhões. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as Tábua Itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMlTROFES 

Cãssia .............................. . 
Passos - Via São João Batista do Glória .. 
São João Batista do Glória ......... . 
Ibiraci - Via Cássia ..... . 
Guia Lopes ....... . 
Sacramento .......... . 
Capital Estadual. ................. . 
Capital Federal. .......... . 

DISTÂNCIA VIA DE 
.(km) TRANSPORTE 

36 Ónibus 
87 Onibus 
67 Onibus 
67 Automóvel 
72 Animal 

103 Automóvel 
315 Automóvel 
839 Automóvel 

Tôdas as distâncias registradas estão sujeitas a modi
ficações, porquanto estão sendo construídas novas estra
das e reconstruídas as estradas velhas do Município que 
o possam ser, isto em virtude, de inundação por parte das 
águas do reservatório da Usl.na Hidrelétrica de Peixoto, 
construída pela Cia. Paulista de Fôrça e Luz, no Muni
cípio de Ibiraci, no rio Grande. Mesmo aos eng•e-nheiros, 
ainda não foi possível precisar as distâncias. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 53 estabelecimentos comerciais vareji!:tas, dos 
quais 35 situados na sede. 

Dispõe também de 1 correspondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do . Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

· Números absolutos % sObr·e o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(') escrever(') 

------------ ----- ----- ---- ------ -----

{Homens ... 1 013 560 453 55,28 44,72 
Quadro urbano Mulheres .. 1 112 564 548 50,71 49,29 

TOTAL 2 125 1 124 1 001 52,89 47,11 

{Homens ... 2 433 876 1 557 36,00 64,00 
Quadro rural.. Mulheres .. 2 240 709 1 531 31,65 68,35 

TOTAL 4 673 1 585 3 088 33,91 66,09 

{Homens ... 3 446 1 436 2 010 41,67 58,33 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 3 352 1 273 2 079 37,97 62,03 

TOTAL 6 798 2 709 4 089 39,84 60,16 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
ríús, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMll:RICOS 

1954 1955 1956 
--------------- ----- --- ----- ------- --------
Unidades esColares ...... . 
Corpo docente ........... . 
Matricula efetiva .. . 

16 

17 
37 

1 437 

16 
23 

689 

14 
22 

757 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima~ 
damente 36,62%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS _Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada "deficit., 

-------

1951. 869 301 I 103 234 
1952. ..... 723 342 907 184--
1953. I 171 347 853 318 
1954 .. .... 997 347 I 197 200 
1955 .. I 471 380 814 657 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951. ... . 
1952 ...... . 
1953 ... . 
1954 .. . 
1955 .. . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estadual 

984 
1 244 
1 496 
I 517 
I 818 

Municipal 

869 
723 

1 171 
997 

1 471 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede mu
nicipal está localizada entre o Rio Grande e uma cadeia 
de montanhas onde ressaltam as serras da Babilônia, Sete 
Voltas e Gurita. Seu .clima é ameno. 

O Município sofreu recentemente um grande abalo 
em sua economia, face à construção da barragem do Pei
xoto, em São Paulo. 

A criação dessa determinou a inundação de cêrca de 
5 000 alqueires de terras cultiváveis de pri~eira qualida
de, além de ter acabado com algumas estradas que cor
tavam o Município. Lugares tradicionais e históricos, como 
a Ponte do Surubi e a Cachoeira do Santo Antônio, desa
pareceram ou tornaram-se inacessíveis. 

É tradicional no Município a festa denominada "Folia 
dos Reis", de caráter religioso, realizada em honra aos 
Reis Magos. 

Em 3-X-1955, foram eleitos 9 vereadores para for
mação dq Legislativo Municipal para a presente legislatura. 
Votaram 1164 dos 2 643 eleitores inscritos àquela data. 

(Organizado por George · Byron _ Camerino, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Olinto José Vieira). 

DESCOBERTO - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTúRICO - O Município de Descoberto pertencia à 
Freguesia de Rio Novo, quando, em 19 de dezembro de 
1856, pela Lei provincial n.0 1 265 foi anexado ao Muni
cípio de São João Nepomuceno, conservando o nome de 
Santíssima Trindade de Descoberto. 

Somente em 1953, pela Lei n.O 1 039, veio a ser eman
cipado administrativamente, com o topônimo atual. 

Não são documentados os detalhes de sua evolução 
histórica. 



LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na zona da Mata, do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 194 km2 • A média das temperaturas, em 
graus centígrados, é a seguinte: das máximas: 38; das mí

nimas: 14; compensada: 26. 

SITUA~O A 

o I 

I .. 
--------------------------------------------

Posição do Município em rei o ;ão ao Estado e suo Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo m: dados do Recenseamento de 
1950, era de 4 428 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 4 637 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, e 24 habitantes por quilômetro 
quadrado para densidade demográfica . 

Segundo os dados do Rt~censeamento Geral de 1950. 
era a seguinte a situação do distrito de Descoberto, núcleo 
em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual mu

nicípio: 

ESPECIFICAÇÃO 

Quadro urbano ...... . 
Quadro suburbano ...... . 
Quadro rural . 

TOTAL ........ . 

HOMENS MULHERES 

323 
41 

1 905 

2 269 

334 
37 

1 788 

2 159 

Prefeitura Municipal 

TOTAL 

Nú.meros 
absolutos 

657 
78 

3 693 

. 4 428 

% sObre 
o total 

geral 

14,83 
1,76 

83,41 

100,00 

AGRICULTURA, PECUÁRIA - A produção agrícola no 
município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da 
seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGR!COLAS lha1 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

--~--------·-- ------- ---·-·----·- ----- ----- -----
Car~. .... . ... 700 ArrOba 17 000 5 950 62,03 
Arroz. .. ,. . .. 100 Saco 60 kg 5 000 I 100 ll;46 
Outras .. 493 - ·-· 2 544 26,51 

-
TOTAL. I 293 -· - 9 594 100,00 

Agricultura e pecuária são as principais atividades eco
nômicas do Município, embora não ap_resentem índices pon
deráveis na economia do Estado. 
Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos .............. . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos... . ............. . 
S'u!nos. . . . . . . . . . . .......... . 

TOTAL ... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

2 
5 150 

120 
420 
120 
85 

1 600 

VALOR 

Cr$ 1 000 

6 
9 270 

12 
630 
360 

10 
1 280 

11 568 

%sObre · 
o total 

0,05 
80,16 

0,10 
5,44 
3,11 
0,08 

11,06 

100,00 

Vista de um trecho do cidade 

O pequeno rebanho municipal foi estimado no valor 
global de onze e meio milhões de cruzeiros, sobressaindo os 
bovinos, com 80% dêsse total. 

INDúSTRIA ,..- A organização industrial pode ser conhe
cida, em parte, pelos seguintes dados relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empte-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Pot!ncia 

o total motores em c. v. 
-------------- ----- ----- ---- ---- ---- ----
Indústria extrativa mi· 

nerat. ......... .... ·-- -- -- - - -

Indústria de tranoforma-
ção e beneficiamento 
da produção agr!cola 15 22 440 42,30 3 37 

Indústria manufatureira 
e fabril ........ ...... 1 12 600 57,70 2 20 

TOTAL ........... 16 34 1 040 100,00 5 57 

O desenvolvimento industrial do Município é ainda in
significante e não oferece aspectos dignos de citação. 
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Rua do Comércio 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios e1eistentes ............... ............ . 

Logradouros públicos 

Existentes .............................................. . 
Pavimentados parcialmente .............................. . 
Outros ................................................. . 

Abastecimento d't.Aua 

1/uminar;ão pública e domiciliar 

Log d .1 . d {N6mero de logradouros ..... . 
ra ouros • umma os.···· N6mero de focos ........... . 

Consumo em kWh .......... . 

Li/fações domiciliares 

De luz .................... {N6mero de ligações ......... . 

. Consumo em kWh ......... . 

D f .. . .... {N6mero de ligações ......... . e urr;a ....... : ..... 
Consumo em kWh ......... . 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

189 

12 
1 

11 

18 
83 

18 456 

141 

42 088 

3 

12 212 

Na sede municipal está localizada a Câmara Cle Verea
dores, com 9 representantes eleitos em 3-X-1955 por 1 025 
dos 1 708 cidadãos que se encontravam aptos a votar na
quela data. 

Ainda a sede conta com 5 aparelhos telefônkos e um 

centro de saúde. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 75 km de estradas de rodagem, dos quais 45 
sob a administração municipal e os restantes sob a de par

ticulares. 

A Prefeitura Municipal mantinha, registrados em 1955, 
7 automóveis, 3 camionetas, 10 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas Itinerárias _..;.. São as seguintes as Tábua!! Itinerá

rias do município: 

------------------------~----~~------
ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS LIMITROFES 

S. Joio Nepomuceno .................... . 
Astolfo Dutra ............................... . 
Guarani. .................................... . 
Cataguaaea .................................. . 
Rio Novo ................................... . 
Capital Federal .............................. . 
Capital Eatadual. ............................ . 

DISTANCIA VIA Dlt 
(km) TRANSPOUTE 

10 Onibus 
30 Cavalo 
18 Aut•>m6vel 

555 Aut•>m6vel 
35 Aut•>m6vel 

306 Aut•>m6vel 
420 Aut•>m6vel 

----------------------------------~------~~---------

18 

COMli:RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 8 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 6 situados na sede . 

Dispõe também de 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA- Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

esctever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) ----·- --------------

Homena ................... 310 216 94 69,67 30,33 
Mulheres .................. 325 212 113 65,23 34,77 

TOTAL ........ ....... 635 428 207 67,40 32,60 

(*) Inclustve pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Servi
ço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do ensino 
primário no município: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................. . 
Matricula efetiva .............. . 

11 
18 

586 

1955 

lO 
17 

563 

10 
18 

563 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 52,81%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, nos anos de 1954 a 1956, é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1954 .......... .. 
1955 ........... . 
1956 c•> ........ . 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

217 
825 
951 

163 
269 
235 

Despesa 
realizado 

729 
827 
833 

( 0 ) Dados do Orçamento. 

Saldo ou 
deficit 

512 
2 

118 

Em 1954 e 1955, a arrecadação estadual foi de 193 
e 1 300 mil cruzeiros, respectivamente . 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística Orlando Antunes). 

Vista de um jardim público 



DEST2RRO DE ENTRE RIOS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTORICO- Não há documentos que atestem compre
cisão a história da fundação de Destêrro de Entre Rios. 

Sabe-se apenas que, mais ou menos nos meados do sé
culo XVIII, existiam na região, radicados e possuidores de 
algumas propriedades três fa::endeiros irmãos, donos da Fa
zenda do Sobrado, .e mais F'rancisco Viçoso. 

Era êste último um elemento dado a valentias e que 
vivia em constantes desavenças com os demais habitan
tes . Sua fazenda ficara conhecida como Fazenda das Con
tendas, tantas eram as suas constantes brigas . 

O Visconde de Barbacena, conhecedor dêsses fatos, 
obrigou o turbulento fazendeiro a emigrar. 

Seus parentes, segundo reza a tradição, mandaram le
vantar uma capela em honra à Nossa Senhora do Destêrro, 
segundo se diz, em decorrência do acontecido. 

Em tômo dessa capela foi que cresceu e prosperou o 
atual Município de Destêrro de Entre Rios que tomou êsse 
nome em virtude de ter sido Distrito do Município de 
Entre Rios. 

O povoado foi elevado a distrito em 1832, e a muni
cípio em 1953. 

2 subordinado judicialmente à comarca de Entre Rios. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O aspec
to geral do seu território é montanhoso . 

Sua área é de 409 km2 • A temperatura média, em graus 
centígrados, é a seguinte: das máximas: 30; das mínimas: 
25; compensada: 26. 

SITUAÇÃO .. 

Posição do Munidpio em rel~ção ao Estado c suo Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 3.833 habitant•~s a população do Município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 7 063 habitantes, como sua população 

Igreja-Motriz 

provável em 31-XII-55, e 17 habitantes por quilômetro qua
drado para densidade demográfica. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Destêrro de Entre 
Rios, núcleo em tômo do qual se emancipou posteriormente 
o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
%sObre Números 

absolutos o total 
geral 

-- --- ------------ ----------
Quadro urbano .......... 166 217 383 9,99 
Quadro suburbano ....... 51 54 105 2,73. 
Quadro rural. ........... 1 675 1 670 3 345 87,28 

TOTAL ............. I 892 1 941 3 833 100,00 

AGRICULTURA, PECUARIA E SILVICULTURA- A 
produção agrícola no município, em 1955, foi expressa pelos 
dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AO RI COLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----------- ---
Milho .............. 2 240 Saco 60 kg 30 312 5 001 23,86 
Arroz com casca . ... 429 . . . 10 725 3 486 16,62 
Cana·de·açúcar ..... 203 Tonelada 10 150 2 538 12,09 
Batata-inglesa ...... 171 Saco 60 kg 8 550 2 266 10,80 
Mandioca: .......... 87 Tonelada 2 262 1 357 6,46 
Alho ............... 32 ArrOba 4 160 1 272 6,06 
Outras ............. 279 - - 2 418 11,52 

TOTAL ........ 4 339 - - 20 978 100,00 
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Prédio onde funcionam a Prefeitura Municipal, Coletoria E!;tadual, 
Câmara Municipal e J. A. Militar 

A agricultura constitui a base econômica do :M[unicípio. 

Segundo as estimativas de 1955 produziu perto de 21 
milhões de cruzeiros de produtos agrícolas, sendo c(ue o mi
lho entrou com 23,86% dêsse total. Outros produtos, como 
arroz, feijão, cana-de-açúcar, etc. são também produzidos em 
abundância. 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

------------------~--------~-----------------
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 
Cr$ 1 000 % sObre 

o total 
-----------··--- -------------------
Asininos ...................... . 35 140 0,47 
Bovinos ...................... . 13 530 23 001 7~i,99 
Caprinos .................. · ..... · 320 43 0,15 
Eqüinos ...................... . 1 100 1 870 li,IS 
Muares ....................... . 600 1 800 !i,94 
Ovinos ........................ . 350 53 0,17 
Suínos ........................ . 5 600 3 360 111,10 

TOTAL .................. . 30 267 100,00 

-----
A pecuária vem obtendo desenvolvimento animador 

de ano para ano. 
Há uma orientação no sentido de ser. incrementada a 

criação de gado leiteiro . 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Es

tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: _____________ , ________________ ~--------
ESPECIFICAÇÃO 

Ntímero de prédios existentes .. 

Lo(jradouros públicos 

Existentes .. 

Abastecimento d' áAua 

Pr6dios servidos sem hidrômetros. 
Logradouros servidos parcialmente ..... 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

{

Número de logradouro• .. 
Logradouros iluminados. . . . . Número de focos: ...... . 

Consumo em kWh ..... . 

LiAações domiciliares ("') 

De luz .................... {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ....... . 

... {

Número de ·ligações ......... . 
De fOrça .............. . 

Consumo em kWh ......... . 

J)ADOS 
NU:M:I!:RICOS 

267 

190 
5 

3 
63 

6 000 

82 

18 520 

2 800 

------------------------------~---------
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Ainda no setor de melhoramentos urbanos, a sede mu
nicipal contava com 5 aparelhos telefônicos e uma pensão. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 109 km de estradas de rodagem dos quais .105 
sob a administração municipal e ·os restantes sob a de par
ticulares. Dois automóveis, 4 caminhões e 1 ônibus eram 
os veículos registrados na Prefeitura Municipal, em 1955. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as Tábuas Itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

------------- -------------------
MUNIClPIOS 
LIMITROFES 

De D. de Entre Rios a 
Entre Rios ........... . 

De D. de Entre Rios a 
Passa Tempo ......... . 

De D. de Entre Rios a 
Resende Costa ........ . 

De D. de Entre Rios a 
Jeceaba ............... . 

De D. de Entre Rios a 
Bonfim ............... . 

Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 

37 

23 

30 

58 

40 

155 

(1)534 

Auto 

Auto 

Auto 

Auto 

Onibus 

Onibus 

Ferrovia 

Empr. Viação Lima 
Ltda. 

Empr. Viação Lima 
Ltda. 

Pela E.F.C.B. 

(1) Respectivamente embarcando pela E.F.C.B. no Municfpio intermediário 
de Brumadinho, 534 km, município também intermediário de Congonhas e seu povoa
do Joaquim Murtinho, 437 km pela E.F.C.B .. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situados 
na sede e ainda, com 36 varejistas, dos quais 9 localizados 
na sede. 

Dispõe de uma agência bancária. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sllbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

----- --------
Homens .......... ········· 324 189 135 58,33 41,67 
Mulheres .................. 325 181 144 55,69 44,31 

TOTAL ............... 649 370 279 57,01 42,99 

(*} Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Local onde foi conitruída a 1. a moradia, que originou a fundação da cidade 



Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-19!;6, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares .. 
Corpo docente ... 
Matrícula efetiva .... 

1954 

14 
21 

831 

1955 

15 
22 

954 

1956 

16 
23 

1 141 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idadt! escolar - é de aproximada
mente 70,25%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, nos anos de 1954 e 1956, é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

ANOS 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecudada 

Total Tributária 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
deficit 

------ -------------- --·----- -------
1954 ........... . 
1955 ............ . 
1956(*) ........ . 

538 
658 
907 

(*) Dados do Orçamento. 

72 
120 
144 

603 
780 
950 

65 
122 
43 

A arrecadação estadual foi de 435 e 749 mil cruzeiros, 
em 1954 e 1955, respectivamente. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede mu
nicipal está localizada e.m ma1~ífica colina, contornada qua
se tôda pelo Rio Pará, cujas águas cortam o vale. 

O Município mantém comércio com Jeceaba, Entre 
Rios de Minas e Belo Horizl)nte. 

Em 3-X-1955, o municíp[o contava com 1838 eleitores 
inscritos, dos quais 1 209 vo1aram, escolhendo os 9 verea
dores que compõem o Legisktivo Municipal. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de EstatÍ!.tica Moacir Lisboa). 

DIAMANTINA - MG 

Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Em fins do século XVII, depois da des
coberta da região do lvitirui, a quem foram atraídos pela 
grande abundância de ouro aí existente prosseguiram os 
seÜs descobridores, os bandeirantes paulistas, mamelucos e 
portuguêses, em direção ao rio Jequitinhonha, em cujas 
margens procuraram minerar. Não foram felizes, porém. 
nessa mineração e rumaram para oeste, orientados pelo 
pico do Itambé, até a conflu~ncia de dois cursos de água: 
o Pururuca (no tupi-guarani "cascalho grosso") e o rio 
Grande . De tentativa em tentativa, à procura de local 
mais rico do precioso metal, chegaram às margens de um 
riacho que lhes pareceu riquíssimo em ouro e a que de
ram o nome de Tijuco, naSC:!ndo assim o arraial que deu 
origem à atual cidade. 

Não se confirmou entretanto, naquele sítio, a suposi
ção que haviam alimentado ela existência de grande abun
dância de ouro. E o aparente fracasso ameaçava o desen-

Igreja do Rosário 

volvimento da povoação, quando a descoberta de diamantes, 
por Bernardo da Fonseca Lobo, em 1729, transformou por 
completo o futuro da localidade, para ela fazendo conver
gir sucessivas levas de aventUreiros, atraídos pela cobiça 
das grandes riquezas. O pequeno arraial fervilhava de gen
te provinda de terras vizinhas, empenhada, numa agitação 
febril, na extração das pedrinhas cl~ras e brilhantes que 
surgiam abundantes em tôda a região explorada. Surgiu 
como por encanto o progresso da localidade que se trans
formou em centro de luxo e esplendor para os seus afor
tunados habitantes. 

Levada à Corte Portuguêsa a notícia da feliz descober
ta, mandou D. João V ao governador das minas, D. Lou
renço de Almeida, a Ordem Régia de 16 de março de 
1731, determinando a suspensão e despejo de tôdas as la
vras por captação. Caíram, em vista disso, as minerações 
e os garimpeiros, tais como passaram a ser chamados os 
que a elas se dedicavam, pri~ados de suas atividades, vi
ram-se em lamentável pobreza . Ante o clamor e a penúria 
reinantes, reiteradas petições foram dirigidas ao governa
dor, que determinou a 22 de abril de 1732, o restabeleci
mento das lavras, com a condição, porém, de que não fôssem 
praticadas por escravos ou fora do arraial. 

Em 1734 foi criada a Real Intendência, para impedir 
que os garimpeiros se subtraíssem à fiscalização da Real 
Coroa sôbre os diamantes. Com êsse intuito desencadeou a 
'RPl'll TntPnrlência uma acão terrorista e odiosa contra os 

Aspecto de um trecho da cidade 
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garimpeiros, cercando-os de apreensões e causando-lhes pre
juízos em suas atividades. Em 1738 resolveu a Real Coroa 
implantar o regime dos contratos para a extração do dia
mante, cabendo a João Fernandes Vieira, como primeiro 
contratador, assumir a administração das lavras. Desenvol
veu êle intensa atividade de que resultou para o arraial 
uma fase de grande prosperidade. Floresceu o comércio, 
estimularam-se as construções e surgiram as primeiras igre
jas e os grandes prédios assobradados, com as suaH sacadas 
e balcões, despertando até hoje a curiosidade e a admiração 
dos turistas e relembrando-lhes a época de fausto' e gran
dezas que assinalou os primeiros tempos da lendária Dia
mantina. 

Mas o regime dos contratos, incentivando o progresso 
do arraial, trouxe aos garimpeiros uma vida de an:gústias e 
sofrimentos, ante o poderie dos contratadores, verdadeiros 
carrascos na execução impiedosa das ordens da J~eal Co
roa. É dessa época o célebre "Livro da Capa Verde", código 
terrível de exigências severas, com que era controlada em 
seus múltiplos aspectos a vida da população, com incentivo 
às denúncias e punições tremendas contra aquêles que eram 
envolvidos em suas malhas. Depois de luta incansável os 
tijucanos conseguiram, em 1821, a reforma do código, fa
zendo assim diminuir o poderio dos Intendentes. 

Por essa época foi o arraial do Tijuco visitado por cien
tistas de nomeada internacional, como Spix, Von Martius, 
Saint-Hilaire, Eschwege, John Mawe e outros. 

A partir de 1828, o arraial do Tijuco já não era ape
nas o aglomerado humano em cujo pensamento dominava 
exclusivamente a ambição da riqueza que lhe dava a ex· 
tração do diamante. A sociedade se organiza, de,finem-se 
as classes sociais e surge o interêsse pela cultura do espírito, 
do qual deveria ser a terra diamantinense um dm; centros 
mais florescentes. Aparece então o primeiro jornal tijuca
no o "Eco do Sêrro", impresso em rústica tipogr:afia pelo 
ourives Manoel Sabino Sampaio Lopes e em 1832 surge o 
segundo periódico a "Sentinela do Sêrro" do eminente bata
lhador Teófilo Otoni. 

Em 1819 foi criado o distrito, por Alvará de 17 de ou
tubro e em 1831 é o arraial elevado à categoria de vila, com 
o nome de Diamantina, por Decreto de 13 de outubro, cons
tituindo-se .dessa forma em município, com território des
membrado da antiga vila do Sêrro. Criado o município, 
continou em progresso constante da expansão dE! sua ri-

queza com a exploração das lavras de diamantes. A po
pulação foi aumentando e novos povoados foram surgindo 
em seu vasto território, elevados por sua vez à categoria 
de distrito. A vila fôra instalada em 4 de junho de 1832 
e já em 1838 era elevada à categoria de cidade, pela Lei 
provincial n.0 93, de 6 de março. Em 1891, confirmada a 
criação da sede municipal pela Lei n.0 2, de 14 de setem
bro, compreendia o município dezessete distritos: Diaman
tina, Campinas de São Sebastião, Curimataí, Curralinho, Da
tas, Glória, Guinda, Gouvea, Inhaí, Mendanha, Mercês do 
Araçuaí, Pouso Alto, Rio Manso, Rio Prêto, Chapada, Ta
bua e Varas. Os distritos de Tabua e Varas tiveram os seus 
nomes mudados posteriormente para Joaquim Felício e Con
selheiro Mata, respectivamente 

Pela Lei n.0 843, de 7 de setembro de 1923, perdeu 
o município o distrito de Glória, desmembrado para en
trar na constituição do novo município de Corinto, e parte 
do distrito de Joaquim Felício, para entrar na constituição 
do novo distrito de Buenópolis Pela mesma lei foi supri
mido o distrito de Mendanha e distribuído o respectivo 
território entre os distritos de Diamantina, Campinas, Ex
tração ( ex-Curralinho ), Inhaí é Rio Manso. Ainda pela 
Lei n.0 843, foram feitas as seguintes substituições de to
pônimos: Extração ( ex-Curralinho), Tijucal (ex-Pouso Al
to), Calabar (ex-Mercês do Araçuaí), Campinas (ex-Cam
pinas de São Sebastião), Felisberto Caldeira (ex-Rio Prê
to) e São João da Chapada (ex-Chapada). 

Pelo Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, 
foram desmembrado~ os distritos de Buenópolis, Curimataí 
e Joaquim Felício, para constituição de novo município, 
com sede no primeiro, sendo novamente criado o distrito 
de Mendanha, com território desmembrado do de Couto 
Magalhães (ex-Rio Manso) . O distrito de Campinas teve 
o seu nome mudado para Senador Mourão e Cala bar (ex
Mercês do Araçuaí) passou a denominar-se Mercês de Dia
mantina. Com essas alterações, ficou o município com a 
seguinte constituição, a qual se manteve nos qüinqüênios de 
1939 a 1943 e 1944 a 1948: Diamantina, Mendanha, Couto 
Magalhães, Felisberto Caldeira, Mercês de Diamantina, 
Guinda, São João da Chapada, Inhaí, Senador Mourão, Da
tas, Gouveia, Tijucal, Conselheiro Mata e Extração. 

Pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, foi no
vamente modificada a constituição do município, com a 

lgrejo·Motriz 



criação do novo distrito de Nlonjolos, co mterritório des
membrado do distrito de Conselheiro Mata, e desmembra
mento do distrito de Gouvea, elevado a. município, com o 
distrito único em que tem sede. Finalmente, pela Lei nú
mero 1 039, de 12 de dezembro de 1953, foi criado o novo 
distrito de Felício dos Santos, com sede no povoado de 
Grata Grande e territórios desmembrados dos distritos de 
Felisberto Caldeira e Mercê; de Diamantina, ficando o 
município com a seguinte constituição, vigente no qüin
qüênio de 1954 a 1958: Diamantina, Guinda, São João 
da Chapada, Inhaí, Conselheiro Mata, Monjolos, Couto de 
Magalhães, Datas, Extração, Felício dos Santos, Felisberto 
Caldeira, Mendanha, Mercês de Diamantina, Senador Mou
rão e Tijucal. 

Pela Lei n.O 375, de 19 de setembro de 1903, foram 
constituídas 71 comarcas no Estado, entre as quais Dia
mantina, de 2.a entrância, cle1ssificada atualmente em 3.a, 
pela Lei n.0 1 098, de 22 de junho de 1954. 

"CORETOS" DE DIAMANTINA 
Infelizmente, até agora, nada de historicamente pro

vado existe, com relação à o:rigem dos "coretos" cantados 
em Diamantina, canções estas que chegaram até aos nossos 
dias e que constituem, por traclição respeitada, os hinos que 
traduzem as alegrias dos filhos da terra de Felisberto Cal
deira Brant. 

O vocábulo "Coreto", registrado nos nossos dicionários, 
tem outra significação diferente daquela que, nós os dia
mantinenses, lhe emprestamos. Assim é que Cândido de Fi
gueiredo e outros lexilógrafos ensinam que "Coreto" é uma 
espécie de palanque armado ao ar livre para concertos mu
sicais. Em Diamántina, tem êste vocábulo outra acepção, 
outro sentido que se firm~, para garantia da sua sobrevi
vência, numa bagatela de doi~: séculos. Naquela terra, "Co
reto", desde os primórdios do Tejuco, é cântico de ale
gria, anda de braço dado com os discursos, de que não se 
separa, é sintético, expressivo, é dolente, alegre e às vêzes 
triste. Mas, tudo isto, em reuniões íntimas, familiares, ami
gas, em tôrno sempre de meHas fartamente servidas e re
gadas, porém, nunca cantado nas praças públicas. 

Por analogia, entretanto, é de se crer que os diciona
ristas tenham dado ao vocá'oulo "Coreto" a significação 
conhecida e aceita. Todavia, cabe àquela lendária cidade 
o privilégio de ter emprestadc1 a esta palavra o verdadeiro 
significado histórico e afetivo do têrmo. 

Tipo de mora~ ia da cidade 

Aspecto de um trecho da zona urbana 

O "zum-zum", por exemplo, um dos "coretos" mais po
pulares, não só em Diamantina, mas em tôda a vasta região 
norte-mineira, é sempre entoado com alegria e entusiasmo. 
Mas, nem todos sabem que êle traduz a manifestação mais 
verdadeira da amizade e do contentamento. ~le é genui
namente africano, o que se percebe pela cadência, pelo seu 
ritmo, pela nostalgia que provoca, pela tristeza convizinha 
daquela de "Os Barqueiros do Volga". 

Nasceu êste "coreto" dos corações saudosos dos es
cravos, das suas gargantas, onde um grito de dor se aba· 
fava, temerosos do rêlho cortante dos senhores das naus 
negreiras; nasceu da nostalgia que sentiam do "Continente 
Negro"; nasceu da monotonia que o mar lhes causava. 
E êles, então, atirados no bôjo dos porões terríveis dos ve
leiros, que os transportavam para as terras desconhecidas 
de Santa Cruz, medrosos de que o mar lhes fôsse adverso, 
com os espíritos conturbados pelas crendices e superstições, 
encontravam nesta cantiga um derivativo para suas penas, 
uma prece para suas esperanças, um consôlo para o seu 
desespêro. 

E, assim, surgiu o "zum-zum" como um brado de sau
dade, no modo de sentir da alma escrava, que, levado de 
envolto com a infelicidade que os torturava para as para
gens bonançosas das terras tejucanas, lá se firmou há per
to de duzentos anos, e é um dos mais lindos e temos "core
tos" da minha bonita e gloriosa terra diamantinense. 

"Zum-zum-zum 
Lá no meio do mar 
Zum-zum-zum 
Lá no meio do mar! 
É o vento que nos atrasa, 
É o mar que nos atrapalha 
Para no pôrto chegar! 
Zum-zum-zum 
Lá no meio do mar ! 

Pelo que se nota, pelo que se sente, há nestes versos 
alguma coisa de onomatopáico. Lembram o ruído soturno 
e triste do vento, batendo no cordoame e nas velas já en
funadas; recorda o martelar furioso e cavo dos vagalhões 
em tropel de encontro às quilhas frágeis das primitivas ca
ravelas, esquifes flutuantes da raça negra, infeliz e triste, 
mas que, incontestàvelmente, fundamentou a grandeza do 
nosso Brasil de hoje. 
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- Reza a tradição que, já Saint-Hilaire, em mil oito
centos e dezessete, quando pela segunda vez pa~:sou pelo 
Tijuco, classificou o "zum-zum" como uma das obras-primas 
do folclore regional, comparando a música, seu verso sim
ples e mesmo o ritmo, com o modo e com o sentir da alma 

eslava .. 

Durante os intermináveis anos de opressão por que 
passou o arraial do Tijuco, história de todos C<Dnhecida, 
aquêle povo, como derivativo, procurava, nos momentos de 
lazer, dar expansão às suas alegrias e às revoltas íntimas, 
cantando os "coretos" nas festas em família . 

O "Peixe Vivo", por exemplo, que é posterior ao "zum
-zum", é um "coreto" cantante e alegre, que não deixa de 
conter em si uma certa dose de ironia, e, por cautela, da 
bajulação preventiva aos "Cabeças de Ferro", que discricio
nàriamente governavam os tijuquenses. 

"Como pode o peixe vivo 
Viver fora d'água fria! 
Como poderei viver 
Sem a tua, sem a tua, 
Sem a tua companhia 

Os pastores desta aldeia 
Já me fazem zombaria! 
Por me ver andar chorando 
Sem a tua, sem a tua 
Sem a tua companhia! 

- Depois, como por encanto, apareceu outro "Coreto" 
conhecido até hoje por "Gavião de Penacho", dependurado 
que era de cabeça para baixo. Ironia tremenda, ferina e 

jocosa a um dos intendentes, que, tendo se exorbitado mais 
do que os outros das suas funções, foi das mesmas destituído 
pelo tremendo govêrno da metrópole. O povo tijucano, na
quele tempo já adiantado, culto e inteligente, com uma 
civilização própria, pois o distrito diamantino era comple
tamente interdito aos forasteiros, ia criando diversões, cui
dava da literatura, fazia-se música, divertia-se, enfim, para 
amenizar um po.uco os seus sofrimentos humilhantes. E 
assim, também, os "Coretos" apareciam, os mais variados, 

para não mais morrerem. Dobram-se os anos; o govêrno por

tuguês foi se tornando menos truculento; o povo do arraial 

foi respirando com mais coragem e confiança, até que a 

Providência Divina, apiedando-se daquela gente, fêz com 

que o govêrno da metrópole nomeasse intendente o Dr. Ma

nuel Ferreira da Câmara. Homem do gênio impulsivo, po

rém humanitário, probo, justiceiro e grande cientista, ten

do nas veias o mesmo sangue daquele povo sofredor e ale

gre, pois era filho daquelas escarpas que enfeitam os flan

cos do Itambé, tratou com carinho, com bondade e com 

justiça a asfixiada gente do Tijuco, que até então, desconhe

cia a palavra piedade. Daí, como uma inspiração resultan

te de júbilo incontido, surgir, como por encanto, nos "sa

raus" e nas festas dos salões coloniais da hoje Diamantina, 

o "Coreto" "Tim-Tim". 

"Tim-tim, tim-tim 
Tim-tim o lá lá 
Quem não gosta dêle 
De quem gostará! 

Deixo, porém, para os mais capazes, para os mais es
tudiosos e eruditos a tarefa nobilitante de pesquisarem, de 

Vista parcial da cidade 
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revolverem um passado romântico e grandioso, tão cheio 

de lutas porfiadas e heróicas, o qual hoje tanto enobrece a 
fisionomia moral dos meus patrícios. 

(A PRIMEIRA SERENATA) 

Os meados do século XVIII em tardes opalinas, às 
vêzes de poentes ensanguentados, desapareciam num ter

velhinho estonteante de côres por detrás do môrro de San

to Antônio, cornucopia mágica, despejando, como ainda ho

je, o seu ouro de aluvião no c:órrego tranqüilo do Tijuco. 
- Nas noites silenciosas daqueles tempos, após o toque 

de recolher, batido no bronze da velha Sé, as alabardas 
dos dragões d'El-Rei, em ronds. soturna e ameaçadora, ma

traqueavam ainda no calçamento rústico da cidade que 

crescia. Lá em cima à direita, ca:minho forçado do "Biribiri", 

Aspecto parcial de urr trecho da cidade 
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estacava a "Pedra Grande", folhinha de lembranças, desfo
lhada que era pelos namorados de então. 

A esquerda, descambando para as "Bicas", rumo à 
Datas e à Gôavea, apodreciam os restos mortais do velho 
cedro altaneiro da "Acayaca", impiedosamente derrubado 
pela mão sacrílega do civilizado. Na meia encosta, por onde 
o lugarejo se esparramava, "qual mil cordeiros em grupozi
nhos que se lavavam na fonte", as casinhas brancas rece
biam os primeiros beijos da lua cheia, que nascia para 
os lados dos "Campos dos Cristais". 

Em baixo, depois do "Burgalhau", ao sopé da serra 
arenítica de S. Francisco, o Rio Grande corria cascateando 
para os lados da "Palha", doido por encontrar o seu ir
mão, o rio da Prata. 

Ambos unidos e misturados para o mesmo destino, 
disparavam à procura da grande caudal do rio Jequitinho
nha. 1tste, como o seu irmão da outra vertente, o S. Fran
cisco, por orgulho telúrico, não quis ser tributário de ne
nhum outro, preferindo a condição singular de galho do 
oceano. No fundo de um vale aberto e comprido, um pou
co ao longe, como um divisor de águas e de bacias flu
viais, plantou-se a fisionomia impressionante do "ltambé", 
gargarejo ciclopeo do Titan dos mundos. No alto, no "Lar
go do Curral", ainda ausente da milagrosa basílica de pe
dra do Coração de Jesus, pastavam os carneirinhos e bro
tavam as "sempre-vivas". No segundo degrau daquela de
cida íngreme e inesperada, na "Cavalhada Nova" cons
truiu-se o "Barracão", para pouso anciado dos tropeiros he
róicos e cançados. 

Neste cenário de aparente paz, a natureza adorme
cida e o homem se revoltava, acicatado pelo "Livro da 
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Capa Verde". A cidade dormia; e, nos corações dos tijuca

nos, despertava o amor, não só o amor à Liberdade, tam

bém, o amor humano, o amor que pede, o amor que gri

ta, o amor que exige, não a bemaventurança dos êxtases 

mestiços, mas a realização terrena da felicidade . 

E foi neste cenário, e foi por isto, e foi assim, que o 
exótico mulato garimpeiro, José Espírito Santo do Amor 

Divino, vindo escoteiro de Vila Rica, à procura de um 

"descoberto" ou de uma "faisqueira" que lhe parecia certa, 

apaixonado soluçou, ao som de tôsco "pinho" de q~uatro cor

das, os primeiros trenos de amor numa canção, sem es

cadas de cordas e cantos de cotovia, debaixo da janela hu

milde de perciana da sua J ulieta mestiça. 

Foi esta a primeira serenata em Diamantina de que 

nos fala a tradição e a estaca zero da boemia .alegre da

quela gente boa. 

Depois disto, quanta coisa se passou! Quanto roman

ce surgiu! Quanta história se contou! 

- Estas pesquisas dão prazer, mas demandam tem
po. Se as preocupações da vida não me atropelarem, breve 
contarei aos meus conterrâneos outras serenata11 e outros 

"castelos", para dêsse modo, com a ajuda de todlos êles, ir 

compondo, aos poucos, singelamente e com carinho, um hi
no para a nossa terra, Monumento do Brasil. 

Thales da Rocha Viana. 
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LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Dia
mantina está situado na zona do Alto Jequitinhonha. O 
seu território, geralmente montanhoso e atravessado pela 
Serra Geral ou Serra do Espinhaço, abrange duas grandes 
bacias hidrográficas - a do São Francisco, a oeste, e as 
dos rios Doce e Jequitinhonha, a leste. A superfície total 

SITUAÇÃO A 

..____ ___ ------- ----------------------' 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

é de 7 986 km2
• A sede municipal, situada a 1 262 m de 

altitude, está entre as coordenadas geográficas de ....... . 
18° 14' 48" de latitude Sul e 43° 36' 06" de longitude 
W. Gr., distando da capital do Estado, em linha reta, 
187 km, no rumo N. N. E. . Temperatura em graus centí~ 
grados: média das máximas: 24,7; das mínimas: 13,3; com
pensada: 19. Precipitação pluviométrica anual: 287,3 mm. 

rrac;a aa :.e 

POPULAÇÃO - Era de 56 025 habitantes, pelo Recensea
mento de 1950, a população do município, efetivo êsse, po-
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rém, já diminuído em virtude do desmembramento do ter· 
ritório do distrito de Gouvea, elevado a município pela no
va divisão territorial vigente no qüinqüênio de 19S3 a 1958. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística cal
culam em 52 187 habitantes a população provável do mu
nicípio em 31-XII-1955, quando a densidade demográfica 
seria de 7 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas- Com base ainda no Re

censeamento de 1950 e considerando-se apenas as de mais 

de 500 habitantes, as principais aglomerações urbanas são 

a sede e as vilas de Couto de Magalhães, Datas, Extração, 

Felisberto Caldeira, Inhaí, Mendanha, Monjolos, São João 

da Chapada e Tijucal. Vê-se, porém, no quadro abaixo, a 

relação total dessas aglomerações, em que figuram a sede 

municipal e as demais sedes distritais. 

Fábrica de Tecidos Antonina Duarte 

Localização da população - A localização da população, 

nos quadros urbano e rural, era a seguinte, pelo :Recensea

mento de 1950, com inclusão ainda do atual município de 

Gouvea, antes de sua autonomia: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Cidade .......................... 
Vila de Conselheiro Mata ........ 
Vila de Couto Magalhães ........ 
Vila de Datas ..... :· ............. 
Vila de Extração ................ 
Vila de Felisberto Caldeira . ...... 
Vila de Gouvêa ................. 
Vila de Guinda ............ 
Vila de Inhal. ............... 
Vila de Mendanha ............... 
Vila de Mercês de Diamantina . .. 
Vila de Monjolos ................ 
Vila de São João da Chapada .... 
Vila de Senador Mourão ......... 
Vila de Tijucal. ................. 
Quadro rural. ...... ............. 

TOTAL GERAL ... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1."-VII-1950 

Total 

Homens Mulheres Número:s 
absoluto:s 

4 424 5 413 9 83:r 
149 149 2911 
394 456 850 
604 704 I 3011 
309 284 59:1 
299 429 7211 
969 1 342 2 31:. 
Hj1 164 32!i 
323 363 681i 
286 304 590 
161 200 36:. 
460 464 924 
592 550 1 14:! 
124 152 271i 
322 287 609 

17 397 17 790 35 18~r 

26 974 29 051 56 02!0 

% sObre 
o total 

geral 

17,55 
0,53 
1,51 
2,33 
1,05 
1,29. 
4,12 
0,58 
1,22 
1,05 
0,64 
1,64 
2,03 
0,49 
1,08 

62,89 

100,00 

Pelo quadro acima, a distribuição da população em 

1.0 de julho de 1950, entre os quadros urbano e rural, guar

dava a proporção de 37,11% para o primeiro e 62,89% 

para o segundo. Com o desmembramento do distrito de 

Gouvea, elevado a município, alterou-se, não muito, a situa

ção, passando o quadro urbano a 18,46% e o rural a 61,54%. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do JRecensea-

Vista parcial do Colégio N. s.a das Dores 

menta Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po

pulação de 10 ·e mais anos de idade, segundo os ramos de 
ati~idade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas . ............ 
Indústria de transformação . ...... 
Comércio de mercadorias . ........ 
Comércio de imóveis e valores mobi~ 

liários, crédito, seguros e capita~ 
lização ............ 

Prestação de serviços . ........... 
Transporte, comunicações e armaze~ 

nagem ........................ 
Profissões liberais . ............... 
Atividades sociais ....... ......... 
Administração 'pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domEsticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis~ 
centes .... 

Condições inativas ..... . 

TOTAL ............ 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números 
absolutos 

7 428 570 7 998 
4 412 53 4 465 

983 540 1 523 
547 45 592 

44 2 46 
459 I 214 1 673 

424 80 504 
32 9 41 

102 26& 370 

138 9 147 
330 330 

I 766 17 050 18 816 
2 147 1 355 3 502 

18 812 21 195 40 007 

% sObre 
o total 

geral 

20,00 
11,17 
3,80 
1,47 

0,11 
4,18 

1,25 
0,10 
0,92 

0,36 
0,82 

47,06 
8,76 

100,00 

De acôrdo com o quadro acima, em cujos cômputos 
está incluída a população do atual município de Gouvea, 
o município de Diamantina não tem a sua economia ba
seada nas atividades da agricultura, da pecuária e da sil
vicultura, na mesma proporção com que ocorre essa apli
cação do trabalho na maioria dos municípios mineiros. 
Isto se explica pela própria natureza do território, situado 
na montanha em sua grande parte e em que as áreas para 
a agricultura praticada comumente na lavoura mineira, sem 
grande esfôrço na melhoria dos solos, aparecem em propor
ções reduzidas. Trata-se aliás de município em que pre-

Palácio Arquiepiscopal 
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dominam as indústrias extrati.vas, principalmente a mine
ral, nas quais o elemento humano ocupado representava 
11,17% da população de 10 anos e mais recenseada em 
1950, contra 20% na agricultura, pecuária e silvicultura. 

Agricultura - A produção agrícola no município, em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PHODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) % sObre Unid11de Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
--------- ------ ------- --··--- ----- -----

Milho ............... 2 535 Saco 61l kg 68 870 7 920 28,38 
Algodão ....... ..... 583 ArrOba 52 875 3 963 14,20 
Mandioca ...... .... 150 Tonehda 5 400 3 240 11,60 
Arroz .............. 655 Saco 6<) kg 11 790 2 948 10,55 
Feijão .............. 1 110 Saco 61) kg 15 942 2 110 7,55 
Banana ............ 168 Cacho 235 560 1 884 6,74 
Cana-de-açúcar ..... 235 Tonel>da 12 935 1 294 4,63 
Outras ............. 502 - - 4 563 16,35 

TOTAL ........ 5 938 - - 27 922 100,00 

Conforme foi já acentuado, a agricultura, ao lado da 
pecuária e da silvicultura, nãCI constitui atividade que pre
domine fortemente na economia do município. É o que 
mostra o quadro acima, em que a área total cultivada não 
chega a representar um por cem do território. Mesmo as
sim, figuram com índices apmciáveis algumas culturas ex
ploradas, tais como o milho, c1 algodão, o feijão, a mandio
ca e o arroz. É digno de menção o fato de que, não sendo 
Minas Gerais Estado grande produtor de algodão, o muni
cípio de Diamantina concorre de modo apreciável para a 
produção mineira dessa espéde cultural, conforme se vê 
acima. 

Rua Direita 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

(Cr$ 1 0001 % sObre 
o total ------------------ -------------- -------- -------

Asininos ..... . 
Bovinos ..... . 
Caprinos ...... . 
Eqüinos ... . 
Muares .. 
Ovinos .. 
Suinos. 

TOTAL .. 

12 
25 500 

600 
6 600 
2 600 

800 
20 200 

36 
35 700 

90 
9 900 
4 160 

136 
10 100 

60 122 

0,05 
59,41 
0,14 

16,47 
6,91 
0,22 

16,80 

100,00 

Os rebanhos bovino e suíno constituem o elemento 

principal da pecuária do município, concorrendo as duas es

pécies com mais de três quartas-partes do valor total, dos 

efetivos. No rebanho bovino o gado leiteiro é fator econô

mico de relêvo, elevando-se a produção de leite em natureza 

a mais de 4 000 000 de litros anualmente. ·A avicultura, 

embora não representada no quadro, constitui também apre

ciável fator de riqueza. O parque avícola do município ele

vava-se em 1955 a 134 346 cabeças, no valor de mais 

de Cr$ 4 000 000,00, com uma produção de ovos que foi, 
no mesmo ano, de 411 570 dúzias, valendo Cr$ 4 115 700.00. 

Agência dos Correios e Telégrafos 

Silvicultura- Na produção de origem florestal, registrou o 
município, em 1955, os seguintes produtos: cascas taní
feras - 65 000 kg, no valor de Cr$ 162 500,00; dormentes 
- 12 000 unidades, no valor de Cr$ 3 000 000,00; madeira 
- 2 800 m 3, no valor de Cr$ 3 360 000,00 e lenha -
145 000 m3, no valor de Cr$ 14 500 000,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FÔRÇA 
N.o de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre-
INDúSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$1 000 % sõbre N.' de I Potência 
o total ~~~~ -=~-=-~ --·-----------

Indltstria extrativa mi· 
neral ................ 3 102 17 000 18,49 30 614 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 

17 139 da produção agricola 756 2 104 34 978 38,04 
Indústria manufatureira 

95 692 e fabril. ....... .. ' 130 480 39 962 43,47 

TOTAL .. . . . . . . 889 2 686 91 940 100,00 142 1 445 

Na indústria extrativa mineral predomina a extração 
de diamante, com três grandes emprêsas organizadas, ha-
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vendo, porém, numerosos "garimpeiros", como são chama
dos os que se dedicam por conta própria à mesma indústria 
e que concorrem também de modo considerável para a res
pectiva produção, em cuja estatística ocupa o município lu
gar de destaque no cômputo da produção geral do país, po
dendo ser estimado o seu valor em Cr$ 30 000 000,00 em 
1955. O cristal é outro produto da indústria extrativa mi
neral, que muito concorre também para a riqueza do mu
nicípio e cuja produção, no mesmo ano, subiu a 15 500 kg, 
no valor de Cr$ 1 085 000,00. Também o ouro da aluvião 
figura na indústria extrativa do município e a sua produção, 
em 1955, foi de 25 000 gramas, valendo Cr$ 1 í'50 000,00, 
cumprindo mencionar ainda o mármore, com uma produ-
ção, no mesmo ano, de 150 toneladas, no valor de ..... . 
Cr$ 60 000,00 . 

A indústria de transformação e beneficiamento de pro
dutos agrícolas está representada pelos seguintes produtos, 
com os respectivos índices de produção em 19.55: aguar
dente de cana - 130 350 litros, Cr$ 1134 000,00; bene
ficiamento de algodão - 222 180 kg, Cr$ 1 465 870,00; 
óleo de caroço de algodão - 17 460 kg, Cr$ 3.14 280,00; 
línter - 6 137 kg, Cr$ 49 096,00; torta de algodão -
158 750 kg, Cr$ 349 250,00; rapadura - 802 200 kg, 
Cr$ 3 006 679,00; farinha de mandioca - 339 000 kg, ... . 
Cr$ 1 468 620,00; fubá de milho - 289 700 kg, ....... . 
Cr$ 1 496 000,00; beneficiamento de arroz - 18 000 kg, 
Cr$ 279 240,00. 

Na indústria manufatureira e fabril desta1~a-se a de 
fiação e tecelagem de algodão, que é, no município, uma das 
mais antigas do Estado, com duas importantes f.étbricas, do
tadas de aparelhagem das mais modernas no g.ênero. Há 
ainda a indústria de calçados e de ourivesaria, ambas tra
dicionais na vida econômica do município, além de outras 
de menor significação que também concorrem para a sua 
riqueza . De acôrdo com o inquérito referente ao ano de 
1955, figura essa indústria com os seguintes resultados: 
tecidos de algodão ·- 2 023 800 m, Cr$ 11 853 220,00; mas-
sas alimentícias e outros produtos de panificação - ..... . 
441 723 kg, Cr$ 3 890 767,00; bebidas - 485 400 litros, 
Cr$ 3 416 600,00; artigos de ourivesaria, Cr$ 1423 539,00; 
móveis de madeira, Cr$ 980 384,00; manteiga - 20 000 kg, 
Cr$ 947 500,00; queijos- 39 100 kg, Cr$ 925 380,00; cal
çados - 8 768 pares, Cr$ 578 300,00; balas, caramelos, 
etc. - 28 745 kg, Cr$ 470 382,00; artefatos de couro, 
Cr$ 240 000,00; café torrado e moído - 3 600 kg, 
Cr$ 144 380,00; telhas e tijolos - 299 milheiros, 
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Cr$ 155 000,00; ladrilhos- 1 080 m 2, Cr$ 80 000,00; sola 
- 2 400 kg, Cr$ 60 000,00; sabão - 1 170 kg, ....... . 
Cr$ 18 720,00. 

Resumindo, por grupos, o valor total da produção 
industrial do município, obtém-se os seguintes resultados 
deveras expressivos da sua importância na formação da 
riqueza local: 

Indústria extrativa mineral ........... . 
Transformação e beneficiamento de produ-

tos agrícolas .................... . 
Indústria manufatureira e fabril ....... . 

Cr$ 
32 895 000,00 

9 563 035,00 
25 184 172,00 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 642 207,00 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Es
trada de Ferro - O município é .servido pela Estrada de 
Ferro Central do Brasil - Ramal de Diamantina, que per-· 
corre o território numa extensão aproximada de 120 km, 
a uma altitude, no trecho final do ramal, que é das maio
res, no Brasil, atingidas por ferrovia. 

Estradas de rodagem - É de 561 km a extensão total das 
estradas de rodagem que cortam o território do município, 
sendo 355 km de estrada estadual, 152 km municipal e o 
restante particular. A rodovia estadual põe o município 
em comunicação com a capital do Estado, através dos vizi
nhos municípios do Sêrro e Conceição do Mato Dentro; e', 

para nordeste, com o vizinho município de ltamarandiba 
e outros da zona do Alto Jequitinhonha. 

Aeronáutica - Dispõe a Cidade de aeroporto, com pista de 
1 500 metros, que lhe permite viagens aéreas em aparelhos 
de grande porte, havendo linha regular de aviões para a 
capital do Estado, da "Nacional Transportes Aéreos Ltda.". 
Durante o ano de 1955 teve o aeroporto o seguinte movi
mento: aeronaves chegadas 305, saídas 305, passageiros che
gados 3 236, saídos 2 ·946. 

Veículos a motor - De acôrdo com os registros referentes 
ao ano de 1955, havia em tráfego, no município, 161 veí
culos a motor, sendo: para passageiros- 76 automóveis e 
4 auto-ônibus; para carga - 63 caminhões, 12 camionetas 
e 6 tratores . 

Tábua itinerária - Para as viagens de Diamantina às capi
tais do Estado e da União e sedes municipais limítrofes, são 
os seguintes os itinerários: 

Ao Rio de Janeiro- Por avião, em 2 horas de vôo. 
Por ferrovia, pela Estrada de Ferro Central do Brasil, pas-
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sando por Corinto, Curvelo, :Belo Horizonte, etc., percurso 
total de 1 000 km, em 31 horas. Por estrada de rodagem, 
em auto-ônibus: a) via Gouvea, Curvelo, Belo Horizonte, 

etc., b) via Sêrro, Conceição do Mato Dentro, etc., 

A Belo Horizonte - por avião, em 4S minutos de vôo. 

- Por ferrovia - Estrada de Ferro Central do Brasil, via 

Corinto, Curvelo, etc., percurw total de 424 km, em 16 ho

ras . Por estrada de rodagem,. em auto-ônibus: a) via Gou

vea, Curvelo, etc., percurso total de 334 km em 9 horas; b) 

via Sêrro, Conceição do Mato Dentro, etc., percurso total 
36S km, em 10 horas. 

A Gouvea - Por estrada de rodagem, em auto-ônibus, 
46 km em 1 hora. 

A Curve lo - Por ferrovia - E. F. Central do Bra
sil, 202 km, em 9 horas. Por estrada de rodagem, em auto
-ônibus, 1S8 km em 3h e 40m. 

A Corinto - Por ferrovia - E. F. Central do Bra
sil, 148 km, em 7h e 30m. 

A Buenópolis - por ferrovia - E. F. Central do 
Brasil, 22S km em 9h e SOm. 

A Bocaiúva- Por ferrovia- E. F. Central do Bra• 
sil, 341 km, em 13h e SOm. 

A ltamarandiba - por estrada de rodagem, em auto
-ônibus: a) pela rodovia Belo Horizonte-Salto da Divisa, 
196 km, em 9 horas; b) via Mercês de Diamantina, 

Ao Sêrro - Por estrada de rodagem, em auto-ônibus, 
96 km em 3 horas. 

A Rio Vermelho - por estrada de rodagem, em auto
-ônibus, via Sêrro, 187 km, em 7 horas. 

A Conceição do Mato Dentro - por estrada de roda· 
gem, em auto-ônibus, via Sêrro, 178 km, em 6 horas. 

Correios e telégrafos - A Cidade é sede de uma diretoria 
regional dos Correios e Telégrafos. Funcionam no municí
pio 10 agências postais-telegráficas, S agências postais e 4 
estações radiotelegráficas. 

Telefones - Há na Cidade o serviço telefônico da Compa· 
nhia Telefônica de Minas Gerais, com ligações urbanas e 
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interurbanas, através de um pôsto de telefone público e 
294 aparelhos instalados. 

COMÉRCIO, BANCOS .E CAIXA ECONOMICA - Ele
vava-se a 284, em 31-XII-1955, o número de estabelecimen
tos comerciais em funcionamento no município, sendo 5 ata
cadistas e 279 varejistas. Todos os estabelecimE~.ntos ata
cadistas localizavam-se na Cidade; dos varejistas, 121 fun
cionavam na sede e o restante nas vilas e povoados. 

Operavam no município, em 1956, 6 agí;ncias de 
bancos. 

Pôssuem agência no município a Caixa Econômica Fe
deral e sua congênere estadual. A agência da Cailca Econô-
mica Federal tinha em depósitos, em 31-XII-19SS, ..... . 
Cr$ 2 191301,20. Os depósitos da agência da Caixa Eco-
nômica Estadual elevavam-se, na mesma data, a 
Cr$ 245 607,10. 

INSTRUÇÃO PúBLICA -lndice de alfabetização- No 
quadro abaixo podem ser conhecidos nos índices de alfabe
tização da população do município, de 5 e mais anos de ida
de, por sexo, nos quadros urbano e rural, de acôrdo com o 
Recenseamento de 1950: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Nó meros absolutos· % sObre o total 
DISCRIMINAÇAO 

~ Sabem Não Sabern Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever escrever 
--------------------------- ---·-----

{Homens ... 8 082 5 198 2 884 64,,11 35,69 
Quadro urbano Mulheres .. 9 819 5 962 3 857 6o,:r1 39,29 

TOTAL 17 901 11 160 6 741 62,"4 37,66 

{Homens ... 14 662 3 464 11 198 23,1i2 76,38 
Quadro rural.. Mulheres .. 15 112 3 244 11 868 21,46 78,54 

TOTAl, 29· 774 6 708 23 066 22.!;2 77,48 

{Homens ... 22 744 8 662 14 082 38,08 61,92 
Em geral...... Mulheres .. 24 931 9 206 15 725 36,!12 63,08 

TOTAL 47 675 17 868 29 807 37,•17 62,53 

No quadro urbano, isto é, na Cidade e nas vilas, apro
xima-se de duas têrças partes a proporção de pessoas de 5 
anos e mais que sabem ler e escrevt:r; no quadro rural ela 
desce a menos de um quarto para subir a bem mais de um 
têrço no território em geral. Nota-se, ainda, nsts três si
tuações, que maior nlímero de homens do que de mulheres 
sabem ler e escrever. 

Ensino Primário - A situação do ensino primário, no muni
cípio de Diamantina, pode ser apreciada através dos ele
mentos numéricos abaixo, fornecidos pelo Serviço de Es
tatística da Secretaria da Educação, referentes aos anos de 
1954 a 1956: 

ESPECIFICACAO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 

98 
190 

6 272 

1955 

100 
185 

6 707 

1956 

98 
195 

6 538 

Em relação à população infantil em idade escolar, 
era aproximadamente de 54,46%, em 1956, a percentagem 
de alunos matriculados. 

Ensino Médio - Funcionam no município sete unidades 
escolares do ensino médio, compreendendo os cursos de 
formação de professôres primários, ginasial, colegial, clássi
co' e científico e ainda o comercial. Em 1954 essas unida
des funcionaram com um corpo docente de 74 professôres 

e 757 alunos matriculados. 

Ensino Superior - No ensino superior, destaca-se como 
mais antigo o Seminário do Sagrado Coração de Jesus, para 
a formação de sacerdotes católicos, havendo ainda as es

colas de odontologia e farmácia. No ano de 1954 funcio
naram três unidades escolares, com um corpo docente de 

31 professôres e 87 alunos matriculados. 

Bibliotecas - Há no município 14 bibliotecas, sendo uma 
pública - a "Biblioteca Antônio Tôrres" e as demais par
ticulares, anexas a estabelecimentos de ensino e associações 
literárias, sendo de cêrca de 31 000 o total de volumes des

sas bibliotecas. 

Imprensa - A imprensa do município é representada pela 
existência de 3 tipografias e 2 jornais periódicos - a "Es
trêla Polar" e ''Voz de Diamantina", ambos semanários. 

Livrarias - Possui a Cidade uma livraria. 

Radiodifusão - Funciona na Cidade a estação radiodifusora 

"Rádio Diamantinense", sob o prefixo ZYV-33. 

Diversões Pú.blicas - Conta a Cidade dois cine-teatros, com 

a capacidade total para 1 244 lugares. 



Associações Culturais - São doze as associações culturais 
em funcionamento no município, sendo seis de cultura fí
sica (inclusive desportistas) ~~ seis artísticas e literárias, ha
vendo na Cidade uma praça para a prática de esportes. 

MELHORAMENTOS URBANOS - A existência de me
lhoramentos urbanos na sed,:! municipal está representada 
pelos elementos numéricos a baixo, fornecidos pelo Serviço 
de Estatística da Secretaria da Viação, relativos ao ano 
de 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios ..................................... . 

LoAradouros públicos 

. { Inteira:nente ............. ... . 
Pavtmentados .......... · . · · Parcial rnente ............... . 

· Total ...................... . 

Ajardinados ............................................ . 
Sem pavimentação nem ajardinamen1o . ................... . 
Total. ................................................. . 

Abastecimento d'áAua 

Pr~dios servidos com penas d 'âgua ............. , ......... . 

Lo d ba 'd {Totalmente ................ · .. 
gra ouros a stect os· · · · · Parcial mente ............... . 

Total. ..................... . 

EsAotos 

Lo d 'd {De detpejo ................ . gra ouros servt os ...... . 
· De âguas superficiais ....... . 

P Ld' d {Pela rMe .................. . rc tos esgota os .......... . 
Por foosas ................. . 

lluminaçllo pública e domiciliar (do dos de 1955) 

11 · ã úbl' { Logracouros iluminados ..... . 
wn.naç o P tca. · · · · · · · · Núme1o de focos ........... . 

Consumo em kWb ......... . 

Ligações 
domiciliares 

I Para luz ............... {Número de ligações 
Consumo em kWb 

l {Número de ligações 
Para fôrça ........... · .. 

Consumo em kWb 

DADOS 
NUMitRICOS 

2 099 

61 
7 

68 

4 
40 

112 

1 035 

70 
23 
93 

72 

8 

820 

1 218 

112 
725 

170 870 

1 582 

807 914 

52 

617 591 

FINANÇAS PÚBLICAS - A arrecadação das rendas mu
nicipais, no qüinqüênio de 1951 .a 1955, teve um movimen
to, que foi, em milhares de cruzeiros, de ·1 791 a 3 479, con

tra uma despesa, que foi de 1 894 a 3 733, tal como se vê 
no quadro abaixo: 

FJ:)JANCAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrece.dada 
Despesa Saldo ou 

Total Tdbutâria 
realizada "deficit" 

----------------------
1951. ..... : •.... 1 791 707 1 854 - 63 

1952 .. """ .... 1 873 771 \2 241 - 368 
1953.""." .... 2 511 904 3 133 - 622 
1954 ............ 2 510 1 209 3 016 - 506 
1955 .... " ...... 3 479 1 148 3 733 - 254 

A renda tributária tev'~ aumento . crescente durante 0 

qüinqüênio, embora não no mesmo ritmo do acusado pela 
receita geral. A despesa realizada acusou também aumento 
crescente, atingindo no último ~no do qüinqüênio 0 dôbro 

da registrada no primeiro; e os exercícios financeiros en
cerraram-se todos êles com deficit. 

Aspecto parcial do centro do cidade 

No quadro abaixo estão consignados os dados refe
·entes à arrecadação geral do município, nas três esferas da 
1dministração: 

ANOS 

~~~::::::::::: :~::::::::::::: 
953 ......................... . 
954 ......................... . 
.955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Fedeta.l 

4 285 
4 671 
5 497 
8 423 
9 385 

Estadual 

3. 712 
5 191 
6 360 
6 818 
7 829 

Municipal 

1 791 
1 873 
2 511 
2 510 
3 479 

~SSIST1tNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - Tem a Cidade 
:lois estabelecimentos hospitalares em funcionamento: a 
Santa Casa de Caridade e o Hospital Nossa Senhora da 
Saúde. Acham-se em construção o Hospital da Criança e 
a Maternidade Santa Mônica. O número de leitos dos hos- . 
pitais em funcionamento eleva-se a 335 . Além dêsses esta
belecimentos, conta ainda a Cidade com um Setor-Pilôto do 
Departamento N acionai de Endemias Rurais,. com um Cen
tro de Saúde, dois ambulatórios - o "São José" e o "Frei 
Orlando", e o Lactário Pedro Duarte. Eleva-se a 7 o nú
mero de farmácias estabelecidas no município. 

CADASTRO PROFISSIONAL - Achavam-se registrados, 
em 31-XII-1955, 3 advogados, 6 dentistas, 2 farmacêuticos 
e 6 médicos. 

MEIOS DE TRANSPORTE E ATRAÇÕES TURíSTI
CAS - Conta a Cidade 6 hotéis, entre êles o Hotel de Tu
rismo, especialmente construído e em estilo moderno. As· 
diárias individuais são de Cr$ 300,00, no Hotel de Turismo 
e de Cr$ 120,00 nos demais. Nos apartamentos as diárias 
são de Cr$ 400,00 e Cr$ 300,00, respectivamente. As pen
sões existéntes são em número de 12 em todo o município, 
sendo 6 na Cidade, cobrando-se nas mesmas a diária indi
vidual de Cr$ 110,00. 

Entre as atrações turísticas oferecidas pela Cidade aos 
seus visitantes, contam-se os seus majestosos templos de 
construção antiga: as igrejas do Carmo, das Mercês, de São 
Francisco, do Rosário, do Amparo e do Bonfim; edifícios 
antigos, como a Casa do Inconfidente Padre Rolim, a Casa 
da Intendência, a Casa da Chica da Silva, famosa com
panheira do contratador de dimantes João Fernandes, a 
Casa do Contrato, a Biblioteca Antônio Tôrres, a Casa do 
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Lavagem de cascalho diamantífero 

Intendente Câmara e o Museu do Diamante. Entre os sí
tios pitorescos, pela grandiosidade dos cenários naturais que 
oferecem, destacam-se o Pão de Santo Antônio, na Cidade; 
a Vinha das Mil Oitavas, a 3 km da Cidade; a Fábrica do 
Biribiri, a 15 km; as localidades da Boa Vista, a 12 km; 
Maria Nunes, a 57 km; Serrinha, a 10 km; Cavalo Morto, 
a 11 km; Cristais, a 15 km; Gruta de Lourdes, El 4 km. 
Tôdas essas localidades são servidas por magníficas rodo
vias, de modo a permitirem fácil e confortável acesso aos 
visitantes . 

ASSIST2NCIA SOCIAL - A assistência social conta em 
Diamantina com uma rêde de 22 associações de caridade, 
nas quais se congregam 921 associados, desenvolvendo,. sob 
suas várias modalidades, a ação social de proteção e am
paro, junto às classes desprovidas dos bens da fortuna. 

COOPERATIVISMO- É representado no município pela 
existência de uma Cooperativa de Consumo. 

ORGANIZAÇõES TRABALHISTAS E DE CLASSES -
Há no município um Sindicato, com 50 associados, uma As
sociação Comercial, com 148 sócios e uma Associação Rural, 
com 64 sócios. 

REPRESENTAÇÃO POLíTICA - A Câmara Municipal 
de Diamantina é composta de 15 vereadores; o número de 
eleitores inscritos em 31-XII-1955 elevava-se a 14:382, dos 
quais votaram nas eleições de 3 de outubro daquele ano 
8 254. 

JUSTIÇA - Diamantina é sede de comarca desde 6 de 
março de 1838, data de sua elevação à categoriet de Ci
dade, séndo a comarca atualmente de terceira entríl.ncia . 

CULTOS - Predomina, na populaÇão, a Religião Católica 
Apostólica Romana. A Cidade é sede da Arquidiocese de 
Diamantina, constituindo ainda uma Província Eclesiástica, 
de que são sufragâneas as Dioceses de Araçuaí, Montes Cla
ros, Governador Valadares e a Prelazia de Paraeatu. O 
Bispado de Diamantina, sufragâneo do Arcebispado de São 
Salvador da Bahia, foi criado pela Bula Gravissimum roli
citudinis, do Papa Pio IX, de 6 de ~unho de 1854. Des
membrado das Dioceses de Pernàmbuco, Bahia e nllariana, 
foi instalado a 2 de fevereiro de 1864. Passou a depender 
do Arcebispado de São Sebastião do Rio de Janeiro, pela 
Bula Ad universas orbis Eclesias, do Papa Leão XIII, de 
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27 de abril de 1892: Sufragâneo do Arcebispado de Ma
riana, por Decreto Consistorial do Papa Pio X, de 1.0 de 
maio de 1906. Teve a categoria de Arcebispado, elevado 
a Metrópole, pela Bula Quandocunque se proebuit, do Papa 
Bento XV, de 28 de junho de 1917. A organização do culto 
católico no município de Diamantina compreende 9 pa
róquias, com 1 catedral, 8 igrejas e 42 capelas. 

Não há representação de outros cultos. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Situada a 
uma altitude que varia entre 1 200 e 1 400 metros, esten
dida entre os vales que entalham a Serra do Espinhaço, a 
cidade de Diamantina oferece aspectos topográficos de 
grande beleza, apesar da aridez dos campos que a circun
dam . O clima é dos mais saudáveis, oscilando a tempe
ratura entre 13,3 e 27,7 graus centígrados (médias das 
mínimas e das máximas) com a média compensada de 
19, verificada em 1955 pela estação meteorológica local. 

Cidade das mais antigas de Minas, erguida sob os in
fluxos da extração do diamante, que aí teve o seu apare
cimento e que ainda é até hoje objeto de lucrativa explo
ração, o aspecto urbanístico da sede municipal impres
siona o visitante, pelo traçado de suas ruas e ladeiras bem 
pavimentadas e asseadas, pela imponência e severidade de 
seus edifícios e de seus templos, erguidos em sua maior 
parte ao tempo ainda da dominação da Coroa Portuguêsa. 

Diamantina vem sendo, desde longos anos, o principal 
centro de irradiação cultural da região Centro-Norte-Nor
deste de Minas. Seu antigo Seminário, destinado à forma
ção de sacerdotes católicos, tem servido não somente a êsse 
alto objetivo de expansão religiosa, mas também à formação 
de numerosos jovens que, mesmo não seguindo a carreira 
eclesiástica, ali encontram recurso para a cultura intelec
tual, conquistando muitos dêles as mais altas posições na 
vida pública. Ao lado do Seminário, outros estabelecimen
tos de ensino secundário ali funcionam também há longos 
anos, para ambos os sexos, na formação de uma sociedade 
culta e progressista. 

A localização de Diamantina entre as bacias do rio 
São Francisco, do rio Doce e do Jequitinhonha, confere à 
cidade as condições de importante entreposto comercial da 
região, posição essa fortalecida ainda mais pela convergên
cia das vias de transporte constituídas pela Estrada de Ferro 

Central do Brasil e pela importante rodovia em construção 
RPln Hnr17nnt~~altn rla n1u1C!a A ,...;,..1ar1o .... nnco+;+n; I"'.on_ 

Datedores de pene~ras ao cascamo a1amannrero 



tro de interêsse turístico de grande número de visitantes 
que a procuram atraídos pela suavidade do clima, pela bele
za panorâmica de sua topogrdia e pelas reminiséências his
tóricas que evocam os seus tEmplos e edifícios. 

Pelas condições peculiares de sua vida econômica e 
de sua formação histórica, fwtdada a primeira na indústria 
extrativa mineral em produçiío constante desde os tempos 
coloniais, e a segunda fortemente marcada pelas impos
tas pelo domínio da metrópo:.e portuguêsa, a população de 
Diamantina, mais que a de qualquer outra região, se for
mou sempre arraigada às tradições locais, no desenvolvi
mento da cultura e no espírito de civismo sempre altivo e 
vigoroso do diamantinense, com manifestações ainda de 
cunho folclórico de forte inspiração e sugestividade . Dia
mantina, também denominada, honorificamente, "Atenas do 
Norte", como centro de irradiação cultural de primeira gran
deza, distingue-se principalmente na música, na poesia e nas 
letras em geral, e é berço, por isso mesmo, de numerosas 
figuras que se destacaram no passado e ainda se destacam 
no presente no cenário dos g:randes homens brasileiros, co
mo poetas, literatos, jornali:;tas, músicos, oradores, polí
ticos, diplomatas e representantes do clero católico, ocupan
do atualmente a alta curul da Presidência da República 
um seu ilustre filho- o Dr. Juscelino Kubitschek de Oli
veira. 

(Organiza.do por Joaquim Ribeiro Costa, com os dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Sebas1ião Vieira Rezende). 

DIONíSIO- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Em Vila Rica (Ouro Prêto) viveu certa 
época um homem abastado, pertencente a importante fa
mília local e pai de três lindas jovens, das quais realçava 
Ricardina, pela sua inv.ulgar e incomparável beleza . 

Os jovens da localidade adoravam-na, e entre os 
mais apaixonados contava-se um soldado de baixa classe 
chamado DionÍsio. 

Em determmada época, o pai de Ricardina se viu 
envolvido num crime, sendo recolhido, então, como cri
minoso, à cadeia onde Dionísio dava guarda . 

Certo dia Ricardina apareceu na cadeia e Dionísio, 
então, a chamou e lhe disue que soltaria seu pai caso 
ela quisesse casar-se com ê:le, adiantando-lhe que basta
ria, para consegui-lo, que ela, na hora marcada, compa

recesse na cadeia com três animais preparados, a fim de 

que pudessem fugir os três para um lugar afastado de 
Vila Rica. 

Ricardina aceitou a proposta e, certa noite, como 
fôra combinado, apareceu em frente do presídio com os 
animais; depois de sôlto o detento, fugiram, tomando o 
rumo de Antônio Dias. Viajaram o restante da noite e 
o dia seguinte e, ao aman:1ecer, tomaram pouso numa 
fazenda nas margens do Gt:talacho. 

Na manhã seguinte, Ricardina notou a ausência de 
seu pai e, interrogado por ela, Dionísio, que o assassinara, 
respondeu que êie fugira corn mêdo de ser perseguido e 
prêso pela polícia . 

Dionísio e Ricardina seguiram viagem, então, em 
busca do fugitivo, e logo encontraram dois soldados vin
dos de Antônio Dias, resultando dêsse encontro um con
flito em que Dionísio matou o soldado de nome Nicolau, 
cujo corpo foi levado, a seguir, para as imediações do 
morro da Sela, segundo afirmam alguns, ou para o Alfié, 
segundo dizem outros, onde foi sepultado. Ricardina fale
ceu nesse trajeto. 

Depois de praticado o delito, Dionísio retrocedeu, 
levando consigo outro soldado; transpôs a serra divisória 
das águas do Esperança com o Mumbaça e abarrancou 
numa das margens dêste, local que pertence hoje ao 
município de Dionísio. 

Segundo a opinião de alguns, a cabana de Dionísio 
foi construída no lugar em que se acha atualmente a sede 
municipal. 

Como se vê, o município tem o· nome do primeiro 
homem civilizado que se estabeleceu em seu território, 
mas seus primeiros habitantes foram os índios botocudos. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Pela Provisão de 
13 de agôsto de 1892, foi criado o curato de Dionísio, 
pertencente à freguesia do Alfié. 

Pela Lei mineira de 20 de setembro do mesmo ano, 
foi elevado à paróquia, cuja instalação canônica se deu 
em 20 de maio de 1897. 

A Lei estadual n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, 
criou o município de Dionísio, composto somente do dis
trito da sede, que foi instalado em 1.0 de janeiro de 1949. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está 
situado na zona do Rio Doce, do Estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A 

o 

I .. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Possui uma área de 372 km2• A temperatura, em 
graus centígrados, é a seguinte: média das máximas: 35; 
das mínimas: 12; média compensada: 23,5. A sede muni
cipal, situada a 320 m de altitude, tem como coordenadas 
geográficas 19° 49' 42" de latitude Sul e 42° 46' 00" de 
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longitude W. Gr., e dista 123 km, em linha reta, no rumo 
E.N.E., da Capital do Estado. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento de 1950, sua população atingia 8 675 habitantes. 
Segundo estimativas do Departamento Estadual de Esta
tísticas de Minas Gerais, sua população provável, em 
31-XII-1955, era de 9 240 habitantes, e à densidade de
mográfica seria de 25 habitantes por quilômetro quadrado. 
Localização da populllção - Segundo os dados do Recen
seamento Geral de 1950, a localização da população do 
município era a Seguinte: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homeno Mulheres 
Números % oôbre 
absolutos o total 

geral 
-------------------

Sede ............................ 674 676 1 350 15,56 
Quadro rural .................... ;-! 936 3 389 7 325 84,44 

TOTAL GERAL ........... 4 610 4 065 8 675 100,00 

Na zona rural localiza-se, assim, a grande maioria 
dos habitantes do município. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do R«lcensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividnde: 

POPULAÇÃO PRESEN'I'E 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Homeno Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 

geral 
----------------------- ----------
Agricultura, pecuária e silvicultura 

Indústrias ·extrativas ............ . 

Indústria de transformação ...... . 

Com&cio de mercadorias . ....... . 

Com6rcio de imóveis e valores mobia 
liários. cr6dito, aeguroa e capitali· 
oração ........................ . 

Prestação de serviços ........... . 

Tranaporte, comunicação e armaze-
nagem ....................... . 

1 474 

1 077 

103 

68 

38 

22 

Profissões liberais....... . . . . . . . . . 2 

Atividades sociais ............... . 13 

Administração pública, Legislativo 
e Justiça ................. _ .... . 21 

"Defesa nacional e segurança pública 3 

Atividades domEsticas, não remu-
neradaa e atividades eacolarea dia-
centea ........................ . 298 

Condições inativas . ............. . 100 

TOTAL .................... . 3 219 

28 

33 

105 

21 

2 

2 455 

98 

2 744 

1 502 

1 110 

104 

69 

143 

22 

2 

34 

23 

3 

2 753 

198 

5 963 

25,20 

18,61 

1,74 

1,15 

2,39 

0,36 

0,03 

0,57 

0,38 

0,05 

46,20 

3,32 

100,00 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total d·e 5 963 
as parcelas correspondentes aos dois últimos ramos da 
tabela, resultam 3 012. 

Verifica-se, pelo quadro acima . reproduzido, que as 
pessoas que se dedicam à agricultura, pecuária e silvi
cultura representam a quarta parte do total geral, sendo 
êsse o principal ramo de atividade econômica do muni
cípio e o que congrega o maior número de pessoas. 
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A~ticultura, pecuária e Bilvicultuta - A produção agrí
cola do município, em 1955, pode ser expressa pelos 
dados constantes da seguinte tabela: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR ---------- ---------

AGRICOLAS (ha) 
Unidade Quantidade Cr$ 1 000 %sObre 

o total -----
Milho .............. 1 810 Saco 60 kg 28 210 5 642 35,87 

Arroz .............. 600 . . . 12 000 3 600 22,86 

Caf~--- ............ ... ArrOba 10 000 2 000 12,70 

Feijão .............. l 530 Saco 60 kg 7 470 1 867 11,85 

Cana-de-açúcar ..... 605 Tonelada 12 660 1 266 8,04 

Outras ............. 60 - - 1 367 8,68 

TOTAL ........ ... - - 15 742 100,00 

O milho pode ser considerado, portanto, a principal 
cultura agrícola do município naquele ano, e seu valor 
representa uma boa percentagem do total geral de sua 
produção. 

Pecuária - A situação dos rebanhos do município era 
a seguinte, em 31-XII-1955. 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 
% sObre 
o total 

-------------- ------------------
Asininos ...................... . 8 20 0,15 

Bovinos ...................... . 3 600 5 760 44,12 

Caprinos ...................... . 300 27 0,20 

Eqüinos ...................... . 980 1 372 10,50 

Muares ....................... . 400 1 000 7,65 

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

Sulnos ........................ . 6 100 4 880 37,38 

TOTAL .................. . 13 059 100,00 

É interessante observar-se que o valor da população 
bovina do município, corresponde a um elevado índice 
percentual em relação ao total geral. Também merece 
ser destacada a posição de relêvo, no quadro geral, da 

população dos suínos. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhe

cida pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL 
N.• de Pessoal EMPREGADO 

TIPO DE INDÚSTRIA esta· empre· 
beleci· gado % oôbre mentoa Cr$ 1 000 o total 

--------------------
Indústria extrativa mi· 

22 2,00 neral. ....•........... 4 8 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 

147 13,37 da produção agrlcola 10 26 

Indústria manufatureira e 
17 930 84,63 fabril. ................ 7 

TOTAL ............. 21 51 1 099 100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 



em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes . ........................ . 

Lo!Jradouros públicos 

Existentes .......................... . 

Abastecimento d' á~ua 

Pr~dios servidos...... . . . . . . Poosuindo penas ............ . 

{

Totalmellte ........ ........ . 
Logradouros servidos . . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. . 

Es!Jotos 

.. ·{Pela rMe ............. . PrMios esgotados ....... . 
Por fos.,as ............ . 

Logradouros servidos. . . . . . . De despejo ......... . 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados · · . . . Número de focos ........... . 

Consum> em kWh ......... . 

Li~ações domiciliares (•) 

De lu• ....... . .. {Número de ligações ....... . 

Consum•> em kWh ...... . 

..... {Número de ligações ......... . 

Consum> em kWh ....... . 
De fôrça ........ . 

(•) Dados relativos ao ano de 19 55. 

DADOS 
NUMll:RICOS 

310 

17 

177 

7 
2 

9 

104 

10 

1 
40 

9 800 

95 

17 800 

4 

3 764 

Na sede, estava localizada a Câmara Municipal, com
posta de 9 vereadores, sufra@ados em 3-X-1955 por 1314 
dos 2 341 eleitores inscritos. 

A assistência médica é prestada por um hospital com 
27 leitos, um serviço de saúde e 2 médicos em atividade 
profissional. Um hotel e duas pensões hospedam os foras
teiros. Encontramos, ainda na sede, uma biblioteca. 

MEIOS DE T~ANSPORTE; - O território municipal é 
cortado por 100 km de esti·adas de rodagem, que estão 
sob a administração municip~tl. Um automóvel e 10 cami
nhões eram os veículos automotores que a Prefeitura Muni
cipal registrou em 1955. 

Tábuas ltinerárias - As Tábuas ltinerárias do município 
são as seguintes: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE 

MUNIClPIOS LIMlTROFE~: 

Silo Domingos do Prata .................. . 30 Rodoviária 

Marli&ia .................................... . 25 Rodoviária 

S. Jos~ do Goiabal. ......................... . 18 Rodoviária 

Bom Jesus do Galho ......................... . 286 Rodoviária 

Raul Soares ............................. . 231 Rodoviária 

DISTÂNCIA ATll: AS CAPI1"AIS 

Estadual ................................... . 205 Rodoviária 

Federal. .................................... . 539 Rodoviária 

COMÉRCIO E BANCOS -- A população do município 
conta com 54 estabelecimer.,tos comerciais varejistas, dos 
quais 39 estão situados na !:ede. 

Dispõe também de 1 c:orrespondente bancário. 

INSTRUÇAO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 

dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) esciever(•) 

---------------
{Homene ... 549 413 136 75,22 24,78 

Quadro urbano Mulheres.· 579 384 195 66,32 33,68 

TOTAL 1 128 797 331 70,65 29,35 

{Homens ... 3 259 1 725 1 534 52,93 47,07 
Quadro rural . . Mulheres .. 2 735 989 1 746 36,16 63,84 

TOTAL 5 994 2 714 3 280 45,27 54,73 

{Homens ... 3 808 2 138 1 670 56,14 43,86 
Em geral . . . . . . Mulheres .. 3 314 1 373 1 941 41,43 58,57 

TOTAL 7 122 3511 3 611 49,29 50,71 

(•) Inclusive pessoas de instruçio nio declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, a situação do ensino primário no município, no 
período de 1954-1956, era a seguinte: 

DADOS NUMll:RICOS 
ESPECIFit:AÇÃO 

1954 1955 1956 
----------- ---------------------
Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

13 
26 

1 020 

13 
27 

995 

15 
36 

1 190 

A percentagem de alunos matriculados, em relação 
à população infantil em idade escolar, é de aproximada
mente 56%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem ca
racterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributária 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
.. deficit'' 

----·---- --------------------------
1951. .......... . 
1952 ........... . 
1953 ........... . 
1954 ........... . 
1955 ........... . 

465 
875 
694 
864 

120 
146 
152 
253 

418 
610 
961 
911 

47 
265 
267 

47 

Quanto à arrecadação em duas esferas administrativas 
públicas, sua situação no mesmo período era a seguinte: 

ANOS 

1951 .. 

1952 ....................... . 

1~ ................................. . 

1954 .................... ' ...... . 

1955 .. 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

662 

835 

875 

10 13 

975 

Municipal 

465 

875 

694 

864 

(Organizado por Paulo Tinoco, com dados fornecidos pelo 

Agente de EstatísticQ 
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DIVINO -MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O município de Divino deve o s,eu nome 
a seu padroeiro, que é o Divino Espírito Santo. 

Os primitivos habitantes da região foram os índios 
pertencentes a tribos dos Goitacazes, não se sabendo, 
entretanto, o local eltato em que se estabeleceram . Eram 
pacíficos e, por isso, entraram logo em contacto com os 
brancos desbravadorE!S da região, entre os quais JPOde ser 
apontado o tenente-coronel José Batista da Cunha e Castro. 

A região foi desbravada em 1833 e seus primeiros 
moradores se dedicaram à agricultura . 

A história da fundação do povoado que de1ll origem 
à atual cidade de Divino pode ser assim contada: numa 
reunião realizada pelos habitantes da região surgi1ll a idéia 
de se fundar um povoado no local. Aprovada a idéia, 
por unanimidade, ficou combinado que seus autores fa
riam uma excursão, ao amanhecer, partindo da residência 
do Sr. Pedro Gomes da Silva, descendo pelo atual ribeirão 
São João do Norte até alcançar o rio Carangola e, subindo 
por êle, caminhariam até que sentissem fome. No local 
exato em que parassem, para fazer suas refeições, finca
riam uma bandeira com a insígnia do Divino Espírito 
Santo, de que eram devotos, e aí seria edificada a capela 
do povoado, que receberia o nome de Capela do Divino 
Espírito Santo. Iniciada a excursão planejada, verificou-se 
a parada na foz do ribeirão São João do Norte, 1:>nde foi 
realmente construída a capela. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA -Pela Lei provin
cial n.0 2 905, de 23 de setembro de 1882, confirmada 
pela Lei estadual n.0 2, de 14-IX-1891, foi criado o distrito 
com a denominação de Divino Espírito Santo. 

Na divisão administrativa do Brasil, refer,ente ao 
ano de 1911 aparece subordinado ao município de Caran
gola o distrito de Divino Espírito Santo. 

A Lei estadual n..0 843, de 7-IX-1923, deu ao distrito 
o nome de Divino do Carangola e com esta denouninação 
permanece subordinado a Carangola até 17 de dt~zembro 
de 1938, data em que foi criado pelo Decreto-lei esta
dual n.0 148 o município de Divino, composto dos distritos 
da sede e do Arrozal, segundo o quadro fixado pelo referido 
Decreto-lei para vigorar no período 1939-1943. 

Ainda no quadro que estêve em vigor no qüinqüênio 
1944-1948, o município de Divino apresenta a mesma 

Vista parcial da cidade 

J/.0 

composição distrital, figurando, o segundo com o topônimo 
Orizânia. 

De acôrdo com a Lei estadual n.0 1039, de ..... . 
12-XII-1953, e seu respectivo quadro territorial, a situa
ção administrativa do município permanece a mesma. 
Atualmente possui 2 distritos: o da sede e o de Orizânia. 

FORMAÇAO JURíDICA - O Decreto-lei estadual nú
mero 148, de 17 de dezembro de 1938, que fixou o quadro 
territorial a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, colocou o 
município sob a jurisdição de têrmo e Comarca de Caran
gola, .situação mantida pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, 
de 31-XII-1943, que fixou a divisão judiciária para vigo
rar no período 1944-1948. 

Finalmente, a Lei estadual n.0 1 039, de 12-XII-1953 
criou a comarca de Divino. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está 
situado na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Tem uma área de 458 km2 • A sede municipal, situa
da a 700 m de altitude, tem como coordenadas geográfi
cas 20° 36' 50" de latitude Sul e 42° 08' 50" de longitu
de W. Gr. e dista 204 km, em linha reta, no rumo E.S.E., 

da Capital do Estado. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950 era de 19 036 habitantes a população do muni-

' cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta-
tística de Minas Gerais dão 20 178 habitantes, como sua 
população provável em 31-XII-1955, quando a densidade 
demográfica seria de 44 habitantes por quilômetro qua

drado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 
na área do município: a sede, a Vila de Orizânia. 



Grupo Escolar Mello Vianna 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.0 -VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homc:ns Mulheres Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
----- ----- ----- -----

Sede ............................ -!39 941 1 780 9,35 
Vila de OrizAnia ................. 136 156 292 1,53 
Quadro rural. ................... 8 508 8 356 16 964 89,12 

TOTAL GERAL ........... 9 583 9 453 19 036 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 

atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo JS ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas: ........... . 
Indústria de transformação . ..... . 
Comércio de mercadorias ........ . 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali-
zação ........................ . 

Prestação de serviços . ........... . 
Transportes comunicações e armaze-

nagem ............... . 
Profissões liberais ...... . . 
Atividades sociais . .............. . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades doméstiCas, não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes .......... . 

Condições inativas . . . 

TOTAL ....... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Hom:ns 

4 853 
4 

179 
149 

5 
94 

62 
10 

8 

37 
8 

349 
861 

6 619 

Mulheres 

304 

2 
2 

1 
i95 

2 
2 

49 

5 292 
586 

6 437 

Total 

Números 
absolutos 

5 157 
4 

181 
151 

6 
289 

64 
12 
57 

39 
8 

5 641 
1 447 

13 056 

% sôbre 
o total 

geral 

39,52 
0,02 
1,38 
1,15 

0,04 
2,21 

0,49 
0,09 
0,43 

0,29 
0,06 

43,23 
11,09 

100,00 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 13 056, 

as parcelas correspondentes .aos dois últimos ramos da 
tabela resultam 5 968. 

Verifica-se pelo quadro acima reproduzido que as 

pessoas que se dedicam à agricultura, pecuária e silvi
cultura representam 39,52% sôbre o total geral, sendo 

êsse o principal ramo de atividade econômica do muni

cípio e o que congrega maior número de pessoas . 

3-24939 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí

cola no município em 1955, foi expressa pelos dados cons

tantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

----- ------ ----- ----- -----
Feijão ......... ... 22 000 Saco 60 kg 198 000 89 100 40,24 
Café ...... ······ Arrôba 135 000 50 625 22,85 
Arroz .. ---·- ..... 8 000 Saco 60 kg 160 000 43 200 19,50 
Milho ....... ....... 11 000 Saco 60 kg 174 000 31 320 14,14 
Outras ... ....... ... . .. - - 7 246 3,27 

TOTAL ........ .. - - 221 491 100,00 

O feijão pode· ser considerado, portanto, a principal 

cultura agrícola do município naquele ano e seu valor cor

responde a pouco menos da metade do valor total de 

sua produção. 

Pecuária - A situação dos rebanhos do município era a 

seguinte em 31-XII-1955: 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

-·------------·--- -----------------
Asininos ...... ................ . 20 60 0,16 
Bovinos ...................... . 11 000 18 700 51,54 

~~~~:~ ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 200 120 0,33 
700 1 050 2,89 

Muares ....................... . 450 1 260 3,47 
Ovinos ....................... . 700 105 0,28 
Sulnos ....................... . 15 000 15 000 41,33 

TOTAL .................. . 36 295 100,00 

É interessante observar que o valor da população 
bovina do município representa mais da metade do total 
geral. É também considerável o número de suínos. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

TIPO DE esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % sôbre N.0 de Potência 
o total motores em c.v. 

----------- -------- ---- ---- -------
Indústria extrativa mi-

neral ................ 2 3 35 10,23 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcolas 14 20 217 63,46 - -

Indústria- manufatureira 
e fabril. ............. 4 9 90 26,31 2 16 

TOTAL ........... 2P 32 342 100,00 2 16 

Serviço de abastecimento de água 
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MELHORAMENTOS URBANOS -De acôrdo <:om os re

gistros existentes nos Serviços de Estatística de Viação e da 
Produção de Minas Gerais, a situação dos melhoramentos 

urbanos na sede municipal, em 1954, era a seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMrl:RICOS 

Número cfe prédios existentes ...... . 

Logradouros existentes .......... . 

Iluminação pública e donticiliar ("') 

. {Número de logradouros .... . 
Logradouros •luminados...... Número de focos .......... . 

Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares (*) 

De luz ........ . __ {Número de ligações ........ . 

Consumo em kWh, ........ . 

De fOrça ....... . .... _{Número de ligações ........ . 

Consumo em kWh .... , .... . 

(•! Dados relativos ao ano de 1955. 

462 

15 

13 
150 

8 728 

323 

83 256 

42 

85 189 

T ABUAS ITINERARIAS - As tábuas itinerárias 

municípjo são as seguintes: 

do 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSEHVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

------------- -----------------------
MUNICIPIOS 

LIMITROFES (•) 

Carangola .. , .. , .. , ..... ,, 
Abre Campo ...... , ..... . 
Abre Campo,., ... , .. 
Santa Margarida .... , .. ,, 
Manhuaçu .............. . 
Manhuaçu ..... , ...... . 
Manhuaçu., .. , . , ... , .. . 
Espera Feliz .......... .. 
Espera Feliz, , . , . 
Espera Feliz ..... 
Capital do Estado ..... . 

Capital Federal. 

26 Onibus 
87 Onibus 
80 Onibus 
34 Onibus 
57 Onibus 
75 Onibus 

143 Onibus e Trem E.F.L. 
64 Onibus e Trem E.F.L. 
52 Onibus 
53 Onibus 

747 Onibus e Trem E.F.L. e E.F.C.B. 
613 Onibus e Trem E.F.C.B. 
602 Onibus 
450 Onibus e Trem E.F.L. e E.F.C.B. 
398 Onibus 

(*) Os municfpios ·foram relacionados mais de uma vez, por po11suirem mais 
de uma estrada. 

COMÉRCIO E BANCOS - A população do município 

conta com 5 estabelecimentos comerciais atacadistas e 

300 varejistas, sendo que 250 dêsses últimos estão situados 
na sede. 

Dispõe ainda de 1 agência bancária. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes dados 
relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(•) ----- ----- ----- ---- ------

{Homens ... 836 555 281 66,38 33,62 
Quadro urbano Mulheres.· 949 510 439 53,74 46,26 

TOTAL I 785 1 065 720 59,66 40,34 

{Homens .. , 7 169 2 588 4 581 36,09 63,91 
Quadro rural. . Mulheres .. 6 893 1 765 5 128 25,60 74,40 

TOTAL 14 062 4 353 9 709 30,95 69,05 

{Homens ... 8 005 - 3 143 4 862 39,215 60,74 
Em geral.,. , _. Mulheres .. 7 842 2 275 5 567 29,01 70,99 

TOTAL 15 847 5 418 10 429 34,18 65,82 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Vista parcial da Praça Governador Valadares 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, a situação do ensino primário no município no perío
do 1954-1956, era a seguinte: 

DADOS NUMrl:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
----------------- ------- ---------------
Unidades escolares ....... . 
Corpo docente .... ,,,.,.,.,., 
Matrícula efetiva .... , 

30 
60 

2 137 

29 
56 

2 148 

33 
54 

2 143 

A percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idade escolar - é de aproxi
madamente 46.18%. 

Estátua do benemérito Dr. Conselheiro Nunes de Oliveira, l'reteíto Municipal 
eleito em 23-11-47 e empossado em 8-12-47 



FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finànças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS {Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecada<ia Saldo ou Despesa 
realizada "deficit'' 

Total TribuUria 

1951. .... " .. 714 346 1 028 314 
1952" " .... 955 491 826 129 
1953 ............ 1 355 505 1 025 330 
1954 ......... 1 203 479 1 572 369 
1955 ........ 1 715 752 1 433 282 

Quanto à arrecadação, mts três esferas administra
tivas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

1951. ... 
1952.... . .......... . 
1953 .. """"" """"". 
1954 ............ . 
1955 ............ . 

Fedeu! 

200 
250 
270 
300 
350 

Estadual 

3 955 
5 207 
6 801 
8 654 

10 502 

Municipal 

714 
955 

1 355 
1 203 
l 715 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O Legis
lativo municipal se compõe de 9 vereadores. Para as 
eleições de 3-X-955 havia 5 89~' eleitores, dos quais, 2 645 
compareceram para votar no referido pleito. 

A assistência médica se resume em 1 Centro de Saúde 
e nos serviços profissionais de 2 médicos . 

Contam-se na sede 2 hotéis, 2 pensões e 1 cinema. 

Em 1955 foram registrados pela Prefeitura Muni
cipal· os seguintes veículos: 20 automóveis, 7 camionetas, 
22 caminhões e 2 ônibus. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com os dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística José Neves). 

DIVINóPOLJ[S - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Segundo Pedrl) X. Gontijo, em seu livro 
"Epítome da História de Divinópolis", às margens do rio 
Itapecerica, na região onde hoje se encontra a Cidade, 
mais ou menos pelo ano de 1684, eram habitadas pelos 
índios Candidés, com os quais veio .conviver, na mesma 
época, provàvelmente como criminoso por motivos polí
ticos, Manoel Fernandes de Miranda, que se supõe de 
origem portuguêsa e que ficou conhecido, por aquêle mo
tivo, pela alcunha tomada dos índios em cujo meio per
manecera . O aludido Manoel Fernandes, de quem o ver
dadeiro nome foi conhecido rr..ais tarde através de escri
tura de doação de terras e casa~. por êle feita em Mariana 
à Mitra Arquidiocesana, resic.iu no primitivo povoado; 
e vestígios de sua morada ainda se viam, não há muitos 
anos, em determinado ponto da Cidade. 

De acôrdo com o mesmo historiador, a construção da 
primeira igreja, consagrada ao Divino Espírito Santo e 
a São Francisco de Paula, veri.ficou-se em 1767, por pro
visão de 13 de janeiro dêsse ~mo. Em 1830, já se fazia 

Santuário de Santo Antônio 

notar o ritmo de crescimento do povoado, sendo por isto 
criado o curato do Divino Espírito Santo e São Francisco 
de Paula de Itapecerica, têrmo da vila de Pitangui, da 
comarca do Rio das Velhas. Em 23 de maio daquele 
mesmo ano foi a igreja destruída por um incêndio, inician
do-se em 1834 a sua reconstrução. O arraial já havia pas
sado por substancial transformação, provido de adminis
tração organizada, com quatro juízes de paz, subdelegado 
de polícia e respectivos suplentes. Criou-se naquele ano 
a freguesia, sendo seu primeiro vigário o padre Felício 
Flávio dos Santos, que desempenhou a função até 1844. 

Pela Lei provincial n.0 138, de 3 de abril de 1839, 
foi o arraial elevado à categoria de distrito, com o nome 
de Espírito Santo de Itapecerica, elevação esta confirmada 
mais tarde pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 
1891 . O desenvolvimento do arraial teve o seu maior 
impulso, com a construção da linha férrea, em 1889, pela 
firma Castro & Rocha, até a cidade de Oliveira, ligada 
pouco depois às ferrovias que também foram construídas 
até Lavras e São João dei Rei e que mais tarde se inte
graram na atual Rêde Mineira de Viação, antes Estrada 
de Ferro Oeste de Minas. A inauguração da estação local 
verificou-se em 30 de abril de 1890, com a denominação 
de Henrique Galvão, em homenagem a um dos constru~ 

tores da estrada. Com êsse valioso elemento de progresso, 
desenvolveu-se ràpidamente o arraial, que ficou com o 
mesmo nome da estação local, sendo elevado a vila, des

membrado do município de ltapecerica, pela Lei n.0 556, 

de 30 de agôsto de 1911. Pela Lei n.0 590, de 3 de setem

bro de 1912, foi mudada a denominação do município 
para Divinópolis, sendo a sede elevada à categoria de 
Cidade pela Lei n.0 663, de 18 de setembro de 1915. 

Altar-mor do Santuário de Santo Antonio 
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Em 1923 foi o território do município aumentado com a 
incorporação do distrito de Santo Antônio dos Campos, 
transferido do munidpio de Itapecerica, pela Lei n.0 843, 
de 7 de setembro. 

O têrmo Judiciário de Divinópolis foi criado pela 
Lei n.0 663, de 18 de setembro de 1915, anexo à Comarca 
de Itapecerica, sendo instalado a 12 de outubro de 1922. 
Pela Lei n.0 879, de 24 de janeiro de 1925, passou a 
têrmo anexo da Comarca de ltaúna. A comarca de Divi
nópólis foi criada pela Lei n.0 155, de 29 de junho de 
1935, sendo instalada a 3 de maio do ano seguinte. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspec
to geral do seu território é de planalto, com a altitude mé
dia de 700 metros; banhado pelos rios Pará e ltapecerica, 
da bacia do São Francisco. 

SITUAÇÃO A 

o 

I .. 
Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

Sua área é de 708 km2 • A sede municipal, situada 
a 672 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 08' 21" de latitude Sul e 44° 53' 17" de longitude W.Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 102 km, no 

rumo O.S.O. Temperatura em graus centígrados: média 

das máximas: 37; das mínimas: 9; compensada: 23. 

Rio ltopecerico, vendo-se o Canal do Usina do R.M.V. 

Visto parcial do cidade, vendo-se ao fundo os oficinas do R. M V. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 32 361 habitantes a população do muni

cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta

tística de Minas Gerais dão 35 159 habitantes, como sua 

população provável em 31-XII-1955, quando sua densida

de demográfica seria de 50 hab./km2 • 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do muni
cípio eram a cidade e a vila de Santo Antônio dos Campos. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

população do munidpio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ----- ------· ----- ----·-

Divin6polis ...................... 9 283 10 418 19 701 60,87 
Santo Antônio dos Campos ....... 179 181 360 1,11 
Quadro rural. ................... 6 072 6 228 12 300 38,02 

TOTAL GERAL ........... 15 534 16 827 32 361 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 
geral 

--------------------- ---·-- --------

Agricultura. pecuãria e silvicultura 3 359 68 3 427 15,16 
Indústrias extrativas ..... 40 40 0,17 
Indústria de transformação .. 1 720 284 2 004 8,85 
Comércio de mercadorias ......... 473 29 502 2,2 1 

Comércio de imóveis e valores mobi-
liários, crédito, seguros e capita-

5 78 0,34 lização ........................ 73 
Prestação de serviços ......... 397 680 1 077 4,75 
Transporte, comunicações e arma-

636 13 1 649 7,28 zenagem ...................... 1 
Profissões liberais ............ 42 7 49 0,21 
Atividades sociais ................ 198 192 390 1,72 
Administração pública, Legislativo 

75 13 88 0,38 e Justiça ...................... 
Defesa nacional e se@:urança pública 23 1 24 0,10 
Atividades domésticas, não remu-

neradas e atividades escolares dia-
11 553 51,09 centes ............... 1 363 10 190 

Condições inativas ... 1 239 514 1 753 7,74 

TOTAL ... . ......... 10 638 11 996 22 634 100,00 



Vista parcial do rio ltapecerica, viaduto Benedito Valadares e da cidade 

Contando embora com uma atividade agrícola e pas
toril econômicamente importa::1te, é o município de Divi
nópolis principalmente industrial. É o que revelam os 
dois quadros aqui estampados. No que se refere à loca
lização da população; verifica-se que os habitantes da 
zona urbana, .concentram-se na cidade, na proporção de 
60,87%, ao contrário do que :>corre na maioria dos muni
cípios, deixando na zona rural 38,02%. No quadro refe
rente à distribuição da popttlação de 10 e mais anos, 
segundo os ramos de atividadE·, 15,16% estavam ocupados 
na agricultura, pecuária e silvicultura, contingente real
mente pequeno em compara~;ão com outros municípios, 
vendo-se por outro lado 8,85% na indústria de transfor
mação, 7,28% nos transporti!S, comunicações e armaze
nagem, 4,75% na prestação de serviços e 2,21% no co
mércio de mercadorias, percentagens que mostram clara
mer.te a feição de uma cidade que além de centro ferro-

Vista aérea d11 laminação 

viário, é também núcleo industrial e comercial importante 
na terra mineira. Mencione-se ainda a alta percentagem 
da população ocupada nas atividades domésticas não remu
neradas e atividades discentes, na qual terá esta última 
concorrido de maneira acentuada, sabido que Divinópolis 
já é também um grande centro cultural. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGR!COLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

---------- ----- ------ ----- ----- -----

Mandioca .......... 450 Tonelada 9 000 6 300 28,89 

Milho .............. 1 700 Saco 60 kg 31 000 5 270 24,16 

Arroz .............. 612 > > > 7 950 2 783 12,75 

Caf~ ............... 5 ArrOba 5 500 2 420 11,09 

Feijão .............. 360 Saco 60 kg 2 800 1 120 5,13 

Cana-de-açúcar ..... 206 Tonelada 8 700 1 044 4,78 

Outraa ............. 61 - - 2 881 13,20 

TOTAL ........ 3 394 - - 21 818 100,00 

A área cultivada total representa 4,80% da superfí
cie do município. A mandioca e o milho são as culturas 
mais exploradas, concorrendo as duas com mais da metade 
do valor total da produção. O arroz e o café para o 
mesmo valor com 12,75% e 11,09%, respectivamente, 
apesar de ocupar o último a pequena área cultivada de 
5 hectares. Concorrem para a menor expansão da agri
cultura no município as condições de fertilidade pouco 
favoráveis para essa atividade. 



Avenida 21 de Abril, vendo-se parte dll cidade 

Pecuária - Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos........... . ........ . 
Bovinos ..................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suinos ....................... . 

TOTAL .................. . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

25 800 
800 

1 700 
270 
320 

9 300 

VALOR 

Cr$ 1 000 

43 860 
144 

2 720 
756 

58 
9 300 

56 838 

% sObre 
o total 

77,18 
0,25 
4,78 
1,33 
0,10 

10,36 

100,00 

A pecuária constitui no município elemento de grande 
significação para a sua economia, principalmente na cria
ção de bovinos, cujo rebanho tem o seu valor corres
pondente a mais de três quartos do valor global de todo 
o efetivo pecuário_ A criação de suínos, embora em 
escala bem menor, também representa elemento apre
ciável na atividade pastoril. Os dois rebanhos atendem 
não somente ao abastecimento interno, mas concorrem 
ainda para a exportação, tendo como mercado principal 
a praça de Belo Horizonte. 

Silvicultura - Os produtos da silvicultura figuram tam
bém de modo apreciável na atividade econômica do muni
cípio, conforme demonstra o presente quadro: 

--~~~-=-~~~~~--- -~-~~~~~- ~~~N~~~~~-~ _:'~=-0~-~~~~ 
Carvão vegetal........ . . . m" 16 624 3 657 280,00 
Cascas taniferas...... kg 135 000 135 000,00 
Lenha . . . . . . . . . . . . m" 50 700 4 056 000,00 
Madeira.......... 1 100 150 000,00 

TOTAL ....... . 7 998 280,00 

Cachoeira sôbre o rio ltapecerica 

/J6 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.0 de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta· empre. 

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N,o de Potência 

o total motores em c v. 
----.-------- ---- ---- ----· ---- ---- ----
Indústria extrativa mi· 

neral .... ............ 27 76 1 055 1,27 4 47 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 27 58 3 378 4,07 16 183 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 58 1 165 78 553 94,66 483 776 

TOTAL ............. 112 1 299 82 986 100,00 503 1 006 

O parque industrial do mumc1p10 é dos mais impor
tantes do Estado de Minas, destacando-se a indústria 
manufatureira e fabril, com 94,66% de todo o capital em
pregado. V árias ramos da grande indústria concorrem 
nessa atividade econômica de grande significação na ri
queza local, tais como a siderurgia e metalurgia, a fiação 
e tecelagem, a fabricação de calçados, de laticínios e 
massas alimentícias, conforme se pode ver, detalhadamente, 
no quadro a seguir: 

Vista parcial da cidade 

Eleva-se a Cr$ 165 100 714,00 o valor global da pro
dução da indústria manufatureira e fabril, de acôrdo com 
a seguinte discriminação: 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Ferro gusa .. Tonelada 18 751 026 
Tecidos de algodão ........... Metro 4 284 645 
Produção de indústria metalúr~ 

gica ......... 
Calçados ... Par 102 632 
Massas alimentícias .. Kg 885 550 
Laticínios ........ 126 916 
Fogos artificiais ....... 
Artefatos de madeira .. 
Produtos de panificação ... Kg 591 400 
Sola e outros produtos de cur~ 

tume ............... 194 100 
Produtos de olaria e cerâmica 
Bebidas ...... Litro 149 769 
Impressos em geral. ......... 
Equipamento para gás ..... 
Colchões e travesseiros ....... 
Café torrado e moldo ...... Kg 15 000 
Artigos de selaria .. 
Sabão ....... Kg 4 800 
Doces ..... 1 940 

SOMA .... 

VALOR 
(Cr$ 1 000) 

44 005 681 
36 781 302 

34 812 846 
9 637 015 
8 620 000 
6 919 084 
5 403 374 
4 355 566 
4 096 004 

2 656 800 
2 494 150 
1 369 562 
1 294 600 

998 950 
847 500 
575 000 
133 200 

76 800 
23 280 

165 100 714 

A produção da indústria de transformação teve o seu 
valor total em 1955 expresso em Cr$ 702 016,00, compre
endendo aguardente de cana, farinha de milho, fubá de 
milho, polvilho e rapadura. 



MEIOS DE TRANSPORTE: E COMUNICAÇÕES - O 
município é cortado por .uma rêde de 202,5 km de estra
das de rodagem, com 33 km de estradas estaduais, 195,5 km 
de estradas municipais e o r::!stante em estradas particula
res. É também servido pela estrada de ferro da Rêde 
Mineira de Viação, que tem na cidade o entroncamento 
de dois ramais. A cidade é dotada ainda de um aero
porto, com pista de 1 200 metros. 

Tábua itinerária - Para as viagens às sedes municipais 
limítrofes e às capitais do Estado e da União, os meios 
de transporte adotados, com as respectivas distâncias, são 

os seguintes: 

para Carmo do Cajuru -a) em rodovia, 18 km; 

b) em ferrovia, 18 km; 
para Cláudio - a) em rodovia, 49 km; b) em fer-

rovia, 60 km; 
para ltapecerica a) em rodovia, 59 km; b) em 

ferrovia, 68 km; 
para Santo Antônio do Monte - a) em rodovia, 

63 km; b) em ferrovia, 69 km; 

Estação da Rêde Mineira 

para Perdigão - em rodovia, 39 km; 
para São Gonçalo do Pará - em rodovia, 28 km; 
para Nova Serrana - E!m rodovia, 40 km; 
para Belo Horizonte - a) em rodovia, 154 km; em 

ferrovia, 156 km; 

para o Rio de janeiro - a) em rodovia, 700 km; 
em ferrovia, pela R.M.V. e pela E.F.C.B., 811 km. 
Veículos motorizados - De acôrdo com os "registros refe
rentes a 31-XII-1955, havia no município 418 veículos 
motorizados, sendo, para p:1ssageiros, 160 automóveis e 
12 auto-ônibus; e para carga, 161 caminhões, 82 camio
netas e 3 tratores. 

Correios, telégrafos e telefones - Funcionam no muni
cípio 3 estações postais, 1 pc,stal-telegráfica, 5 telegráficas, 
1 telefônica. Há ainda o serviço de telefones interurbanos, 
com um pôsto público e 503 aparelhos instalados. 

COMÉRCIO - BANCOS -- CAIXA ECONôMICA 
Havia em 31-XII-1955, no município, 497 estabelecimen
tos comerciais, sendo, na sede municipal, 6 atacadistas 
e 485 varejistas e os demais em outras localidades. 

O serviço bancário é feito através de 6 agências e 
2 correspondentes bancários. 

Funcionam no município as agências da Caixa Eco-
nômica Federal e da sua congênere estadual. Em ..... . 

Rua Goiás, principal artéria comercial da cidade 

31-XII-1955 os depósitos na primeira subiam a: 
Cr$ 18 292 000,00 e na segunda a Cr$ 1117 451,30. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 

situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........ ................... . 

LoiJradouros publicas 

Existentes . .................. . 

{

Inteiramente . .............. . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente . .............. . 

TOTAL ................. . 

Outros .............................................. ···· 

Abastecimento d'áiJua 

Pr~dios servidos (possuindo penas; . ...................... . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos . . . . . . . Parcialmente . .............. . 

TOTAL ................. . 
EsiJotos 

Logradouros servidos . I De despejo ................ . 
· 1 De águas superficiais ....... . 

PrMios esgotados (pela rêde) ............................... . 

Iluminação pública e domiciliar (1) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos ........... . 

C':>n,umo em kWh . ........ . 

LiAações dozniciliares 

De luz.................. /Número de ligações ......... . 
· · \Consumo em kWh ......... . 

De fOrça .................. /Número de ligações ......... . 
\Consumo em kWh .......... . 

Avenida 1.0 de Junho 

DADOS 
NUMll:RICOS 

5 621 

148 

1 
15 

16 

132 

1 929 

19 
32 

51 

19 
8 

500 

6l 
320 

80 500 

4 350 
2 740 000 

154 
1 810 000 

/17 



Estação de Divinópolis 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes dados 
relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sõbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

I 
Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever ( *) escrever(*) 
--------------- ----- - ---- ----- ------- --------

romens .. 7 806 5 933 I 873 76,00 24,00 
Quadro urbano Mulheres.· 8 948 5 846 3 102 65,33 34,67 

TOTAL 16 754 11 779 4 975 70,30 29,70 

romens 5 026 I 834 3 192 36,49 63,51 
Quadro rural. . Mulheres .. 5 219 I 487 3 732 2d,49 71,51 

TOTAL 10 245 3 321 6 924 32,41 67,59 

romens . 12 832 7 767 5 065 60,52 39,48 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 14 167 7 333 6 834 51,76 48,24 

TOTAL 26 999 15 100 11 899 55,92 44,08 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Avenida 1.0 de Junho em dia de festa 

Ensino primano - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ......... .. . 
Corpo docente ............ . 
Matrícula efetiva . ....... . 

DADOS NUMf!:RICOS 

1954 

72 
156 

4 775 

1955 

65 
192 

6 092 

1956 

54 
178 

6 062 

A percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idade escolar - é de aproxi
madamente 74,96%. 

Ensino médio - Funcionaram em 1955 três unidades 
escolares, com um corpo docente de 75 professôres e 
893 alunos matriculados. 

Ensino superior - Estêve em atividade no mesmo ano 
uma unidade, com 4 professôres e 27 alunos matriculados. 

Outros ensinos - Ainda em 1955, estiveram em funcio
namento para o ensino de outras modalidades, cinco uni
dades escolares, com 16 professôres e 174 alunos matri
culados. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

AN03 

1951. 
1952 .... 
1953. 
1954. 
1955 .. 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributãria 

2 505 
3 443 
3 544 
4 239 
4 934 

I 639 
2 364 
2 502 
2 547 
3 183 

Despesa 
realizada 

I 908 
2 885 
3 147 
4 214 
4 617 

Oficina de Locomoção da R. M. V., de Divinópolis 

Saldo ou 
"deficit" 

597 
558 
397 

25 
317 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se

guinte: 

ANOS 

---------------

1951 ..... 
1952. 
1953 ... . 
1954 .... . 
1955 .. 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 

Federal 
--------

5 783 
9 447 

12 042 
12 245 
19 225 

Estadual Municipal 
-~------ -------

7 836 
12 344 
13 140 
17 139 
23 197 

2 505 
3 443 
3 544 
4 239 
4 934 



Seção de fundição dc1 oficina de locomoção 

Reflete-se de maneira inteiramente favorável a situa
ção financeira do município, através da progressão cons
tante da respectiva arrecadação, tanto a geral como a 
tributária . A despesa marcha igualmente no mesmo ritmo 
ascencional, com a verificação de saldos em todos os exer
cícios financeiros do período considerado. Se êsse fato 
revela a posição vantajosa do município em sua vitalidade 
econômica, demonstração ainda mais eloqüente é a que 
oferecem os dados referentes à arrecadação nas três esferas 
administrativas, em que os aumentos anuais se acentuam 
mais fortemente, elevando em 1955 a mais do triplo, em 
relação a 1951, a arrecadaçã•J tanto federal como estadual. 

REPRESENTAÇÃO POLíTICA - A Câmara Municipal 
é composta de 13 vereadores; e o colégio eleitoral do 
município, em 31-XII-1955, era de 13 400 eleitores, dês
tes votaram 8 063 nas eleiçô:ls de 3 de outubro do mesmo 
ano. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Pelo Re
censeamento de 1950, eram em número de 469 as pro
priedades rurais do município; em 1956, pelo lançamento 
do impôsto territorial, o seu número já se elevava a 2 620, 
fato que pode ser tomado como indício de grande subdi
visão verificada na proprie:lade rural, embora se saiba 
que os recenseamentos gerai:;, como o de 1950, cadastram 
apenas os principais estabel:!eimentos agrícolas e pastoris 
e não as propriedades em sua totalidade. A atividade 
agrária não é, aliás, o elemE:nto principal da economia do 
município, tal como acontece na maioria dos municípios 
mineiros, e isto se deve, como já foi dito em outro tópico, 
às condições menos favoráveis de suas terras para uma 
grande expansão da agricultura . Parece que esta circuns
tância foi desde cedo compreendida pelos homens de maior 
responsabilidade na coletividade comunal, de tal forma 
que não se fizeram tardar as iniciativas tendentes à cria
ção de outras fontes de riqt:.eza, principalmente na indús
tria, em que os empreendimentos lançados foram sempre 
cercados de êxito. Para isto terá também concorrido a 
vantajosa posição geográfica do município, a qual foi 
encarada com espírito de previsão, com a iniciativa da 
construção de um trecho fenoviário entre Divinópolis e 
Oliveira, ao mesmo se seguindo o lançamento de outros na 
mesma zona, dando em resultado a formação da antiga 
Estrada de Ferro Oeste de :Minas, hoje Rêde Mineira de 
Viação. Divinópolis se tramformou assim em importante 
entroncamento ferroviário, 1::1través do qual está o muni
cípio em ligação direta com numerosos centros importan-

tes, como Belo Horizonte, Lavras, Barra Mansa, Angra dos 
Reis, Sul de Minas, Cruzeiro, São João dei Rei, Barra do Pa
raopeba, Ibiá, Uberaba e Goiânia. Ao lado do entroncamen
to ferroviário, cabe ressaltar também a situação do municí
pio como ponto de ligação rodoviária às mais importantes 
rodoviais estaduais e federais, tais como a Belo Horizon
te-Rio, a Belo Horizonte-São Paulo, a Belo Horizon
te-Formiga-Passos e ainda a que ligará a cidade do 
Rio de Janeiro à futura capital da República, em Brasília. 
Os empreendimentos lançados no município no campo 
da atividade industrial dêle fizeram em pouco tempo um 
dos parques fabris de maior impqrtância no território 
mineiro, destacando-se pelo seu maior relêvo a fundição 
de ferro e a indústria metalúrgica em suas várias moda
lidades, a te.celagem de algodão, a fabricação de laticí
nios e de calçados, além de outras indústrias de menor 
vulto. A construção, pelo govêrno estadual, da Central 
Elétrica do Gafanhoto, em território do município, foi 
outro valioso impulso ao seu desenvolvimento econômico, 
com a eletrificação, inclusive da linha da Rêde Mineira 
de Viação entre Divinópolis e Belo Horizonte. 

A Cidade, ainda nova na sua condição de sede muni

cipal, cresce em ritmo acelerado, com uma área de edifi

cações que já cor~esponde a cêrca de 7 000 prédios, dis

tribuídos em mais de duzentos logradouros todos êles em 

traçado moderno, dotados em sua grande maioria dos 
serviços de pavimentação, rêdes de abastecimento d'água 
e esgotos e de energia elétrica para iluminação e fôrça 

motriz. Dispõe de meios de hospedagem, constituídos por 

quatro hotéis e sete pensões, cobrando-se nestas a diária 

individual de Cr$ 80,00 e naqueles as de Cr$ 120,00 e 

Cr$ 300,00, respectivamente, nos quartos e apartamentos. 

Funciona um hospital com a capacidade para 15 leitos, 

bem como três Centros de Saúde. O cadastro profissional 

registrava em 31-XII-1955 a exi~tência de 12 médicos, 
12 dentistas, 11 farmacêuticos, 10 engenheiros, 6 advo-

Vista geral da Usina de Álcool Engenheiro Gravatá 
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gados, 4 agrônomos e 1 veterinário. O ensino primário 
é ministrado em sete grupos escolares, 46 escolas rurais, 
3 escolas de ensino infantil, além de unidades escolares 
do ensino supletivo e complementar, com a matrícula 
global de cêrca de 7 000 alunos. Funcionam na Cidade 
um ginásio estadual, dois ginásios particulares, um escola 
normal e duas escolias técnicas de comércio; e ainda um 
estabelecimento de ensino superior que é o Seminário 
Maior, da Ordem dos Padres Franciscanos, para a forma
ção de sacerdotes católicos. 

O nível do desenvolvimento cultural do município 
pode ser ainda considerado em face de fatos diversos que 
o revelam e para êle ao mesmo tempo contribuem. Um 
dêles é o índice de alfabetização da população de 5 anos 
e mais, expresso em 56o/o para a população em geral, 
70% para a urbana e 32% para a rural, com a circunstância 
de que, no município em estudo, a população urbana 
representava em 1950 a percentagem de 62% sôbre a 
total. Há, por isso mesmo, freqüência às bibliotecas e 
livrarias, existentes na Cidade, em número de seis das 
primeiras e três das segundas, sendo que, das bibliotecas, 
com um efetivo total de 18 000 volumes, quatro os pos
suem, cada uma, em número superior a mil. A imprensa 
periódica é representada pela circulação de dez jornais e 
revistas, impressos em cinco tipografias locais. Funcio
nam dois cinemas, com a capacidade total para 2 750 

·lugares e as associações esportivas e culturais contam-se 
também em número de dez, com outras tantas praças 
para a prática de esportes. 

A cidade vem experimentando, nos últimos anos, for
te incremento em sua população, já não muito longe pro
vàvelmente da cifra dos 30 000 habitantes, podendo atri
buir~se êsse incremento em grande parte ao desenvol
vimento constante do meio industrial, com o conseqüente 
nucleamento de grande massa de operários . A população 
deve estar passando, por isso mesmo, por uma alteração 
maior em sua composição, quanto às origens, com influên
cia, talvez, no sentido de que não guardem os costumes 
locais o mesmo sentido conservador da maioria das cida
des mineiras, sem embargo, entretanto, do tradicionalismo 
das antigas famílias radicadas no meio desde sua forma
ção, nas quais predominam como sempre os costumes fun-
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damentais da comunidade mineira. O catolicismo é a 
religião dos antigos divinopolitanos, mantendo-se a sua 
predominância até os dias atuais, embora tenham tam
bém o protestantismo e o espiritismo os seus adeptos na 
cidade. Entre as solenidades religiosas realizadas anual
mente pela Igreja Católica, distinguem-se as da Semana 
Santa, com as suas grandes procissões, acompanhadas ordi
nàriamente por grande massa popular, cuja atenção é 
atraída não somente pelo sentido piedoso do ato, mas 
também pelo simbolismo· que encerram através das figu
ras do Drama do Calvário e do Velho Testamento, as 
quais se fazem representar no extenso cortejo. 

Ainda no campo da atividade cultural, cumpre men
cionar a existência, já há anos, da radiodifusão, repre
sentada pela Rádio Cultura de Divinópolis - ZYH-2, 
com bem montados estúdios e amplo auditório, onde, ao 
lado de bem elaborados programas, encontra o povo mo
mentos de sadia diversão. Os folguedos populares encon
tram-se principalmente nas competições esportivas e no 
carnaval, em sua época própria, o qual assume de extraordi
nário grande brilhantismo, não tendo desaparecido ainda 
a prática do "entrudo", que surge na têrça-feira gorda, 
não, porém, com os limões de água-de-cheiro da antigüi
dade, mas no banho puro e simples por meio de baldes 
d'água, entre foliões e espectadores menos prevenidos, 
provocando gostosas gargalhadas para os que assistem 
sem se ensoparem . 

A organização do culto católico compreende quatro 
paróquias, com 7 igrejas e 13 capelas, descacando-se en
tre as igrejas a Matriz de Santo Antônio, pela sua beleza 
arquitetônica e magnífica decoração interna. As associa
ções de caridade tôdas de orientação católica, são em núme
ro de 27, congregando mais de mil associados. Há ainda na 
cidade 3 templos protestantes e 6 centros espíritas. 

As principais repartições públicas são a Prefeitura 
Municipal, o Forum, as coletorias estadual e federal, a 
agência dos Correios e Telégrafos e a Agência Municipal 
de Estatística. Funcionam na Cidade um Tiro de Guerra e 
uma Delegacia do Serviço de Recrutamento Militar. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com os dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Gentil Ursino Vale). 



DIVISA NOVA- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo origina-se da localização do 
terreno doado a uma cape:.a, na divisa de duas grandes 
fazendas - uma das quais já se denominava Fazenda 
da Divisa - no local onde mais tarde surgiu o primeiro 
povoado, representando, a doação, um novo marco divi
sório. Daí Divisa Nova. 

Quando, no ápice da influência pela busca do ouro, 
a escassez de gêneros se agravou com a rarefação de caça, 
os mais avisados ou mais atingidos pela carência de ali
mentos se afastaram dos ribeirões auríferos e procuraram 
onde se instalar com lavoura e pecuária. É um fenômeno 
histórico bastante conhecido na evolução econômica de 
todo o território mineiro. Nessa época, aí por volta de 
1700, muitos procuraram us férteis e aprazíveis campos 
de Caldas, vindos de Santana de Sapucaí, de Lavras do 
Funil, de Cabo Verde e muitos outros lugares. Entre 
numerosos dêstes arribados de outras paragens, estava o 
Pe. Manuel Gonçalves de Corrêa, que pôs fazenda no 
Monte Alegre, junto à fronteira paulista. Mal chegado, o 
sacerdote cuidou de erigir uma ermida, que foi a primeira 
da região. 

Em 1860, já existindc· uma capela provisionada, no 
local onde mais tarde surgiu a cidade, o Capitão Silvério 
Luís de Figueiredo fêz a doação de 40 alqueires de terra, 
o que permitiu a fundação do povoado que se denominou 
Conceição da Boa Vista, em homenagem à santa da devo
ção dos moradores e ao belo aspecto panorâmico do lugar. 

Em 11 de março de 1870, Conceição da Boa Vista 
foi elevada à categoria dH Freguesia Forânea de Cabo 
Verde, pela Lei n.0 1 651, sendo desmembrada logo depois 
para pertencer ao municíp:.o de Alfenas. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito de Nos
sa Senhora da Conceição da Boa Vista foi criado pela 
Lei provincial n.0 1 651, dH 14 de setembro de 1870, c-on
firmada pela Estadual n.0 !!, de 14 de setembro de 1891. 

Igreja-Matriz 

Na Divisão Administrativa de 1911 e nos quadros de 
apuração do Recenseamento Geral de 1.0 -IX-1920, o men
cionado distrito, com a denominação simplificada para 
Conceição da Boa Vista, faz parte do município çle Cabo 
Verde. 

Em 7 de setembro de 1923, por efeito da Lei n.0 843, 
o distrito teve o seu topônimo modificado para Divisa 
Nova. 

Esta mesma Lei conservou-o sob a jurisdição do mu
nicípio de Cabo Verde, permanecendo tal situação não só 
no quadro da Divisão Administrativa do . Brasil, relativo 
a 1923, inserto no "Boletim do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio", como também nos quadros de divi
são territórios datados de 31-XII-1936 e 31-XII11937 e 
no anexo do Dec.-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 
1938. 

Por fôrça do Dec.-lei estadual n.0 148, de 17 de de
zembro de 1938, o distrito de Divisa Nova passou a cons
tituir o município dêste nome, para tal, sendo desligado 
do de Cabo Verde. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Por disposição ·do mesmo 
Dec.-lei estadual n.0 148, de · 17 de dezembro de 1938, 
ficou o município de Divisa Nova sob a jurisdição do 
têrmo da comarca de Cabo Verde, assim continuando na 
Divisão Judiciário-Administrativa fixada pelo Decreto-lei 
estadual n.0 1 059, de 31 de dezembro de 1943, para 
vigorar no qüinqüênio 1944-1948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na zona Sul do Estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A .. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 214 km2 • A sede municipal, a 900 m 
de altitude, tem como .coordenadas geográficas ....... . 
21° 30' 45" de latitude Sul e 46° 11' 45" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 296 km, no 
rumo O.S.O. Apresenta a seguinte temperatura em graus 
centígrados: média das máximas: 33, das mínimas: 10; 
compensada: 22. 
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POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 4 390 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 4 635 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-1955, quando a densidade demográ
fica seria de 22 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - O quadro que fornecemos a 
seguir, com os dados do Recenseamento de 1950, dá o 
aspecto geral da localização da população do município, 
naquela data: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede .............. . 

Quadro rural. ....... . 

TOTAL GERAL .......... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
I.•-VII-1950 

Homens 

486 

1 711 

197 

Mulheres 

536 

657 

2 193 

Total 

Números 
absolutos 

1 022 

3 368 

4 390 

% sObre 
o total 

geral 

23,28 

76,72 

100,00 

Prefeitura Municipal 
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PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - As princi
pais atividades econômicas do Município - pecuária e 
agricultura, absorvem 34,19% da população. O quadro 
que a seguir apresentamos, de acôrdo com os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, esclarecerá melhor a situa
ção geral dos diversos ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

--------------------

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas .... 
Indústria de transformação .... . 
Comércio de mercadorias ....... . 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali
zação... . ... 

Prestação de serviços .......... . 
Transporte, comunicações e armaze-

nazem ........ . 
Profissões liberais... . ......... . 
Atividades sociais .............. . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça .................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

neradas e atividades escolares dis
centes ... 

Condições inativas .. 

TOTAL .... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 
------ ----- ----- -----

1 006 

57 
35 

2 
26 

18 
2 
4 

11 
3 

155 
186 

505 

22 

52 

13 

311 
100 

504 

I 028 

58 
37 

2 
78 

20 
2 

17 

12 
3 

466 
286 

3 009 

34,19 

1,92 
1,22 

0,06 
2,59 

0,66 
0,06 
0.56 

0,39 
0,09 

48,76 
9,50 

100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - Com relação à agri
cultura, pecuária e silvicultura, o município, em 1955, 
apresentava uma produção expressada pelos seguintes nú
meros: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRlCOLAS (ha) 
% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

------------ ------ ------ ----- ----- -----
Café .... . ...... 557 ArrOba 15 000 30 000 60,52 
Arroz. . ... 738 Saco 60 kg 22 000 8 800 17,76 
Milho ....... 1 283 . > . 24 200 4 840 9,76 
Feijão ........... ... 726 . . . 10 000 4 000 8,06 
Mandioca ........... 256 Tonelada 2 660 1 120 2,25 
Outras ... .... .. . .. 61 - - 823 1,65 

TOTAL ..... ... 3 621 - - 49 583 100,00 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos no município: 

REBANHOS 

Asininos ........... . 
Bovinos .. . 
Caprinos .......... . 
Eqüinos ... . 
Muares .............. . 
Ovinos... . ......... . 
Suínos ..... . 

TOTAL .... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

30 
12 000 

800 
700 
300 

I 200 
7 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

60 
20 400 

80 
980 
600 
120 

7 000 

29 240 

% sObre 
o total 

0,20 
69,78 

0,27 
3,35 
2,05 
0,41 

23,94 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre-
INDÚSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 
o total ~atores em c v. 

------------ -------- ---- ---- ---- ----
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
42,77 4 38 de produtos agncolas. 5 5 157 

Indústria manufatureira 
e fabril. ....... ... 7 15 210 57,23 I lO 

TOTAL ..... ... 12 20 367 100,00 5 48 



MELHORAMENTOS URBANOS - O Município de Di
visa Nova, em 1954, segundo os registros nos Serviços 
de Estatística da Viação e ela Produção de Minas Gerais, 
apresentava o seguinte aspE!Cto: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de logradouros existentes. 

Lo~radouros publicas 

Existentes ..... : 

Pavimentados ..... 
{

Inteira·nente ...... . 
Parcial mente ...... . 

Total. .......... . 

Outros ............. . 

Abastecimento de állua 

PrMios servidos possuindo penas ............. . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos . . . . . . . Parcial mente ............... . 

Total. ................... . 

Iluminação pública e domiciliar (') 

{

Númer> de focos ..... . 
Logradouros servidos ...... . 

Consumo em kWh .... 

Lillações domiciliares (') 

{ 

N úmer· > de ligações ......... . 
De luz ................... . 

Consumo em kWh ......... . 

{

Númer•> de ligações ......... . 
De fOrça ................. . 

Consumo em kWh ......... . 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM:t;:RICOS 

223 

28 

27 

102 

1 
5 

6 

171 

22 414 

117 

20 101 

6 

13 301 

MEIOS DE TRANSPORTE: - O território do Município 

de Divisa Nova é servido p)r cento e cinqüenta quilôme

tros de estradas de rodagem, dos quais, cento e treze, sob 

a administração municipal e os restantes, administrados 

por particulares. Na Prefeitura Municipal estavam regis-

Vista de uma estância 

trados em 1955 os seguintes veículos: 15 automoveis, 3 ca
mionetas e 5 caminhões . 

A tábua itinerária, que transcreveremos a seguir, dará 
as distâncias da sede a diversos pontos do território na
cional. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE I 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Alfenas .. 
Areado .. 
Botelhos ..... . 

Cabo Verde ... . 
Campestre .......... . 
Serrania ........... . 
Capital Estadual ........ . 
Capital Federal. .. 

39 Rodoviário 
29 Rodoviário 
36 Rodoviário 

61 Rodoviário 
37 Rodoviário 
18 Rodoviário 

526 Rodoviário 
588 Rodoviário 

Emprêsa São José 

Expresso Tupan·Bo
telhense 

Expresso Cabo Verde 

COMÉRCIO E BANCOS - A sede municipal conta com 
nove estabelecimentos comerciais varejistas; fora da sede 
há apenas mais um dêstes estabelecimentos. 

Dispõe o Município de uma agência e de um corres
pondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Melhor se poderá compre
ender a situação municipal, com relação ao assunto, con
sultando-se os números que apresentamos a seguir, todos 
êles relativos ao Censo de 1950: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(') 

---------------- ----- ----- ----- ----- ----

romena ... 423 288 135 68,08 31,92 

Quadro urbano Mulheres .. 447 268 179 59,95 40,05 

TOTAL 870 556 314 63,90 36,10 

{Homens ... 1 403 618 785 44,04 55,96 
Quadro rural. . Mulheres .. 1 359 502 857 36,93 63,07 

TOTAL 2 762 1 120 I 642 40,55 59,45 

rornens ... 1 826 906 920 49,61 50,39 

Em geral...... Mulheres .. 1 806 770 1 036 42,63 57,37 

TOTAL 3 632 1 676 1 956 46,14 53,86 

(*! Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidades escolares ........ . 
Corpo docente ....... . 
Matricula efetiva ....... . 

DADOS NUMI!:RICOS 

13 
20 

398 

1955 

12 
18 

626 

1956 

12 
18 

626 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar é de aproximada
mente 58,72%. 

FINANÇAS PúBLICAS - Os quadros apresentados a 
seguir demonstram a situação das finanças públicas no 
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Trator da Prefeitura Municipal 

município, no período de 1951-1955, não só quanto a 
receita arrecadada, despesa realizada, saldo ou deficit co
mo quanto a arrecadação, nas esferas administrativas esta
dual e municipal, para o mesmo período. 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributária 

1951. ... 441 147 
1952 499 144 
1953 ............ 842 166 
1954 ............ 793 190 
1955 ............ 878. 247 

Despesa 
realizada 

564 
438 
597 

1 609 
501 

Saldo ou 
dericit 

123 
61 

245 
816 
377 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administra
tivas, sua situação no mesmo período de tempo foi a 
seguinte: 

ANOS 

1951. ....................................... . 
1952 ......................................... . 
1953 ........................................ . 
1954 .. o o. o o. o o o o o. o o. o o. o .. o o o o. o o. o. o. o ... o. 
1955ooooooo•••·•ooooo•oo ....... o.o ......... o. 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

852 
986 

1 443 
1 155 
1 879 

Municipal 

441 
499 
842 
793 
878 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O muni
cípio de Divisa Nova localiza-se numa região montanhosa, 
atravessada pelos rios Cabo Verde, Muzambo, Pardo e 
Sapucaí. 

É ligado às cidades limítrofes por boas estradas, por 
onde circulam ônibus e automóveis promovendo um inter
câmbio direto com as populações vizinhas. 

Os principais festejos religiosos da cidade são os come
morativos de "Corpus Christi" e de Nossa Senhora da 
Conceição. Ambos os festejos culminam com as tradi
cionais procissões que obedecem ao mesmo ritual obser
vado em todo o território mineiro, para estas manifesta
ções religiosas. Na Semana Santa, comemorada com 

igual respeito e devoção, costumam apresentar-se figuran
. tes representando os Apóstolos e a Santa Verônica. 

Na agricultura, há uma tendência para a diversifica
ção, ressaltando-se ora a cultura de arroz, ora a do café, 
ora a do milho. 

Na pecuária vêm sendo aplicadas medidas tendentes 
à melhoria do rebanho, não só através de cruzamento 
como pela veterinária preventiva, além da racionalização 
na alimentação do gado. As raças bovinas mais conhecidas 
na região são a zebu, holandesa, gyr e caracu. 

Há, também, o aproveitamento racional das peque
nas quedas de água, pela maioria dos fazendeiros, o que dá 
a tôda a região um aspecto progressista, com relação às 
acomodações rurais. 

A indústria extrativa vegetal é praticada e produz 
angico, canela, cangerana, cedro, guatambu, ipê, jacaran
dá, jequitibá, óleo, peroba, pinhão, etc., não tendo havido, 
até aqui, cuidados especiais com o reflorestamento. 

O município possui, ainda, bauxita, zircônio, caulim, 
feldspato, em reservas que se podem considerar impor
tantes. 

A Câmara Municipal é composta de 9 vereadores. 
Para as eleições de 3-X-955, estavam inscritos 1 372 elei
tores. Dêsses, 762 compareceram às urnas. 

A sede conta 24 aparelhos telefônicos e 1 hotel. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Ulisses Gonçalves). 

DOM JOAQUIM - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O primeiro nome do povoado que deu 
origem à atual cidade de Dom Joaquim foi São Domingos, 
em homenagem ao português Domingos Barbosa de Car
valho que aí fixara residência quando passou pela região 
em busca de ouro e diamante, e que é considerado seu 
fundador. 

Em data recente, a cidade passou a chamar-se Dom 
Joaquim, em homenagem ao primeiro Arcebispo da Arqui
diocese de Diamantina. 

A fundação do povoado se deu em 1770, na encosta 
de um morro chamado Alto da Palha, onde foi construída 
uma capela com a imagem de São Domingos e edifica
das as primeiras casas. Mais tarde, surgindo dificuldades 
com relação ao abastecimento dágua no povoado, resol
veram seus moradores transferir a capela para os terrenos 
doados por João Lopes de Albuquerque, situados na mar
gem esquerda do Riacho Folheto, local onde se desen
volveu a povoação. 

A região foi desbravada por Domingos Barbosa de 
Carvalho e João Lopes de Albuquerque, e seus primeiro$ 
moradores vieram do Sêrro e Conceição, em busca de 
ouro e pedras preciosas, e atraídos pela grande quantidade 
de peixe existente no rio do Peixe, que corta o município. 

Suas primeiras casas eram de pau-a-pique. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de São 
Domingos do Rio do Peixe foi criado pela Lei provin
cial n.0 1 718, de 5 de outubro de 1870, e mantido pela 
Lei estadual n.0 2, de 14-IX-1891. 



De acôrdo com a divisão administrativa do Brasil, em 
1911, e com o Recenseamento Geral realizado em ..... . 
1.0 -IX-1920, o distrito aparece subordinado ao município 
de Conceição do Sêrro apem,s com o nome de São Do
mingos. 

Pela Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, 
o distrito perdeu parte do seu território para o de Viamão, 
criado pela referida lei, ambos pertencentes ao município 
de Conceição. 

De acôrdo com o quadro de divisão administrativa 
referente a 1933 e os quadros de divisão territorial data
dos de 31-XII-1936 e 31-XII-1937 e bem assim o anexo 
ao Decreto-lei estadual n.0 8g, de 30 de março de 1938, 
aparece o distrito com a mesma denominação. 

Pelo Decreto-lei estadual. n.0 148, de 17 de dezem
bro de 1938, foi criado o município de Dom Joaquim, 
composto de 4 distritos: Dom Joaquim (ex-São Domingos 
do Rio do Peixe), Viamão, dE~smembrado do município de 
Conceição, Senhora do Pôrto,, desligado do município de 
Guanhães e Gorocós. Viam~ to passou a chamar-se Car
mésia em 31 de dezembro d~ 1943. 

Em face da Lei estadualn.0 1 039, de 12 de dezembro 
de 1953, Dom Joaquim perd~u o distrito de Senhora do 
Pôrto. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA -- A Lei n.0 1 039, de .... 
12-XII-1953, criou a comar,:a de Dom Joaquim, que 

compreende os municípios dH Dom Joaquim e Senhora 

do Pôrto. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O mumc1p10 está 
situado na Zona do Rio Doce do Estado de Minas Gerais. 

o 

I .. 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Tem uma área de 649 km2 • A sede municipal, situa
da a 550 m de altitude, tem como coordenadas geográ- · 

ficas 18° 57' 00" de latitude Bul e 43° 16' 00" de longitu

de W. Gr. e dista 128 km, em linha reta. no rumo N.N.E., 

da capital do Estado. Temperaturas em graus centígrados: 
média das máximas: 32; das mínimas: 20. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, a população do município atingia 
17 768 habitantes. Segundo estimativas do Departamento 
Estadual de Estatística de Minas Gerais sua população 
provável em 31-XII-1955 era de cêrca de 12 176 habi
tantes. Não houve diminuição da população, como parece 
à primeira vista, podendo o decréscimo ser explicado pelo 
fato de ter sido desmembrado o distrito de Senhora do 
Pôrto, depois de 1950. Densidade demográfica: 19 habi
tantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950 as 
principais aglomerações urbanas eram as da sede do muni
cípio e das vilas de Carmésia, Gororós e Senhora do Pôrto. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, a localização da população do mu
nicípio era a seguinte: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ................. 
Vila de Carm~sia ..... 
Vila de Goror6s .......... 
Vila de Senhora do POrto. 
Quadro rural. ..... 

TOTAL GERAL .... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
l.•-VII··l950 

Homens Mulheres 

646 866 
244 304 
115 93 
427 574 

7 082 7 417 

8 514 9 254 

Total 

Números 
absolutos 

I 512 
548 
208 

I 001 
14 499 

17 768 

% sObre 
o total 

geral 

8,50 
3,08 
1,17 
5,63 

81,62 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, a distribuição da população muni
cipal, segundo os ramos de atividade era a seguinte: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Ag,ricultura, pecuãria e silvicultura 
Indústrias extrativas . .......... . 
Indústria de transformação .. .... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Comércio de imóveis e valores mobi~ 

liârios, crédito, seguros e capita-
lização .............. . 

Prestação de serviços. . .. 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ... ·.... . ......... . 
Profissões liberais .. 
Atividades sociais . ......... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ................. . 
Defesa nacional, e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

neradas e atividades escolares dis
centes. 

Condições inativas. 

TOTAL ...... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

4 140 
2 

131 
130 

2 
137 

30 
4 
7 

48 
6 

525 
597 

5 759 

Mulheres 

133 

353 

6 

55 

5 545 
602 

6 697 

Total 

Números 
absolutos 

4 273 
2 

132 
131 

2 
490 

36 
4 

62 

49 
6 

6 070 
I 199 

12 456 

% sôbre 
o total 

geral 

34,33 
0,01 
1,05 
1,05 

0,01 
3,93 

0,28 
0,03 
0,49 

0,39 
0,04 

48,75 
9,64 

100,00 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 12 456, 
as parcelas correspondentes aos dois últimos ramos da ta
bela, resultam 4 871. 

Verifica-se pelo quadro acima reproduzido que as 
pessoas que se dedicam à agricultura, pecuária e silvicul
tura representam 34,33% sôbre o total geral, sendo êsse 
o principal ramo da atividade econômica do município e 
que congrega maior número de pessoas. 
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Forum de D. Joaquim 

AAricultura, pecuana e silvicultura - A produção agrí
cola do município, em 1955, pode ser expressa pelos dados 
constantes da seguinte tabela: 

CULTURAS 
AGRlCOLAS 

Banana ........ . 

ÁREA 
(ha) 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 % sôbre 
o total 

Cacho 

Arroz em casca .. 300 Saco 60 kg 

600 000 

6 000 

3 000 

200 

4 606 

34,06 

13,62 

Outras ............ . 52,32 

TOTAL ....... . 8 806 100,00 

A banana pode ser considerada, portanto, a principal 
cultura agrícola do município naquele ano e seu valor 
ultrapassa a quarta parte do valor total de súa produção. 

Pecuária - A situação dos rebanhos do município era a 
seguinte em 31-XII-1955: 

REBANHOS 

Asininos ......... . 
Bovinos ... . 
Caprinos ............. . 
Eqüinos ................ . 
Muares ................... . 
Ovinos ................. . 
Suinos ................. . 

TOTAL ............. . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

80 
30 000 

120 
2 500 
I 450 

ISO 
9 000 

VALOR 

Cr$ I 000 

200 
48 000 

13 
3 250 
3 625 

17 
4 500 

59 605 

% sôbre 
o total 

0,33 
80,55 

0,02 
5,45 
6,08 
0,02 
7,55 

100,00 

É interessante observar-se a grande predominância 
da população bovina do município, cujo valor representa 
mais de três quartos do total geral: 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre-
INDÚSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$! 000 % sôbre N.• de Potência 
o total motores em c.v. 

Indústria extrativa mi-
neral ........... 2 60 15,58 

Indúatria de transforma-
çiio e beneficiamento 
da produção agricola 5 13 325 84,42 8 43,5 

Indústria manufatureira 
e fabril. ..... 

TOTAL ...... 6 15 385 100,00 8 43,5 
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MELHORAMENTOS URBANOS - De acôrdo com os 
registros existentes nos Serviços de Estatística da Viação 
e da Produção de Minas Gerais, a situação dos melhora
mentos urbanos na sede municipal, em 1954, era a se
guinte: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM~RICOS 

------------------------------- --------
Número de prédios existentes. 

LoAradouros públicos 

Existentes ..... 

Pavimentados ... 

Ajardinados ..... 
Outros .... 

Abastecimento dáAua 

{ 
Intei!~mente .... . 

· · Parcl&Jmente: ... . 
TOTAL ...... . 

Possuindo penas ........ . 
Prédios servidos . 

{

Possuindo hidrômetros .. . 

· · · · · Com ligações livres ..... . 

TOTAL ........... . 

{

Totalmente .. 
. Parcialme?te .......... . 

TOTAL ... . 

Logradouros servidos ... 

Esgotos 
Logradouros servidos ....... {De despejo· · · · · · · · · · · 

De águas superficiais .. 

'd" {Pela rêde ...... . Prc 10s esgotados .......... . 

Por fossas .... 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

403 

34 

32 

120 

120 

14 

14 

3 

4 

15 

5 

d 
. . {Número de logradouros ..... . 

Logra ouros dumxnados..... Número de focos ........... . 
Consumo em kWh .......... . 

20 
98 

36 500 

Ligações domiciliares (*) 

. {Número de ligações . . . . . . . . 

Consumo em kWh. . .. 

De luz ... 
139 

33 400 

9 

49 040 

. . {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 
De fOrça .. 

(*) Dados relativos ao ano de 1955. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 103 km de estradas de rodagem dos quais 
15 estão sob a administração estadual, 32 sob a municipal, 
pertencendo os restantes a particulares. Registrados na 
Prefeitura Municipal, em 1955, havia os seguintes veículos: 
16 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas Itinerárias 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE ESPECIFICAÇÃO 

---·----------------- --------------------

MUNIClPIOS LIMlTROFES 

Conceição do Mato Dentro ... 

Sêrro. 

Sabinópolis .... 

Senhora do Pôrto. 

Ferros ..... . 

Belo Horizonte .......... 

Rio de Janeiro (Capital Federal) ... 

33 · Onibus D. Joa
quim 

60 Onibus de D. 
Joaquim at~ 
Cone. do Mato 
Dentro, aí to· 
ma-se o ônibus 
de Sêrro 

48 Por auto at~ Sra. 
do Pôrto, ai 
toma-se o ôni
bus de Sabin6· 
polis 

28 Por auto até a 
Sede 

117 Onibus de D. 

211 

854 

Joaquim at~ 
Alto do Pa· 
Iácio, ai to
ma-se o Onibua 
de Ferros 

Por ônibus de D. 
Joaquim 

Onibus de D. 
Joaquim até 
Belo Horizon
te, at .toma-ae 
outra condu· 
ção 



Ponte sôbre o rio do Peixe 

COMÉRCIO E BANCOS - A população do município 

conta com 3 estabelecimentm: comerciais atacadistas, dos 

quais 2 estão situados na sede, e 45 estabelecimentos co

merciais atacadistas-varejistas, dos quais 14 estão situados 

na sede. 

Dispõe ainda de 1 agência bancária e 1 correspon

dente. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetizaçíio fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler c escrever ler e 
escrever(*) escrever(*) 

----- ------- ----- ------ ---- -------

r~~· 
1 182 701 481 59,30 40,70 

Quadro urbano Mulheres .. 1 636 885 751 54,09 45,91 

TOTAL 2 818 1 586 1 232 56,28 43,72 

r=~· 
5 893 1 767 4 126 29,98 70,02 

Quadro rural. . Mulheres .. 6 281 1 479 4 802 23,54 76,46 

TOTAL 12 174 3 246 8 928 26,66 73,34 

r=•o• 7 075 2 468 4 607 34,88 65,12 

Em geral. . . . . . Mulheres .. 7 917 2 364 5 553 29,85 70,15 

TOTAL 14 992 4 832 10 160 32,23 67,77 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educaç~.o do Estado de Minas Gerais, 

4-24939 

a situação do ensino primário no município, no período 
1954-1956, era a seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares .. 
Corpo docente .............. . 
Matrícula efetiva. 

DADOS NUM:li:RICOS 

1954 1955 1956 

17 
41 

1 509 

18 
42 

1 374 

13 
37 

1 342 

A percentagem de alunos matriculados em relação 
à população infantil em idade escolar é de aproximada
mente 4 7,92 o/o . 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou 
Despesa "deficit'' 

Total Tributária 
realizada do balanço 

----------- --------- ---~---- -- ·------- --~----·-

1951. 675 426 632 43 

1952. .... ····· I 079 699 I 041 38 

1953. ..... I 185 627 982 203 

1954. . .. 852 382 633 219 

1955. 974 I 477 920 54 

Quanto à arrecadação nas três esferas da administração 
pública, sua situação no mesmo período era a seguinte: 

1951 ..... 
1952. 
1953 ... 
1954. 
1955 ... 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

295 
384 
469 
631 
273 

Estadual 

768 
975 
158 
084 
108 

Municipal 

675 
079 
185 
852 
974 

57 



DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O muni

cípio de Dom Joaquim está situado numa região monta

nhosa, sendo cortado pelo rio do Peixe e riacho Folheto, 

além de outros pequenos cursos d'água, que contribuem 

para a irrigação de suas lavouras. Sua vegetação predo

minante é constituída de campos e pastagens. 

O legislativo municipal é composto de 9 vereadores, 

eleitos por 1 200 votantes em 3-X-955. Eram 3 129 os 

eleitores inscritos para êsse pleito. 

A sede municipal é plana, com ruas sinuosas e cinco 

pequenas praças, algumas calçadas com pedras irregula

res e outras de terra melhorada . 

A agricultura é a atividade e.conômica fundamental, 

o que explica o fato de sua população ser predominante

mente rural. Dom Joaquim produz milho, feijão, cana

-de-açúcar, café, arroz, mandioca, banana, etc. e os prin

cipais centros consumidores de seus produtos agrícolas são 

Belo Horizonte e Conceição do Mato Dentro. 

A sua pecuária se caracteriza pela existência de gado 

zebu e das raças gir, holandês e cara cu, sendo os rebanhos 

exportados para Belo Horizonte e Governador Valadares. 

O ouro, o diamante, a areia, argila e pedras para 

construção são seus produtos de origem mineral, e a braúna, 

o carvalho, o angelim, o pau-brasil, fazem parte de sua 

riqueza vegetal. 

O município possui máquinas de beneficiar café, e 

arroz, moinho de fubá e fábricas de aguardente, rapaduras, 

queijos e farinhas de mandioca e milho. 

O comércio local mantém transações com Belo Hori

zonte, Governador Valadares e Conceição do Mato Dentro. 

Existe no município só 1 biblioteca escolar, que tem 

menos de 1 000 volumes. Contam-se: 1 aparelho telefô

nico, 1 hotel, 2 pensões e 1 cinema . Apenas 1 médico 

exerce ali a profissão. 

Acha-se instalada na sede municipal uma Agência de 

Estatística pertencente ao Sistema Estatístico Brasileiro. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística Bento Teixeira da Costa) 

DOM SILVÉRIO - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Em 1755, procedente da então vila de 

Alvinópolis, transferiu-se para a região o padre Domingos 

de Araújo. Veio com cêrca de 400 escravos africanos 

para apossar-se de certa gleba no local hoje denominado 

"Circuito". 

Assegura a tradição ter existido naqueles idos, uma tri
bo de índios, contra os quais o padre "Domingos de Araújo 

teria usado o argumento definitivo de alguns tiros de baca

marte, submetendo-os e escravizando-os. 

Com o braço escravo, organizou o padre uma grande 

fazenda, à qual deu o nome de "Fazenda do Circuito". 
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Alguns anos mais tarde, já muito e.umentada a popu
lação do local, teria .grassado uma epidemia, com febres 

de origem e natureza desconhecidas; o Padre reuniu então 

a escravatura em ofícios religiosos, sc.plicando a Nossa 
Senhora da Saúde que os socorresse, naquela emergência, 
finalizando as orações com a promessa, à Virgem, de lhe 

construírem uma capela. Dirigiu-se o Padre ao Rio de 

Janeiro e, de lá, trouxe, nas costas de um escravo· a , 
imagem da Virgem Nossa Senhora da Saúde, entronizan-

do-a na Capela que os demais servos haviam construído 

no interregno da viagem e confiando à Santa i!lvocada 
o patronato da região. 

Cessada a epidemia, voltou a prosperar a Fazenda 
que, no futuro se constituiu, com sua capela, em o núcleo 
inicial do povoado de Nossa Senhora da Saúde. 

Cento e tantos anos após a chegada do padre Do

mingos de Araújo, 'ou seja, em 1873, o povoado era elevado 
à categoria de distrito. No local onde se ergueu a primeira 

capela, sob a invocação de Nossa Senhora da Saúde, ·exis
te, ainda hoje, a igreja matriz. 

Em 1938 o Distrito de Saúde teve seu topônimo mo

dificado para D . Silvério, em homenagem ao grande vulto 
do Clero nacional. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de Saúde 

foi criado pela Lei provincial n.0 2 941, de 1.0 -XII-1873, 

confirmada a criação pela Lei estadual n.0 2, de 14 de 
setembro de 1891 . 

A Divisão Administrativa de 1911 e os quadros de 

apuração do Recenseamento Geral de 1920, apresentam o 

"Distrito de Saúde" como componente do Município de 
Alvinópolis; tal situação é confirmada ainda em 1923, pela 

Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro. 

Ainda no quadro de divisão administrativa publicado 
no Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Co

mércio, para o ano de 1933, Saúde continua distrito do 

município de Alvinópolis, . assim continuando nos quadros 

de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como no anexo ao 
Decreto-lei estadual n.0 88, de 30-111-1938. 

Por fôrça do Dec.-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, o distrito de Saúde teve seu topônimo 
modificado para Dom Silvério e, juntamente com o dis

trito de Sem Peixe, desfalcado em parte de seu território, 

foi desmembrado do município de Alvinópolis para for
mar o novo de Dom Silvério. Na divisão Territorial vi

gorante em 1939-1943, estabelecida pelo Dec.-lei n.0 148, 
já citado, Dom- Silvério abrange três· distritos: - o da 

sede, os do "Sem Peixe" e "Rio Doce", êste último desa

nexado do Município de Ponte Nova. 

Em virtude do Dec.-lei estadual.n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, "Dom Silvério" adquiriu, para o seu 
distrito-sede, parte do Distrito de Major Ezequiel, do 
município de Alvinópolis; perdeu o distrito de Rio Doce, 

transferido para o município de Ponte Nova e parte do 

território do distrito de Sem Peixe, para o de Ilhéus do 

Prata, do município de São Domingos do Prata. Assim, 

na divisão territorial vigente em 1944-1948, fixada pelo 



citado Dec.-lei n.0 1 058, D•>m Silvério ficou constituído 
pelos distritos de Dom SilvÉrio, sede, e Sem Peixe. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Segundo a Lei estadual 
n.0 1 039, de 12-XII-1953, passou "Dom Silvério" a cons
tituir comarca, abrangendo f,Ômente o município. A ins
talação da comarca deu-se a 26 de dezembro de 1954. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. 
Sua área é de 363 km:1• A sede municipal, situada 

a 492 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

20° 09' 00" de latitude Sul e 42° 58' 15" de longitude W.Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 106 km no 

rumo E.S.E. Temperatura em graus centígrados: média 

das máximas: 28; das mínimas: 15; compensada: 21. 

SITUAÇÃO 

" 

o 

Posição do Município em reluçõo ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 13 059 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 13 845 ha.bitantes, como sua população 
provável em 31-XII-1955, quando a densidade demográ
fica seria de 38 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população -· De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, em. a seguinte a localização da 

população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
l.o.VU-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Hc,mens Mulheres Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
------ ----- --~--- -·-----

Sede ............................ I 362 I 447 2 809 21,51 
Vila de Sem Peixe ............... 476 445 921 7,05 
Quadro rural. ................... 4 817 4 512 9 329 71,44 

TOTAL GERAL ........... 6 655 6 404 13 059 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONóMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundos os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

--------------------------·-- ----
Agricultura, pecuãria e silvicultura 
Indústrias extrativas .......... 
Indústrias de transformação. 
Comércio de mercadorias ......... 
Comércio de imóveis e valores mobi· 

liários, crédito, seguros e capitali-
zação. . .. .. ..... ... 

Prestação de serviços ............. 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem .......... ...... ····· 
ProfiSsões liberais. 
Atividades soc.iais ................ 
Administção pública, Legislativo .. 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu. 
n~radas e atividades escolares dis-
centes .......... 

Cõndiçães inativas.· .. 

TOTAL ... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
----- ------- ----- -----

2 968 175 3 143 35,30 
49 49 0,54 

197 4 201 2,25 
142 7 149 1,67 

15 15 0,16 
!52 148 300 3,36 

122 3 125 1,40 
12 12 0,13 
21 54 75 0,84 

27 3 30 0,33 
4 4 0,04 

586 3 871 4 457 50,05 
217 134 351 3,93 

4 512 4 399 8 911 100,00 

Agricultura, pecuana e silvicultura - A produção agrí
cola no município em 1955 foi expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRlCOLAS (h a) 
Unidade Quantidade Cr$ I 000 % sObre 

o total 
----- ------ ----- ----- -----

Milho .............. 2 400 Saco 60 kg 54 000 9 990 53,48 
Arroz ............... 210 > > ' 4 900 2 205 11,79 
Feijão ....... .. .... 4 320 > ' > 40 800 I 872 10,01 
Café ...... .... .... 260 Arrl'iba 7 729 1 705 9,12 
Fumo ...... ...... 180 ' 2 900 1 305 6,98 

utras ....... ..... .. 365 - - 1 611 8,62 o 
'rOTAL. .... .. 7 735 -- -- 18 688 100,00 

Pecuária -Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ I 000 % sObre 
o total 

----·-------·-·-·--------- ---·--·--- -----·--·-· --------

Asininos. 
Bovinos. 
Caprinos ... 
Eqüinos. 
Muares ... 
Ovinos. 
Suinos .. 

TO'rAL .... 

9 
11 000 

300 
I 100 

700 
200 

9 000 

27 
18 700 

36 
1 870 
I 890 

24 
8 550 

31 097 

0,08 
60,13 

0,11 
6,01 
6,07 
0,07 

27,49 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FÔRÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci· gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.0 de Potência 

o total motores em c. v. 
----·-------- ----- ---- ---·- ---- ---- ----

ndústria extrativa mi-
neral ........ ....... - - -- - - -

ndústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 6 9 I 170 33,17 9 107 

ndústria manufatureira 
e fabril. ... .... 10 23 2 357 66,83 5 18 

TOTAL .... ....... 16 32 3 527 100,00 14 125 
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Vista aérea da cidade 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECil•ICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Lo~radouros públicos 

Existentes ..... . 

Pavimentadoa ... 

[

Inteiramente.· ..... 

· Parcialmente .. 

TOTAL ..... 

Ajardinados .............. . 
Outros .............. . 

Abastecimento d'água 
Prédios servidos. . . . . . Pos!!luindo penas. 

Logradouroa servidos. . . . . . . Parcialmente ... 

Iluminação pública e domiciliar (') 

l 
Número de logradouros 

Logradouros iluminados..... Número de focos .... 

Consumo em kWh. 

Ligações domiciliares (') 

De luz ......... . ... {Número de ligações ..... . 

Consumo em kWh ......... . 

De fOrça .... ........ {Número de ligações ... . 

Consumo em kWh .... . 

(') Dados relativos ao ano de 1955. 
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DADOS 
NUM:Il:RICOS 

689' 

28 
6 

7 

I 

20 

195 

16 

27 

180 

29 200 

.381 

53 940 

4 

23 000 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 67 km de estradas de rodagem, dos quais 
38 sob a administração estadual, 29 sob a municipal'. É 
servido pela Estrada de Ferro Leopoldina . Registrados 
na Prefeitura Municipal em 1955, havia os seguintes veí
culos: 20 automóveis, 27 caminhões e 4 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 
DISTÂNCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Alvin6polis ... 18 Rodovia 

São Domingos do Prata .. 46 Rodovia Dom Silvério-Monle · 
v a de 

Rio Casca. Ferrovia Leopoldina 

Santa· Cruz do Escalvado Rodovia Via Ponte Nova 

Barra Longa ....... 18 Rodovia 

Ponte Nova ... 51 Rodovia 

Capital do Estado. 316 Ferrovia Leopoldina e Central 

Capital Federal. 526 Ferrovia Leopoldina 

COMÉRCIO E BANCOS A população do Município 
é servida por sete estabelecimentos comerciais atacadistas 
situados na sede e 22 estabelecimentos comerciais varejis
tas, dos quais, treze também na sede. 

Conta ainda com duas agências e um .correspondente 
de estabelecimentos de crédito bancário. 



Vista aérea da cidade 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfàbeti2ação fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

DISCRIMINAÇÃO 

{

Homens ... 
Quadro urbano Mulheres .. 

TOTAL 

{

Homens ... 
Quadro rural. . Mulheres .. 

TOTAL 

{

Homens ... 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 

TOTAL 

PESSOA'> PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Nú 1ner os absolutos 

Sabem 
Tota I ler e 

escrever 

-----
1 51 
't 61 

3 13 

3 95 
3 65 

7 6C 

5 47 
5 26 

10 73 

5 
7 

2 

5 
1 

6 

o 
8 

fi 

1 015 
1 043 

2 058 

1 685 
1 184 

2 869 

2 700 
2 227 

4 927 

Não 
sabem 
ler e 

escrever(') 
-----

500 
574 

1 074 

2 270 
2 467 

4 737 

2 770 
3 041 

5 811 

% sôbre o total 

Sabem Não 
ler e sabem 

escrever ler ·e 
escrever(') 

---- -----
66,99 33,01 
64,50 35,50 

65,70 34,30 

42,60 57,40 
32,42 67,58 

37,72 62,28 

49,36 50,64 
42,27 57,73 

45,88 54,12 

('} Inclusive pessoas de instwção não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 195~~-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUM!l:RICOS 

1954 1955 1956 
--------------------- -·------ ------- -------
Unidades escolares . ............ . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

30 
55 

1 951 

29 
44 

1 668 

33 
57 

2 347 

A . percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idade escolar - é de aproxi-· 
madamente 73,71% . 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
"deficit" 

-----·--·--- ------------- ------- -------

1951 ........ . 
1952 ......... . 
1953 ........... . 
1954 .......... . 
1955 ..... . 

636 
683 

1 023 
912 

1 024 

296 
288 
312 
315 
354 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Federal Estadual Municipal 

1951 ............ 669 1 610 636 
1952 ... 672 1 565 683 
1953 ..... 443 2 130 1 023 
1954 ...... 566 2 527 912 
1955 ...... 610 3 950 1 024 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O 
Município situa-se numa zona montanhosa, apresentando 
sua sede acentuados aclives. A cidade possui melhoramen-
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tos urbanos como iluminação pública e domiciliar, elé
trica, água potável encanada, vários trechos de logradouros 
públicos pavimentados, 2 hotéis, ~ pensões, 1 cinema . 

Conta a sede com 1 Serviço de Saúde e 2 médicos no 
exercício da profissão . 

A economia do Município gira em tôrno da pecuária 
leiteira e indústrias correlatas, possuindo fábricas de man
teiga de máxima expressão no orçamento regional, expor
tando leite e outros produtos do ramo. 

Na agricultura, os principais produtos são o milho 
e o arroz, produzindo ainda café, feijão, fumo em fôlha, e 
pequena quantidade de cana-de-açúcar. 

O principal culto religioso é o católico, com duas 
igrejas e. cinco capelas, havendo a comemoração de datas 
e festas tradicionais do catolicismo, sem particularidades 
especiais a ressaltar. 

São representativos no setor cultural 1 biblioteca e 
1 tipografia . 

Da rêde hidrográfica do Município, destaca-se o rio 
Doce, que lhe serve de divisa com o município de Rio 
Casca. Há ainda o "Rio Sem Peixe", à margem direita 
do qual, situa-se, a pouco mais ou menos 800 metros, a 
lagoa do Segrêdo, com 100 m de comprimento por 40 m 
de largura. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores. 
Para as eleições de 3-X-955 estavam inscritos 9 650 elei
tores, dos quais, apenas 4 690 compareceram às urnas no 
referido pleito. 

Há quatro quedas d'água, no Município, em duas 
das quais, é explorado o potencial hidrelétrico: a "Cachoei
ra do Funil" movimenta uma usina de propriedade parti
cular, uma fábrica de tecidos localizada no vizinho muni
cípio de Alvinópolis, e, a "Cachoeira do Jagode", explo
rada pela emprêsa que fornece fôrça e luz à sede muni
cipal. 

Alguns filhos do Município destacaram-se na vida 
públi.ca, científica, política e administrativa. Cumpre aqui 
realçar a figura do prof. Dr. Antônio Aleixo, um dos nomes 
mais representativos da medicina nacional, quer como 
profissional, quer como professor no presente; podemos 
citar os Srs. Pedro Aleixo e Geraldo Starling Soares, am
bos deputados federais, ex-Secretário do Interior do Esta
do de Minas, em épocas diversas, notando-se que o pri
meiro dêles .chegou a Presidente da Câmara Federal, go
zando de renome n.os meios jurídicos do País. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com os dados fornecidos 
pelo Agente de Esttttístics. Levy Soares de Almeida). 

DOM: VIÇOSO - MG 

Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A antiga "Fazenda do Rosário" foi o nú
cleo em tôrno do qual se desenvolveu o povoado que rece
beu, mais tarde, o nome de Dom Viçoso. 

O principal incentivador dêsse movimento inicial foi 
o Dr. Augusto Capistrano de Alkimim, que conseguiu a 
transferência da sede do antigo bairro Dom Viçoso para 
a fazenda mencionada. 

DIVISAO ADMINISTRATIVA- A Lei estadual n.0 2, 
de 14 de setembro de 1891, confirmou a criação do Muni-

6:Z 

Igreja-Matriz 

cípio de Cristina, dêle fazendo parte, na Divisão Admi
nistrativa de 1911, o Distrito de Dom Viçoso, além da
quele da sede. 

O Distrito de Dom Viçoso foi cedido ao Município 
de Silvestre Ferraz em razão da Lei estadual n.0 843, de 
7. de setembro de 1923, e perdeu parte de seu território 
para o distrito-sede do Município de Maria da Fé, em 
virtude de Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938, que estatuiu a Divisão Territorial do Estado, 
para o qüinqüênio 1939-1943. 

O Distrito foi elevado a Município, com o nome de 
"Dom Viçoso", pelo Decreto-lei estadual n.0 1 039,. de ·12 
de dezembro de 1953, que determinou a Divisão Terri
torial do Estado para o qüinqüênio 1954-1958. Por êsse 
diploma, o Município compõe-se de um só distrito, o 
da sede, desligado do território do Município de Carmo de 
Minas, ex-Silvestre Ferraz. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Pela Divisão Territorial 
do Estado, fixada pelo Decreto-lei estadual n.0 1 039, de 
12 de dezembro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 
1954-1958, o Município de Dom Viçoso continuou juris
dicionado ao Têrmo e à Comarca de Carmo de Minas, 
ex-Silvestre Ferraz. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na zona sul do Estado de Minas Gerais. 



Vista parcial da cidade 

Sua área é de 111 km 2 • A temperatura média, em 
graus centígrados, é a segu:nte: das máximas: 27,1; das 
mínimas: 12,1; compensada: 19,6. É de 17 925,5 mm a 
precipitação pluviométrica anual. 

SITUAÇÃO 

o 

o 

Q I 
Posição do Município em rehção ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇAO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 2 742 habitantes a população do muni-

cípio. Estimativas do Departamento Estadual d~ Esta
tística de Minas Gerais dão 2 922 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955, e 26 habitantes por 
quilômetro quadrado para possível densidade demográ
fica. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Dom Viçoso, nú
cleo em tôrno · do qual se emancipou, posteriormente, o 
atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES % s6bre Números .. 
absolutos o total 

geral 
------ ------ ------

Quadro urbano .......... 266 281 547 19,94 
Quadro suburbano ...... 29 31 60 2,18 
Quadro rural. ... .. . . .... 1 104 1 031 2 135 77,88 

TOTAL ............. 1 399 1 343 2 742 100,00 

Largo da Matriz 
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Casa Paroquial 

ATIVIDADES ECONOMICAS- Para o devido conheci
mento das atividades econômicas do Município damos, a 
seguir, as tabelas respectivas. 

Agricultura - A produção agrícola no muni.cípio, em 
1955, foi expressa pelos dados constantes da seguinte 
tabela: 

CULTURAS 
AGRtCOLAS 

Milho ............. 
Fumo .............. 
Outras ............. 

TOTAL ....... 

ÁREA 
(ha) 

I 065 
182 
233 

1 480 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 % sôbre 
o totaJ 

Saco 60 kg 21 380 4 276 48,95 
Arrôba 9 100 2 275 26,03 

2 186 25,02 

8 737 100,00 

Pecuária- Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aaininos ...... 

Bovinoe ....... 

Caprinos .............. 

Eq!linoa ........ 

Muarea ......... 

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

Sulooa ........... 

TOTAL ........ 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

6 100 

300 

750 

350 

250 

2 700 

VALOR 

Cr$ I 000 

10 980 

45 

1 200 

980 

38 

2 700 

15 943 

% sObre 
o total 

68,90 

0,28 

7,52 

6,14 

0,23 

16,93 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida, 
em parte, pelos seguintes dados relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.0 de Peaaoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE e1ta· empre-
INDÚSTRIA beleci- gado 

% sObre N.0 de Potência mentoa Cr$1 000 
o total motores em c.v. 

------------ ----- ---- ---- ---- ----- -----

Indústria extrativa mi .. 
neral .............. 3 6 21 61,77 - -

Indúatria de transforma-
çio e beneficios de pro-
dutoa agdcolaa ........ 11 41 13 38,23 - -

TOTAL ........ ... 14 47 34 100,00 - -

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
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em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMltRICOS 

-------------------------------- ------ --------
Número de prédios eAistentes. 

Lo&radouros publicas 

Existentes ... 

Abastecimento de água 

Prédios servidos sem possuir hidrômetros. 
Logradour-os servidos totalmente .. 

Ligações domiciliares (*) 

160 

10 

107 
7 

20 848 

De luz. ... {Número de ligações .. . 

Consumo em kWh .. . 

(') Dados relativos ao ano de 1955. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
servido por 76 km de estradas de rodagem, dos quais 
41 sob a administração municipal e os restantes, adminis
trados por particulares. 

A Prefeitura Municipal mantinha registrados, em 1955, 
os seguintes veículos automotores: 4 automóveis, 3 cami
nhões e 2 ônibus. 

Para as distâncias e vias de comunicação da sede 
com os municípios limítrofes e capitais do Estado e Federal, 
damos as seguintes: 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE 

< km) TRANSPORTE 

Carmo de Minas ... 24 Rodovia 

Virgfnia ....... . 21 Rodovia 

Pouoo Alto ....... . 45 Rodovia 

Cristina ..... 45 Rodovia 

Maria da F~ ... 69 Rodovia 

Belo Horizonte .. 528 Rodovia 

Rio de Janeiro 288 Rodovia 

Observação: O Município de Dom Viçcso não possui estrada de ferro. 

COMÉRCIO - Conta a população do Município com 
13 estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais, 8 si
tuados na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 

Homens ....... . 
Mulhereo ...... . 

TOTAL .... 

Números absolutos 

Total 

252 
257 

509 

Sabem 
ler e 

escrever 

166 
144 

310 

Não 
sabem 
ler e 

escrever(•) 

86 
113 

199 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

% sObre o total 

Sabem 
ler e 

escrever 

65,87 
56,03 

60,90 

Não 
sabem 
ler e 

escrever\"' J 

34,13 
43,97 

39,10 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-



rais, no período de 1954-19$6, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ... 
Corpo docente ... 
Matrícula efetiva . ....... . 

1954 

DADOS NUMJ;;RICOS 

4 
8 

284 

1955 

4 
8 

313 

1956 

7 
11 

477 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 70,98%. 

ASPECTOS DA VIDA MCNICIPAL - A sede muni
.cipal desfruta dos melhoramentos urbanos condizentes com 
o desenvolvimento econômico do Município. Uma pensão 
hospeda os forasteiros. 

A principal atividade econômica do Município gira 
em tôrno da agricultura e da pecuária, produzindo, além 
de milho e fumo, arroz, feijã,J, cebola, etc. 

Os principais festejos populares realizam-se por oca
sião da data religiosa conse.grada a São Sebastião e à 
padroeira local, Nossa Senhora do Rosário, no mês de 
outubro. 

Em 3-X-1955, compunh:~-se a Câmara Municipal de 
9 vereadores, sufragados por 461 dos 901 eleitores que se 
achavam inscritos na ocasião. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com os dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística José 'Carlos Ferraz). 

DORES DO CAMPO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O arraial de Dores de Campos chamou-se, 
primitivamente, povoado do Patusca. Mais tarde, com a 
construção da Capela de Nossa Senhora das Dores, hoje 
matriz, e criação do distrito de Dores de Patusca, de que 
era sede, passou a ter êste nome, isto é, Dores de Patusca 
e, finalmente, tendo sido o distrito anexado ao município 
de Prados, desmembrando-se do de Tiradentes, a que 
pertencia, foi-lhe dado, bem como ao distrito, o atual 
nome de Dores de Campos. 

Aproximadamente a dois quilômetros da estação de 
Prados, da Rêde Mineira de Viação, existe ainda hoje 
uma casa em ruínas bem próxima da confluência do Ri
beirão do Patusca com o Rio das Mortes. Aquelas ruínas 
são os restos de uma casa qJe, pelo ano de 1830, serviu 
de residência a um fazendeiro português que entretinha 
animado comércio com os inúmeros tropeiros procedentes 
de lugares diversos, de vez que se localizava à margem 
de uma estrada de rodagem, ainda hoje existente. E por 
que o referido fazendeiro era homem dotado de gênio 
extraordinàriamente alegre e folgazão, aquêles que por 
ali passavam o apelidaram de "Patusca", alcunha que 
conservou enquanto viveu. Daí a origem dos nomes do 
"Ribeirão do Patusca" - a corrente dágua que banhava 
sua fazenda - e do "Povos.do do Patusca" - a locali
dade que então se formava a quatro quilômetros dali na 
margem esquerda do referido ribeirão e que hoje é sede 
do próspero município de Dores de Campos. 

Igreja-Matriz de Nossa Senhora das Dores 

Sua primeira capela, que teve por orago N. S.11 das 
Dores, já construída por iniciativa do c.e1 Vicente Tei
xeira de Carvalho, homem que se projetava por seu belos 
dotes de caráter, espírito empreendedor e temente a Deus. 
Só em 1897 foi iniciada, no mesmo local da aJ.ltiga capela, 
a construção definitiva da Igreja sob a direção do c.e1 José 
Justino da Silva, uma das principais figuras da sociedade 
local e que então exercia as funções de procurador do 
mesmo templo. 

Em 1890, em virtude do Decreto-lei n.0 41, de 15 de 
abril, foi o antigo arraial de Patusca elevado à categoria 
de distrito com o nome de Dores de Campos e seu terri
tório, desmembrado do município de Tiradentes, anexou-se 
ao novo município de Prados. 

Segundo os quadros de apuração do Recenseamento 
Geral de 1.0 -IX-1920; o texto da Lei estadual n.0 843, de 
7-IX-1923 e a Divisão Administrativa do Estado, de 1933, 
o distrito de Dores de Campos figura igualmente no muni
dpio de Prados - assim permanecendo de acôrdo com as 
divisões territoriais datadas, respectivamente de ....... . 
31-XII-1936; 31~XII-1937, bem como no quadro anexo ao 
Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938. 

Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
junho de 1938, foi criado o município de Dores de Campos 
com os territórios dos distritos de Dores de Campos e 
Barroso, desmembrados, respectivamente, dos municípios 
de Prados e Tiradentes. 

Em 1954, desligou-se o distrito de Barroso, que foi 
elevado à categoria de município, ficando o de Dores 
de Campos constituído apenas do distrito da sede. 

A Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, criou 
a Comarca de Dores de Campos, cuja instalação ocorreu 
a 15 de setembro de 1955. 
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Vista parcial da cidade 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - Situa-se o muni

cípio na zona da Metalúrgica, do Estado de Minas Gerais. 

O aspecto geral do seu território é de um peneplanalto, 

com férteis vales às margens dos rios Lourel e das Mortes. 

O ponto mais elevado é o morro do Gentio, com 950 m. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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Sua área é de 119 km2 • A sede municipal, situada a 
950 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
21° 06' 20" de latitude Sul e 44° 01' 50" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 132 km, no 
rumo S.S.O. Clima: média das máximas: 23°C; média 
das mínimas 13,5°C; média compensada: 19°C. Ventos 
predominantes: N.E. para S.O. Precipitação média anual: 
110 mm. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 7 259 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 4 867 habitantes como sua 
população provável em 31-XII-1955. Explica-se o decrés
cimo por ter sido desmembrado, depois de 1950, o distrito 

Edifício do Fôro, Prefeitura e Cartório do 1.0 e 2.0 Ofícios 



de Barroso. Para a mesma data é prevista uma densi·· 
dade demográfica de 41 habitantes por quilômetro qua
drado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1.950 as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mtmi

cípio eram a sede e a Vila de Barroso. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1. o.-VII -1950 

LOCALIZAÇÃO DA I 
POPULAÇÃO 

Homl!fl! Mulheres 

Total 

% sllbre 
o total 

geral 

Sede ............... ............ 1 ::37 1 

Vila de Barroso ... !177 

Quadro rursJ . . . . . . . .. 1 :;16 1 

TOTAL GERAL ... 3 !·30 3 

452 

968 

309 

729 

Números 
absolutos 

2 689 

1 945 

2 625 

7 259 

37,04 

26,79 

36,17 

100,00 

Como se verifica da leitura do quadro, de seus 7 250 

habitantes recenseados em 1950, 63,83% localizavam-se 

nos quadros urbanos e suburtanos, e 36,17% no rural. 

Verifica-se, assim, que prepondera a população urbana. 

Em todo o Estado de Minas Gerais, 70% da população 

localizam-se no quadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

atividade - Ainda de acôrdo ::om os dados do Recensea

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 

população municipal, segundo ·:>s ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústria extrativa .............. . 
Indústria de transformação ...... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Com~rcio de imóveis e valores imobi~ 

liários, crédito, seguros e capitali~ 
zação ........................ . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem ....................... . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais ............... . 
Administràção pública, Legislativo 

e Justiça ............ · ......... . 
Defesa nacional e seiurança pública 
Atividades dom~sticas, não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes .................. . 

Condições inativas .... . 

TOTAL ....... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homt!ns Mulheres Números % sôbre 
o total 

geral 

ll73 
:.os 
liSO 
:.75 

5 
75 

32 
4 
9 

14 
6 

::54 
::36 

2 "38 

6 

26 
1 

44 

24 

2 404 
97 

2 604 

absolutos 

879 17,44 
105 2,08 
676 13,41 
176 3,49 

5 0,09 
119 2,36 

33 0,65 
4 0,07 

33 0,65 

15 0,29 
6 0,11 

2 658 52,75 
333 6,61 

5 042 100,00 

A base do município estlÍ. bem caracterizada na ta~ 

bela que vimos, onde se observa a predominância do 

ramo "Agricultura, pecuária e silvicultura" nas atividades 
da população. 

Por motivos óbvios, do to·:al de 5 042 pessoas, devem 

ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 

abrangendo 2 991 pessoas. Das restantes, 879 dedica

vam-se ao ramo de "Agricultura, pecuária e silvicultura", 

representando 29,38%. 

Tinturaria de fio de algodão 

Agricultura, pecuária ,e silvicultura - A produção agrí

cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados 
constantes da seguinte tabela: 

CULTURAS AREl\ 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRlCOLAS (h a) 
Unidade Quantidade Cr$ 1 000 I % sôbre 

o total ----------- -··-·--- ------ ----- -----·- ------
Milho .. . . . . . . . 327 Saco 60 kg 10 000 1 800 59,93 
Outras ....... .. ... - - 1 204 40,07 

TOTAL. " . .... --.. - 3 004 100,00 

O milho representa 59,93% sôbre o total do valor 

da produção no município. Além de outros de valor inex
pressivo, produz ainda arroz e feijão. 

Pecuária - Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação 

dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

Bovinos .................. . 
Eqüinos ...................... . 
Muares .............. . 
Suinos. .. ........ 

TOTAL ........... . 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

6 180 
70 
90 

140 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

11 124 
140 
252 
140 

11 656 

% sôbre 
o total 

95,44 
1,20 
2,16 
1,20 

100,00 

Dos rebanhos existentes no município, salienta-se o 
de bovinos, representando 95,44% do valor, seguido do 

de muares, .com 2,16%, sendo de menor valor os de 
eqüinos e suínos, com 1,20% do total. 

Produção de origem animal - 1955 

PRODUTO 

Cêra de abelha. 
Crina animal. 
Lã ... 
Leite ..... 
Ovos .. 

TOTAL. 

UNIDADE 
QUANTI

DADE 

Quilograma 450 
Quilograma 120 
Quilogramo 

Litro 1 236 000 
Dúzia 19 780 

VALOR 
(Cr$) 

20 250,00 
7 200,00 

4 944 000,00 
297 700,00 

5 268 150,00 

Da produção de origem animal, merece realce a do 

leite, com 1 236 000 litros e o valor de Cr$ 4 944 000,00, 
seguida pela de ovos, com 19 780 dúzias, no valor de 

Cr$ 296 700,00, além de outras de menor valor, perfa

zendo o total de Cr$ 5 268 150,00. 
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Trecho da Avenida Governador Valadares 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

Organização- 1955 

N.• de CAPITAL FORÇA 

TIPO DE 
esta- Peoooal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA 
beleci- empre-
mentes gado 

Cr$1 000 % sôbre N.• de Potência 
o total motores em c.v. 

----------- ----- --·-- ---- ---- ----- ----

Indústria extrativa mi-
neral ................ 2 3 20 0,43 --· -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
de produtos agrícolas 12 13 260 5,60 4 2 

Indústria manufat-ureira 
e fabril. ........ 43 174 4 360 93,97 20 57 718 

TOTAL ............ 57 190 4 640 100,00 24 59 718 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado por 
4 7 km de estradas de rodagem . É servido pela Estrada 
de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 12 auto
móveis, 1 camioneta, 8 caminhões e 3 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Barroso ......... . 

Carandaf. .............. . 

Prados ................. . 
Capitais: 
Do Eotado ............. . 

Da República. . . . . . . . . . . . · 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTES 

13 Rodovia 
25 Rodovia e Fer-

rovia (') 
88 Rodovia 

113 Rodovia e Fer-
rovia (") 

15 Rodovia 

273 Rodovia("') 
334 Rodovia ('') 

355 Rodovia e Fer-
450 rovia ( .. } 

OBSERVAÇÕES 

Municipal 

Municipal e R.M.V. 
Municipal 

Estrada Municipal 
R.M.V. e E.F.C.B 

Municipal 

Municipal e Estadual 
Rodovia Municipal, 

R.M. V. e E.F.C.B 

Rodovia Municipal, 
R.M.V. e E.F.C.B 

<:! Percorr~m-oe 6 km em rodovia atf; atin11ir a estação da R.M.V. 
( ) Rodov1a at~ à cotação da R.M.V., da! por ferrovia: R.M.V. a ti; Barbacena 

e E.F.C.B. atf; o deatino. 
(•••) Atrav& dC rodovia municipal at~ Barroso, dai até o destino em rodovia 

eotadual. 

De um total de 24 veículos a motor existentes no 
município em 31-XII-1955, 15 eram- para passageiros e 
9 para carga. Havia, ainda, 1 bomba de gasolina no 
município. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
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em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da V'aç- d P d - d 1 ao e a r o uçao e Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

---------
DADOS 

NUMll:RICOS 
------------------------- ---------

Número de prédios existentes .... 

LoAradouros públicos 

Existentes ... 

Pavimentados .. 
{

Inteiramente ...... . 
· · · · · · · · · Parcialmente ...... . 

TOTAL ....... . 

Outros. 

Abastecimento d'água 

Prédios servidos. {Possuindo penas ..... . 
· · · · · · · · · · · Com ligações livres .. . 

TOTAL .......... . 

{

Totalmente .......... . 
Parcialmente ........ . 

TOTAL .......... . 
Logradouros servidos. 

lluminaÇ'ão púbUca e domiciliar (*) 

Logradouros iluminados . {Número de lo@:radouros. 
· · Número de focos ...... . 

Consumo em kWh .... . 

LiAações domiciliares (*) 

De luz. .. {Número de ligações .. 

Conoumo em kWh ... 

(') Dados relativos ao ano de 1955. 

759 

31 

2 
2 

29 

446 
4 

450 

30 

30 

31 
ISO 

32 300 

500 

121 000 

Dos logradouros existentes, em número de 31, dois 
estavam parcialmente pavimentados e 30 totalmente ser
vidos pela rêde de água . Não há rêde de esgotos . 

Ainda como empreendimento municipal encontramos 
1 hotel 3 cinemas e 3 bibliotecas. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 48 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 44 situados na sede. 

Dispõe também de 10 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(') escrever(* 

--------------------------- -----

{Homens ... I 809 I 347 462 74,46 25,54 

Quadro urbano Mulheres· · I 998 I 280 718 64,06 35,94 

TOTAL 3 807 2 627 I 180 69,00 31,00 

{Homens ... 1 112 581 531 52,24 47,76 

Quadro rural. . Mulheres .. I 081 383 698 35,43 64,57 

TOTAL 2 193 964 1 229 43,95 56,05 

{Homens ... 2 921 I 928 993 66,00 34,00 

Em geral. . . . . . Mulheres .. 3 079 1 663 I 416 54,01 45,99 

TOTAL 6 000 3 591 2 409 59,85 40,15 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Como se vê, a população alfabetizada atinge 69,00% 
do total no quadro urbano, 43,95% no quadro rural e, 
em geral, 59,85. Dos que sabem ler e escrever no muni
cípio, os homens somavam maior número, representando 
66,00% sôbre o total geral. Em números absolutos, assim 
se expressa a população presente em 1950, de 5 anos 
e mais: de um total de 6 000 pessoas, 3 591 sabiam ler 
e escrever e 2 409 não sabiam ler e escrever, represen-



tando estas últimas 40,15% ela população de mais de 
5 anos. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidades escolares ......... .... . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMI!:RICOS 

5 
18 

630 

1955 

6 
20 

734 

1956 

6 
20 

764 

A percentagem de alunos :matriculados em relação à 
população infantil em idade ~~scolar é de aproximada
mente 68,27%. 

Como vimos, existiam no município, em 1956, 6 uni
dades escolares do ensino primário fundamental comum, 
nas quais se matricularam 764 crianças, servidas por um 
corpo docente de 20 professôres. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1956, é bem ca
racterizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951 ........... . 
1952 ........... . 
1953 ........... . 
1954 ........ . 
1955 ........... . 
1956(*) ........ . 

Receita 

Total 

583 
689 

I 160 
.788 
956 

I 010 

(•) Dados do Orçamento. 

FINANÇAS 

arrecadada 

Tributi1ria 

190 
284 
399 
216 
266 
380 

(Cr$ I 000,00) 

Despesa 
realizada 

569 
734 
990 

I 185 
I 021 
I 010 

Saldo ou 
4 'deficit'' 

14 
45 

170 
397 
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Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação, no mesmo período de tempo, foi a seguinte: 

ANOS 

1951. ........................ . 
1952 ......................... . 
1953 .................. . 
1954 ................ . 
1955... . 
1956 .................. . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00\ 

Federal 

l 042 
l lll 
I 195 
! 614 
li 820 

2:1 779 

Estadual 

I 157 
I 650 
I 859 
I 551 
I 345 
I 515 (•) 

Municipal 

583 
689 

I 160 
788 
956 

I 010 

(•) As cifras registradas se referem a dados orçamentãrios. 

Enquanto a receita federal subiu de 1 042 mil cru
zeiros em 1951, para 6 820 mil cruzeiros em 1956, e a 
Estadual de 1157 mil cruzeiws em 1951 para 1 515 mil 
cruzeiros em 1956, a municipal. aumentou de 583 mil cru
zeiros para 1 010 mil cruzeiroH (previsão da receita para 
1956), representando, apenas !!5% dos totais arrecadados 
no município em 1956. 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O 
território do município de Dotes de Campos se situa no 
centro do Estado (zona Metalúrgica). Situado o município 
em zona de dispersão de águas, não possui rio caudaloso. 
Há na cidade diversos logradouros públicos, alguns par
cialmente calçados e quase que em sua totalidade servidos 
pela rêde de água e de iluminação. 

Praça José Justíno 

O comércio e a indústria locais são bem desenvol
vidos, consistindo uma das principais atividades a expor
tação de arreios, solas, peles, calçados e tecidos grossos. 
Suas modernas lojas dão à cidade aspecto bastante agra
dável. Fato digno de nota é o que se relaciona com a 
indústria de arreios para montarias: é o município de 
Dores de Campos o maior produtor do Estado. Prestam 
serviços à população do município 1 serviço de saúde, 
2 médicos, 1 advogado, 2 dentistas e 2 farmacêuticos. 

Realizam-se no município, anualmente, diversas fes
tas religiosas, realçando a de Santo Antônio, quando se 
acendem grandes fogueiras com queima de fogos seguida 
de bailes com trajes à caipira, distribuição de biscoitos, etc. 
É comemorada a Semana Santa, quando são apresentadas 
tôdas as figuras recomendadas pela liturgia romana. 

Em 3-X-1955, o município inscreveu 1 731 eleitores, 
dos quais 1 065 votaram nos 9 vereadores que passaram a 
constituir o Legislativo Municipal. 

Acha-se instalada no município uma agência de Esta
tística órgão integrante do sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 

Agente de Estatística Joaquim Bernardino Neto). 

DORES DO INDAIÃ -. MG 

Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primeiros habitantes foram os índios 

tapuias que tinham acampamento localizado na atual Fa

zenda Tapuia, distante da cidade poucos quilômetros. 

Posteriormente, um grupo de negros fugidos, for
maram alguns quilombos e promoveram o· afastamento 
dos índigenas . 

Quem veio a combater os negros e desbravar a re

gião foi o capitão Bartolomeu Bueno do Prado. Chegaram 

depois alguns outros brancos que obtiveram sesmarias. 

Os dois principais sesmeiros foram: Caetano Alvares e 

Domingos de Brito, isto mais ou menos em 1755. 

Durante anos foram os donos da região, porém, tem

pos depois, sem que se saiba ao certo o que teria aconte

cido, outros nomes vieram a aparecer como senhores da 

sesmaria dada a Domingos de Brito: capitão Amaro da 

Costa Guimarães e seus parentes e alferes Manoel Gomes 

Batista. 

69 



Jardim Público 

1tsses foram na realidade os iniciadores do povoadc 

que, como é sabido, se formou de terras de quatro prin

cipais fazendas: Santa Fé, Gerais, Sobrado e Patos. 

Manoel Correia de Souza, proprietário da última, foi 

quem cercou o terreno doado e mandou construir uma 

capela, em honra a Nossa Senhora das Dores, aproximada

mente em 1796. 

Terminada a capela, elevou-se a Freguesia tendo sido 

seu primeiro vigário o P.e Henrique Brandão de Macedo. 

Em 1731 o lugarejo então existente era chamado 

Boa Vista e constituía ponto de parada dos bandeirantes 

que passavam em demanda das Guaiases. 

Depois de povoado, com a construção da capela, 

passou a chamar-se "Vila de Nossa Senhora da Serra da 

Saudade do Indaiá", denominação que posteriormente se 

alterou para Dores do Indaiá. 

Em 1923 êsse topônimo foi mudado para simplesmen

te Indaiá, sendo que em 1926, readquiriu o nome antigo 

que atualmente conserva. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Distrito em 1842, 

pela Lei provincial n.0 239, de 30 de novembro. 

Em 1850, foi elevado à categoria de município com 

território desmembrado de Pitangui. 

A Lei provincial n.0 524, de 23 de setembro de 1851, 

suprimiu o Município que foi restaurado pouco depois 

pela. Lei provincial n.0 623, de 30 de maio de 1853. A 

instalação verificou-se em 2 de setembro de 1854. 

Vista aérea parcial da cidade 
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Posteriormente, em 1870, pela Lei provincial n.0 1625, 
de 15 de setembro, foi novamente extinto o município e 

sua sede transferida para o Povoado de Nossa Senhora do 
Patrocínio de Marmelada . 

Voltou novamente a ser municípic pela Lei provincial 

:n.0 2 651, de 4 de novembro de 1880, ocorrendo a reins
talação em 15 de setembro de 1882. 

A vila de Dores do Indaiá passou a cidade em 1885. 

É sede de comarca desde 1891. 

I,OCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO -- Situa-se o muni

cípio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. Seu 

territóric caracteriza-se pela presença de outeiros e ola
nícies. 

·----------···------·---------, 

SITUAÇÁO 

I .. 
I 

o 

L ______ ·····-------

Posição do Município em relação ao Esta:lo e sua Capital. 

Sua área é de 1410 km2 • A sede municipal, situada 

a 692 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

19° 27' 34" de latitude Sul e 45° 36' 13" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 182 km no 

rumo O.N.O. Temperatura em graus centígrados: média 

das máximas: 32; das mínimas: 13; compensada: 22. A 

precipitação pluviométrica anual atinge 1 300 mm. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

de 1950, era de 18 441 habitantes a população do muni

cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta

tística de Minas Gerais dão 14 561 hebitantes, como sen

do sua população provável em 31-XII-1955. Explica-se 

o decréscimo por haver sido desmembrado, depois de 

1950, o distrito de Quartel Geral. A densidade demográ

fica seria, então, de 10 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 

as seguintes as principais aglomerações urbanas sitUadas 

na área do município. A sede, a vila de Comendador 

Viana, e a de Quartel Geral. 



Câmara Municipal 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

população do município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ............................ 
Vila de Comendador Viana ....... 
Vila de Quartel Geral ...... .. 
Quadro rural. ......... 

TOTAL GERAL ........... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII·-1950 

Homens Mulheres 

2 458 3 017 
188 180 
380 413 

5 982 5 823 

9 008 9 433 

Total 

Números 
absolutos 

5 475 
368 
793 

11 805 

18 441 

% sôbre 
o total 

geral 

29,68 
1,99 
4,30 

64,03 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramo~ de 

atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 

população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e Silvicultura 
Indústrias extrativas . ........... . 
Indústrias de transformação ..... . 
Com~rcio de mercadorias . ....... . 
ComErcio de imóveis e valores mo· 

~iliâ!:_ios,cr~dito, seguros e capita· 
llZBÇQO, .......... , ........... . 

Prestação de serviços .... . 
Transporte, comunicações e armaze. 

nagem ................... . · ... . 
Profissões liberais ......... ...... . 
Atividades sociais . .............. . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticaa, não remune

radas e atividades escolares dis-
centes ....................... . 

Condições inativas . ........ . 

TOTAL .................... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

3 374 
31 

311 
251 

42 
183 

227 
20 
44 

45 
12 

815 
636 

5 991 

Mulheres 

43 

1 
331 

3 
84 

9 

5 842 
311 

6 626 

Total 

Números 
absolutos 

3 471 
31 

312 
252 

43 
514 

227 
23 

128 

54 
12 

6 657 
947 

12 617 

% s6bre 
o total 

geral 

27,11 
0,24 
2,47 
1,99 

0,34 
4,07 

1,79 
0,18 
1,01 

0,42 
0,09 

52,79 
7,50 

100,00 

Os dados acima comprovam que o Município tinha, 
na data do último Recensearr..ento Geral, como atividade 

básica de sua população de 10 anos e :inais o ramo "agri
cultura, pecuária e silvicultura"_ 

Dos 12 617 indivíduos ec,)nômicamente ativos, 3 417, 

ou sejam 27,11%, exerciam essa atividade, que era den

tre as atividades remuneradas a de maior índice. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município, em 1955, é expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

CULTURAS ÁREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRICOLAS (hal 
Unidade Quantidade 

o total 
~-----·---- ----- ------ -----

Cr$ 1 000 I % sôbre 

- -~--- ----·--
Café ........... 58 000 Arr6ba 24 000 12 000 29,82 
Arroz .. ....... .... 1 490 Saco 60 kg 26 000 11 180 27,78 
Milho ... 3 030 > > > 67 200 8 064 20,02 
Feijão ... ... 680 . . . 6 800 4 080 10,13 
Tomate .. ..... 6 kg 150 000 1 500 3,72 
Outras ... ... .. .. - - - 3 438 8, 72 

TOTAL. .... 63 712 -- - 40 262 100,00 

A produção agrícola do Município foi estimada em 
1955 no valor de 40 262 mil cruzeiros, sendo que o café 
e o arroz entraram com 29,82 e 27,78%, respectiva
mente, dessa produção_ 

Pecuária - Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

As in i nos . . . . . . . .. 
Bovinos ........... . 
Caprinos. 
Eqüinos .... ... . 
Muares ........ . 
Ovinos ........ . 
Suinos ... . 

TOTAL .... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

40 
60 000 

600 
2 500 

180 
400 

15 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

80 
102 000 

36 
2 500 

360 
32 

7 500 

112 508 

% sôbre 
o total 

0,07 
90,69 

0,03 
2,22 
0,31 
0,02 
6,66 

100,00 

A pecuária é a principal base econômica do Município, 
cujo rebanho é dos mais valiosos - 102 milhões de 
cruzeiros. 

A exportação de gado em pé é o objetivo principal dos 
pecuaristas locais . 

lnd(lstria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE beleci- empre-
INDÚSTRIA mentos gado 

Cr$ I 000 % sôbre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. 

~------------- ----- ---- -------- ---- ----
Indústria extrativa mi· 

neral ...... ......... 1 2 80 1,20 I 3 
Indústria de transforme-

ção e beneficiamento 
da produção agrícola 11 19 2 600 39,03 17 264 

Indústria manufatureira 
e. fabril. ......... .... 4 53 3 980 59,77 21 88 

TOTAL ........ 16 74 6 660 100,00 39 355 

Prefeitura Municipal 
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Hospital Municipal 

Há no Município algumas indústrias dedicadas ao 
beneficiamento do leite e de produtos alimentares. 

Suas possibilidades econômicas são, no entanto, ain
da diminutas. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .... 

Logradouros públicos 

Existentes ....................... . 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. . 

Ajardinados .. 

Outros .................. . 

Abastecimento d'água 

Pr~dios servidos sem hidrô.metros ........................ . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL .................. . 

Iluminação pública e domiciliar (') 

Logradouro• iluminados (número de logradouro•) .......... . 

Ligações domiciliares (') 

De luz .................... I Número de ligações ......... . 
\ Consumo em kWh ......... . 

De fôrça ................... I Número de ligações ......... . 
I Consumo em kWh .......... . 

(') Dadoo relativos a 1955. 

Principal rua central 

72. 

DADOS 
NUMll:RICOS 

I 570 

62 

6 
3 

9 

4 

49 

572 

24 
17 

41 

49 

I 108 
220 410 

25 
2 600 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 270 km2 de estradas de rodagem dos quais 
54 sob a administração estadual, 216 sob a municipal. 
É servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 
Dispõe, além disso de 1 campo de pouso. Os veículos 
motorizados existentes e registrados pela Prefeitura Mu
nicipal em 1955 eram: 95 automóveis, 15 camionetas, 
37 caminhões e 8 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIC!PIOS 
LIMtTROFES 

Bom Despacho .. 
Bom Despacho. 
Estrêla do Indaiá. 
Luz .. 
Martinho Campos. 
Martinho Campos. 
Quartel Geral. 
São Gotardo. 
Belo Horizonte. 
Belo Horizonte .... 
Rio de janeiro .. 

DIS- VIA DE 
TÃNCIA TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

(kml 

62 Rodovia 
70 Ferrovia 
24 Rodovia 
71 Rodovia 
40 Rodovia 

202 Ferrovia 
27 Rodovia 
86 Rodovia 

284 Rodovia 
292 Ferrovia 
93 2 Ferrovia 

Cnibus diário 
R.M.V., trem diário 
4 ônibus diârios 
2 ônibus diários 
Não há ônibus direto 
Via Velho da Taipa 
2 ônibus diários 
2 ônibus diários 
Onibus diário 
R.M.V. diàriamente 
R.M.V. -- E.F.C.B., 

via Belo Horizonte 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 8 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 7 situados na sede; conta ainda com 65 estabeleci
mentos comerciais varejistas dos quais 50, também na 

sede. 

Dispõe. outrossim. de 4 agências e 1 correspondente 

bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sõbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever ( •) 

------------- ---- ----- ---- ----- -----

{Homens ... 2 508 I 742 766 69,45 30,55 
Quadro urbano Mulheres .. 3 161 I 863 I 298 58,93 41,07 

TOTAL 5 669 3 605 2 064 63,59 36,41 

{Homens ... 4 899 I 670 3 229 34,08 65,92 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 793 I 246 3 547 25,99 74,01 

TOTAL 9 692 2 916 6 776 30,08 69,92 

{Homens ... 7 407 3 412 3 995 46,06 53,94 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 7 954 3 109 4 845 39,08 60,92 

TOTAL 15 361 6 521 8 840 42,45 57,55 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

DADOS NUMll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
----------------- ------- ------- -------

Unidades escolares ....... . 
Corpo docente .. 
Matrícula efetiva .. 

29 
69 

I 991 

34 
72 

2 137 

34 
79 

2 234 



Escola Técnica de Comércio São Luís 

A percentagem de alunon matriculados - em relação 
à população em idade escohr - é de aproximadamen

te 66,70% 

Outros ensinos O Município dispõe de 4 estabeleci
mentos de ensino secundário com 414 matrículas efeti

vas em 1955. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arreei dada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada "deficit'' 

-------- ------ --·--·--- ------- --------
1951 .. .... . ... 1 733 723 1 572 161 
1952 .... 1 279 732 1 686 - 407 
1953 .. ...... .. .. 2 048 835 1 925 123 
1954 .... .... .... 1 920 889 2 669 - 749 
1955 ....... .... 2 771 1 099 2 340 431 

Quanto à arrecadação m1s três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951. .. 
1952 .. . 
1953 .. . 
1954 .. . 
1955 .... . 

REC::UTA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00 

Federal 

1 297 
1 379 
I 764 
2 316 
2 727 

Estadual 

2 707 
3 993 
5 664 
5 638 
8 073 

Municipal 

I 735 
I 279 
2 048 
I 920 
2 771 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Dores do 

Indaiá está localizada entre os rios São Francisco e Indaiá 

que correm paralelamente na extensão do seu território 

entrecortado por diversos córregos, tais como o Jorge, o 

Porcos.., o Patos, o Veados, c Nossa Senhora e outros. 

O rio Indaiá é notável ·~m tôda a região pela grande 
quantidade de diamantes que existe em seu leito, onde 

grande número de garimpeiros, sem qualquer organização, 
bateiam o ano todo. 

As principais praças para onde são exportados os pro

dutos agrícolas e pecuários elo Município são: Rio de Ja
neiro, Belo Horizonte e Pará de Minas. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores. 
Para as eleições de 3-X-955, estavam inscritos 4 164 elei-

5-24939 

tores. Dêsses, apenas 2 428 foram às urnas no referido 
pleito. 

A assistência médica é prestada por 1 hospital com 
58 leitos, 1 Centro de Saúde, e pelos serviços profissionais 
de 4 médicos. 

Contam-se na sede 3 hotéis, 4 ·pensões e 1 cinema. 

No setor cultural, existem 2 jorrtais, 1 radioemissora 
- a "Rádio Cultura de Dores do lndaiá" -, 5 bibliotecas, 
2 tipografias e 1 livraria . 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística Odilon Guimarães) . 

DORES DO TURVO - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O atual município de Dores do Turvo 
teve sua origem na doação de terras feita por D. Maria 
Lopes, no longínquo ano de 1773 . 

No princípio, formou-se um pequeno arraial que rece
beu o nome de "Nossa Senhora das Dores do Turvo", 
em homenagem a Nossa Senhora das Dores, santa da 
devoção de D. Maria Lopes, e ao pequeno rio Turvo, que 
banha as suas terras . 

Em 1783 edificou-se a primeira capela em honra à 
padroeira e o lugar ficou sendo conhecido como povoado, 
um dos mais prósperos da região. 

A agricultura e a pecuária eram, pràticamente, a 
atividade principal e os seus habitantes a ela se dedica
vam com o maior interêsse. 

De povoado foi a Distrito de Paz, em 1850, tendo no 
mesmo ano passado também a Freguesia, ganhando com 
isto a assistência permanente de um vigário. 

A sede distrital, pouco tempo depois foi transferida 
para Conceição do Turvo, voltando a Nossa Senhora das 
Dores do Turvo, em 1873. 

Como distrito, de acôrdo com as diversas alterações 
na divisão administrativa do Estado, pertenceu seguida
mente aos municípios de Piranga - 1850 a 1892 
Alto Rio Doce - 1892 a 1938 -, Senador Firmino 
1939 a 1953. 

Foi instalado como município em 1.0-I-1954. 

É subordinado à comarca de Senador Firmino. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O 

Nova Igreja-Matriz de Nossa Senhora das Dores do Turvo 
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aspecto geral do seu território é montanhoso com algumas 
partes planas. 

Sua área é de 235 km2 • 

SITUAÇÂO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do 
de 1950, era de 5 198 habitantes a população do 
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta 
tística de Minas Gerais dão 5 542 habitantes, como sendo 
sua população provável em 31-XII-1955, quando a den
sidade demográfica seria de 24 habitantes por quilômetro 
quadrado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Dores do Turvo, 
núcleo em tôrno do qual se emancipou posteriormente o 
atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
Números % sObre 
absolutos o total 

------------ ------ ------ ------ -------
Quadro urbano .......... 257 302 559 10,75 
Quadro suburbano ....... 46 42 88 1,69 
Quadro rural. ........... 2 268 2 283 4 551 87,56 

TOTAL ........... .. 2 571 2 627 5 198 100,00 

Vista interna da Igreja-Matriz de N. 5.0 das Dores do Turvo 

7/1. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Agricultura, 
pecuária e silvicultura - A produção agrícola no muni
cípio em 1955, é expressa pelos dados constantes da se
guinte tabela: 

CULTURAS ÁREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRlCOLAS (ha) 
Unidade Quantidade Cr$1000,00 %sObre 

o total --------- ----- ------ --·--- ----- -----
Milho ...... . . . . . . . . 1 700 Saco 60 kg 37 000 5 550 73,39 
Feijão ........ ····· 250 > > > 1 600 720 9,51 
Outras ... .. ,. . .. - - 1 294 17,10 

TOTAL ... - - 7 564 100,00 

Milho e feijão são os dois produtos agrícolas de maior 
cultivo no município. 

~sses dois produtos representaram 82,9% da produção 
total de 1955. 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS %sObre 
Cr$ 1 000,00 o total 

Asininos ...................... . 
Bovinos .......... . 
Caprinos ............ . 
Eqüinos ....... . 
Muares ........ . 
Ovinos .......... . 
Sulnos .......... . 

TOTAL ............. . 

1 
9 500 

150 
550 
150 
100 

I 200 

4 
15 200 

23 
935 
420 

15 
960 

17 557 

0,02 
86,60 
0,13 
5,32 
2,39 
0,08 
5,46 

100,00 

A pecuária vem ganhando grande impulso ultima
mente, face à falta de braços para a lavoura. 

A criação de bovinos é orientada no sentido da maior 
produção de leite. 

Indústria - Segundo os dados oficiais de 1955 o Muni
cípio possuía apenas um estabelecimento industrial dedi
cado à transformação e beneficiamento de produtos agrí
colas. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção, de Minas Gerais: 

•w•cmc•cxo I o•=• 
NUM!.RICOS 

----------------------------------
Número de prédios existentes ............... . 

Lo~radouros públicos 

Existentes . . 

"Iluminação pública e domiciliar {I) 

{

Número de focos ............ . 
Logradouros iluminados..... Número de logradouros ..... . 

Consumo em kWh ......... . 
Ligações domiciliares (I) 

De luz ...... . 
.. {Número de ligações .. . 

Consumo em kWh .... . 

(I) Dados referentes ao ano de 1955. 

185 

12 

5 
60 

6 500 

74 

41 500 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 77 km de estradas de rodagem, dos quais 
20 sob a administração estadual e 57 sob a municipal. 
Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 4 automóveis, 
4 caminhões e 1 ônibus. 



Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá

rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA. DE I OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

-------------- ------- ---------- ----------

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Senador Firmino. 
Braz Pires ....... . 
Alto Rio Doce .. 
Pomba .. 
Ubá, via Ubari .. 
Capital Estadual. ..... . 
Capital Federal. .. 

14 Ônibus 
20 Cavalo 

.33 Ônibus 
45 Automóvel 
42 Ônibus 

344 Ônibus 
354 Ônibus De ônibus até Ubá, 

de Ubâ ao Rio, de 
trem. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 11 estabelecimentos comerciais varejistas dós 
quais 9 situados na sede. 

Dispõe também r1, 1 a1~ência bancária. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetizaçüo fornecem os seguintes da
dos relativos à população urbana municipal: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númer :>s absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(*} 

------------ ---- -----· ----- ----- -----

Homens ....... ........ . ... 271 210 61 77,49 22,51 
Mulheres ..... .. . ... 290 199 91 68,62 31,38 

TOTAL ... ..... .... . . 561 409 152 72,90 27,10 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarr.da. 

Ensino primário - Segundo ·:>s dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educa~;ão do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-19~i6, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no munictpio: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares .......... . 
Corpo docente .. 
Matricula efetiva. 

DADOS · NUMI!:RICOS 

1'154 1955 1956 

11 
15 

638 

9 
15 

615 

9 
16 

675 

A percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idade escolar - é de aproxi

madamente 52.98%. 

Visto parcial do cidade 

Ruo Coboré 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município nos anos de 1954 e 1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1954 .. 
1955 .......... . 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

634 
642 

102 
118 

Despesa 
realizada 

415 
628 

Saldo ou 
''deficit'' 

219 
14 

A arrecadação estadual, em 1954 e 1955, foi de 630 e 
1 691 mil cruzeiros, respectivamente. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede 
municipal está construída em imensa planície que oferece 
excelentes possibilidades para crescimento. 

A topografia geral do município é de um modo geral 
muito acidentada, havendo entretanto alguns vales e pla
naltos bem aproveitados na agricultura . 

A rêde hidrográfica municipal é constituída de dois 
riozinhos e alguns córregos • 

Há um grande número de pequenas cachoeiras, na 
sua maioria, aproveitadas para o fornecimento de energia 
elétrica às fazendas locais. 

Para hospedagem há 1 pensão. 

Compõe-se o Legislativo municipal de 9 vereadores 
em exercício. Para as eleições de 3-X-955, havia 1114 
eleitores inscritos. Dêsses, entretanto, apenas 685 votan
tes compareceram às urnas naquele pleito. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística José Sérvulo de Carvalho). 

ELól MENDES - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Elói Mendes situa-se na Zona Sul do 
Estado de Minas Gerais e representa para a sua economia 
uma prosperidade maior entre todos os demais municípios 
daquela Zona. 

Sua origem não é bem definida, mas calcula-se-lhe 
a fundação em 1810, quando, por ordem do Frei Cypriano 

de São José, foi criada a capela do pequeno arraial da 

Mutuca, sob a invocação do Divino Espírito Santo, tendo 
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Igreja-Motriz do Divino Espírito Santo 

o patrimônio imóvel sido doado pelo proprietário ten. João 
Batista Coelho e Joaquim Marques Padilha. 

A política então nascente teve como mentores os ci
dadãos João Inácio Policiano Padilha e Antônio Joaquim 
Alves Taveira, que, usando de seu grande prestígio, che
fiaram por muitos anos, a fôrça eleitoral do povoado e 
deram grande incremento ao seu progresso. 

Sabe-se, por documentação existente no arquivo da 
Prefeitura Municipal, que em setembro de 1828, foi o Ar

raial elevado à categoria de distrito de paz . 
Em 20 de julho de 1842, foi o povoado agitado por 

contendas entre as fôrças legais e um grupo de rebeldes 
chefiado pelos irmãos Cypriano e João Goulart, de impor
tante família local. 

Desde então, passou o arraial a atrair novos ele
mentos, pela fertilidade de suas terras e sua população 
aumentada capacitou-o a ser elevado a Paróquia, em 
1.0 de junho de 1850 e seis anos após, isto é, a 2 de maio 
de 1856, pela Lei provincial n.0 769, que criou o distrito 
com a denominação de Espírito Santo da Mutuca, foi 
a freguesia unida à de Campanha. 

Surgindo os irmãos capitão Joaquim Elói Mendes 
(mais tarde Barão de Varginha) e. João Pedro Mendes, 
homens de grande capacidade empreendedora e inteli
gente discernimento, construiu-se o prédio para a primei
ra escola públiea, além de outros melhoramentos, que 
contribuíram para o progresso crescente do povoado, fa-
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zendo-se aquêles os chefes supremos da política local, com 
enorme legião de eleitores. 

Em virtude do Dec.'- n.0 194, de 22 de setembro de 
1890, passou a chamar-se o distrito de Espírito Santo do 
Pontal e, em 14 de setembro de 1891, a Lei estadual 
n.0 2, confirmou a criação do distrito, passando, em 30 
de agôsto de 1911, pela Lei n.0 556, a município com o 
nome de Elói Mendes, sendo seu território desmembrado 
do município de Varginha. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Conforme se his
toriou acima, foi o distrito de Espírito Santo da Mutuca 
criado por fôrça da Lei provincial n.0 769, de 2 de maio 
de 1856, e tomou o nome de Espírito Santo do Pontal, 
em virtude do Decreto n.0 194, de 22 de setembro de 1890. 

A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
confirmou a criação do distrito, e a de n.0 556, de 30 de 
agôsto de 1911, criou o município com o nome de Elói 
Mendes com sede na povoação de Espírito Santo do Pon
tal, ou simplesmente, Pontal, que também teve essa deno
minação. Seu território foi desmembrado do município 
de Varginha. 

Segundo a divisão administrativa do Brasil, relativa 
ao ano de 1911, o município de Elói Mendes se compõe 
de 1 só distrito - Elói Mendes. 

A instalação do município vermcou-se no aia. l.v oe 
junho de 1912. 

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral 
de 1.0 -IX-1920, e no fixado pela Lei estadual n.0 843, de 
7 de setembro de 1923, Elói Mendes permanece com a 
mesma composição distrital anterior, isto é, só o distrito 
da sede. 

Em razão da Lei estadual n.0 893, de 10 de setembro 
de 1925, a sede municipal foi elevada à categoria de 
cidade. 

Na divisão administrativa de 1933, nas territoriais 
datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, no quadro anexo 
ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, 
e, ainda, no quadro fixado pelo Decreto-lei estadual n.0 148, 
de 17 de dezembro de 1938, para vigorar no qüinqüênio 
1939-1943, Elói Mendes consta como o único distrito 
componente do município de idêntico topônimo. 

No quadro da divisão territorial judiciário-adminis
trativa do Estado, em vigência no qüinqüênio 1944-1948, 
fixado pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezem
bro de 1943, o município permanece com um só distrito: 

- o da sede. 

Visto parcial do cidade 



A Lei estadual n.0 336, de 27-XII-948 e a de n.0 1 039, 
de 12-Xll-953, que estabelec:em os quadros judiciário-ad
ministrativos do Estado para os qüinqüênios 1949-1953 e 
1954-1958, respectivamente, não modificaram a composi
ção distrital do município que permanece o mesmo, com
posto de um único distrito: - o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA -O Decreto estadual n.0 155, 
de 29 de julho de 1935, criou a comarca de Elói Mendes, 
instalada em 2 de abril do ano seguinte. 

De acôrdo com as divisiíes territoriais de 31-XII-1936 
e 31-XII-1937, bem como o quadro anexo ao Decreto-lei 
estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, o município de 
Elói Mendes constitui o têrrno único da comarca de mes
mo nome. 

Segundo os quadros telTitoriais fixados pelos Decre
tos-leis n.08 148, de 17 de dezembro de 1938, e 1 058, de 
31 de dezembro de 1943, para vigorarem nos qüinqüênios 
1939-1943 e 1944-1948, o município de Elói Mendes 
continua como têrmo único da comarca do mesmo nome, 
não modificando essa situação as Leis estaduais n.08 336, 
de 27-XII-1948 e 1 039, de 12-XII-1953, que fixaram 
os quadros territoriais para os qüinqüênios de 1949-1953 
e 1954-1958. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni

cípio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. Limita 

ao norte com Três Pontas; a leste, com Varginha; a oeste, 
. com Paraguassu e ao sul, Cl>m Campanha e São Gonçalo 
do Sapucaí. 

SITUAÇÃO A 
e 

" 

o 

I .. 
Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 485 km2 • A sede municipal, situada 
a 900 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

21° 36' 30" de latitude Sul e 45° 34' 10" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 254 km, no 

rumo S.S.O. Temperatura em graus centígrados: média 
das máximas: 32; das mínimas: 8; compensada: 19. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 11 857 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 12 507 habitantes como sendo 
sua população provável em 31-XII-955, quando a densi
dade demográfica seria de 26 habitantes por quilômetro 
quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
------------------------------ -----

Sede ............................ 1 235 1 516 2 751 " 25,20 
Quadro rural. ........ .... ..... 4 718 4 388 9 106 76,80 

TOTAL GERAL ........ ... 5 953 5 904 11 857 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
In'âústrias extrativas . ... 
Indústria de transformação .. 
Com~rcio de mercadorias ........ 
Com~rcio de imóveis e valores mobi~ 

liários, cr~dito, seguros e capitali-
zação ................ 

Prestação de serviços . ........... 
Transporte, comunicações e armaze-
nag~m ........... 

Profissões I i berais . ...... 
Atividades sociais . ............... 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas, não remu-

neradas e atividades escolares dia-
centes ............. 

Condições inativas . .... 

TOTAL ......... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

2 832 84 
13 

167 9 
99 1 

8 2 
101 195 

28 1 
11 1 
42 36 

26 4 
4 

219 3 492 
433 212 

3 983 4 037 

Total 

Números 
absolutos 

2 916 
13 

176 
·oo 

10 
296 

29 
12 
78 

30 
4 

3 711 
645 

8 020 

% sObre 
o total 

geral 

36,38 
0,16 
2,19 
1,24 

0,12 
3,69 

0,36 
0,14 
0,97 

0,37 
0,0:4 

46,30 
8,04 

100,00 

O município de Elói Mendes deve sua atual prospe
ridade ao fato de suas terras férteis incentivarem a pro
dução agrícola e esta a industrialização, as quais unidas à 
pecuária, formam uma base sólida para sua situação eco
nômica. 

Rua Barão de Varginha 
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Rua do Comércio 

Podemos notar pelo cômputo do quadro supra que, 
quase 37% da totalidade da população do município, 
entre os homens e mulheres de 10 anos e mais, perten
cem às atividades peculiares à agricultura e pecuária, que 
constituem a maior fonte de lucro para o município. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, é exoressa oelos dados constantes 
da tabela que se segue: 

CULTURAS 
AGRICOLAS 

Caf~ ............... 
Milho .............. 
Arroz .............. 
Feijão .............. 
Cana ............... 
Outras ............. 

TOTAL ........ 

AREA 
(ha) 

4 240 
1 210 

612 
839 
363 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sllbre 
o total 

Saco 60 kg 115 500 57 750 76,90 
> 30 000 5 500 7,32 

Saco 50 kg 15 010 4 803 6,39 
Saco 60 kg 7 500 2 702 3,59 

Tonelada 13 500 1 620 2;15 
2 749 3,65 

75 124 100,00 

A agricultura tem sido muito bem desenvolvida no 
município, salientando-se nesse setor a plantação do café 
numa extensão de 4 240 hectares. Apesar de outros pro
dutos como o milho, arroz, feijão e cana contribuírem 
em grande parte para a riqueza econômica agrícola do 
município, é àquela cultura que se deve o maior lucro, 
calculado pelos dados estatísticos de 1955, em 57 milhões 
e 750 mil cruzeiros, representando êsse valor 77% do 
total da produção agrícola. 

Pecuária - Em 31-XII-955. era a se~~:uinte a situacão elos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininoe .......... . 
Bovinos ............. . 

~hí~'::: ... : : : : : : : : 
Muares............... . 
Ovinos ....................... . 
Su!nos .. , ............... . 

TOTAL ................. . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

10 
26 100 

800 
I 450 

700 
1 200 

15 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

15 
46 980 

96 
2 175 
1 610 

180 
9 000 

60 056 

% sllbre 
o total 

0,02 
78,25 
0,15 
3,62 
2,68 
0,29 

14,99 

100,00 

Na pecuária destaca-se a criação de bovinos com um 
total de 26 100 cabeças representando essa população qua
se 79% do valor dos rebanhos. Deve-se notar, também, 
neste setor, como importante fonte de renda, o produto 
derivado do leite, que rende 8 925 383 litros,. num total 
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de Cr$ 26 776 149,00, bem como o abate de gado num 
total de 3 055 cabeças. 

Sobressai, ainda, na pecuária, o rebanho de suínos, 
com um efetivo de 15 000 cabeças, cujo valor corresponde 
a 15 o/o do valor total da população pecuária. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE eata~ empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sllbre N.• de Potencia 

o total motores em c. v. 
------------------------·--------
Indústria extrativa mi-

neral ................ 5 31 
Indústria de transforma-

410 8,05 5 45 

ção e beneficiamento 
da produção agrfcola 19 57 1 310 25,73 12 151 

Indústria manufatureíra 
e fabril. ............. 14 80 3 371 66,22 29 88 

TOTAL ........... 38 168 5 091 100,00 46 284 

O capital empregado na indústria manufatureira e 
fabril representa 66% do dinheiro invertido nas indústrias 
do município, destacando-se entre elas, a fabricação do 
queijo, que rende Cr$ 26 401101,00, dos Cr$ 32 839 622,00, 
que representam o valor geral da produção industrial. Po
demos citar ainda a fabricação de manteiga, móveis, ma
deira serrada, bem como a indústria de carne verde e 
toucinho. também oroducentes. 

Sede do Clube Social 

Em seguida à indústria manufatureira, podemos citar 
a de transformação e beneficiamento de produtos agri
colas, que produz uma renda calculada em Cr$ 421620,00 
e tem como mais importante a aguardente de cana compu• 
tada em Cr$ 400 000,00 do total geral. 

Serviço de abastecimento de água 



Hospital N. S a da Piedade 

Fabrica-se também a farinha de milho e o fubá, 
porém em pequena quantidade. 

Apontamos ainda, como importante na situação eco
nômica industrial de Elói Mendes, a indústria extrativa, 
com sua exploração de lenha e madeira. Neste setor, 
salienta-se a madeira, com um total de 1 000 m 3, no valor 
de Cr$ 7 000 000,00, vindo em seguida a lenha, com 
50 000 m 3 , totalizando Cr$ 5 000 000,00. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, 
em 1954, conforme registrou existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Pl:odução de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prádios existentes. 

LoAradouros públicos 

Existentes ......................... . 

{ 

Inteiran1ente ........ . 
Pavimentados.............. Parciahnente ........ . 

TOTJ>L ........... . 

Ajardinados ....................... · .............. . 
Outros ................. : ...................... . 

Abastecimento d'água 

Pr~dios servidos por penao ............................. . 
Logradouros servidos totalmente. . . . . . ............. . 

llurninaçilo pública e domiciliar 

{

Númerc• de logradour011 ..... . 
Logradouros iluminados ..... 

Númerc• de focos ........... . 

LiAações domiciliares 

De luz .............. . Número de ligaÇões .... 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

855 

60 

1 
12 
13 

2 
45 

480 
46 

46 

. 356 

497 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal 
é cortado por 266 km de estradas de rodagem, dos quais 

Cachoeira do Sulto, no rio Verde 

28 sob administração estadual, 88 sob a municipal e os 
restantes particulares. Em 1955, a Prefeitura Municipal 
registrou: 67 automóveis, 64 caminhões, 25 jipes e 2 ônibus. 

Tábuas ltinerárias - São as seguintes as tábuas itine
rárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

A BELO HORIZONTE 

Por ônibus, de Eloi Mendes a Varginha, via 
Buenos (10) .......................... . 

- Pela R.M. V., de Varginha a Belo Horizonte 
via Três Corações (34), Lavras (128) Ri· 
heirão Vermelho, (137), Garças (337), 
Divinópolis (479) Azurita (557) ......... . 

POr Onibus, de Eloi Mendes a Varginha, via 
Buenos (10) .......................... . 

- Por Onibua, de Varginha a Lavras, via j. 
Urbano (15), Pinheiros (44), Nepomuceno 
(64) .............................. . 

- Por Onibus, de Lavras a Belo Horizonte, 
via Ponto do Funil (16), Santo AntOnio 
do Amparo (52), Oliveira (100), Carmó· 
polia de Minas (145), Itag,uara (179), Cru· 
zilândia (199), Bonfim (216), Brumadinho 
(247), Sarzedo (269) .. , ................ . 

TOTAL ......................... . 

Por Onibus, de Eloi Mendes a Varl!jinha, via 
Buenos (lO) .......................... . 

-.Por aviio, de Varginha a Belo Horizonte, 
Consórcio Real Aerovias Brasil. ........ . 

TOTAL ........................ .. 

AO RIO DE JANEIRO 

Por Onibus, de Elói Mendes a Varginha .... 
- Pela R.M.V., de Varginha a Cruzeiro, via 

Trh Corações (34), Freitas (98) e So!edade 
de Minao (115) ....................... . 

- Pela E.F.C.B., de Cruzeiro ao Rio de 
Janeiro, via Barra do Piral (144) ...... . 

TOTAL ......................... . 

Por automóvel, de Elói Mendes ao Rio de 
Janeiro, via Varginha, (18), Três Corações 
(50), Cambuquira, (71), Triângulo (82), 
Conceição do Rio Verde (108), Contendas 
(116), Caxambú (136), Boa Vista (151), 
Sengo (154), Vidinha (157) Pouso Alto 
(166), Capivari (175) Itamonte (184), Cape· 
linha, do Picu (193), Registro do Picu 
(207) Engenheiro Passos (233) e dai, pela 
rodovia Presidente Dutra .............. . 

Por Onibus, de Elói Mendes a Varginha, Via 
Buenos (10) .......................... . 

.. _ Por Aviio, de Varginha ao Rio de Janeiro, 
Consorcio Real Aeroviaa Brasil e Nacional 
Transportes A~reos .................... . 

TOTAL ......................... . 

A CAMPANHA 

Por Onibus, de E16i Mendes a Var11inha, via 
Buenos (lO) ................... .' ....... . 

- Por 6nibus. de Varginha a Campanha. via 
Palmela dos Coelhos pela BR (42) ..... . 

TOTAL ......................... . 

A MONSENHOR PAULO 

Por Automóvel, de Elói Mendes a Monsenhor 
Paulo, via Pinhã:> (16). 

A PARAGUAÇU 

Por Onibus, de Elói Mendes a Paraguaçu, via 
Escaramuça (18). 

A SÃO GONÇALO DO SAPUCAI 

Por Onibus, de E!ói Mendes a São Gonçalo do 
Sapucal, via Parede.i do Sapucal (37) e 
Agua Comprida (52) .................. . 

Por automóvel, de Elói Mendes a São Gonçalo 
do Sapucal, via Monaenhor Paulo (32) 
e Dom Ferrão (47). 

A TRl!:S PONTAS 

Pa;r ônibus, de E16i Mendes o Varginha, via 
Buenos (10) ....... . 

- Por Onibus, de Varginha a Três Pontas. 

TOTAL. 

A VARGINHA 

Por Onibus, de Elói Mendes a Varginha, via 
Buenoo (lO) .......................... . 

DISTANCIA 
(km) OBSERVAÇÕES 

Tempo mMio gasto 
em viagem: h. m. 

18 00.45 

635 21,45 

18 00,45 

99 3,00 

305 10,00 

422 13,45 

18 00,45 

230 00,55 

248 01,40 

18 00,45 

204 06,35 

252 05,30 

474 12,50 

416 11,15 

18 00,45 

250 01,00 

268 01,45 

18 00,45 

49 0:1,00 

67 03,45 

26 01,00 

31 01,00 

61 02,00 

56 01,00 

18 00,45 
32 01,30 

50 02,15 

18 00,45 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa-
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dos na sede; conta ainda com 66 estabelecimentos comer
ciais varejistas, dos quais 42 também na sede. 

Dispõe de 1 agência e 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
ler e ler e escrever escrever(*) escrever escrever(*) 

----------- ----- ------------ ----

{Homens ... I 032 663 369 35,75 64,25 
Quadro urbano Mulheres .. I 310 711 599 45,72 54,28 

TOTAL 2 342 I 374 968 58,67 41,33 

{Homens ... 3 817 I 061 2 756 27,79 72,21 
Quadro rural. . Mulheres .. 3 570 778 2 792 21,79 78,21 

TOTAL 7 387 I 839 5 548 24,89 75,11 

{Homens ... 4 349 I 724 3 125 35,55 64,45 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 4 880 I 489 3 391 30,51 69,49 

' 
TOTAL 9 729 3 213 6 516 33,02 66,98 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. · 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Est~tística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ..... 
Corpo docente .. 
Matricula efetiva . . 

DADOS NUMJ;:RICOS 

1954 1955 1956 

24 
38 

1 216 

23 
39 

I 216 

25 
43 

1 344 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 46%. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Elói Men
des, com população estimada em 14 228 habitantes, é 
uma cidade progressista, que já conta com Hospital, Ma
ternidade, Asilo para desvalidos, Pôsto de Puericultura, 
ótimo abastecimento d'água; 15 816 m2 de ruas calçadas 
com paralelepípedos, praças ajardinadas. Na parte cul
tural conta: grupo escolar, dois ginásios com biblioteca, 

contendo cêrca de 2 778 livros; 1 jornal e 1 tipografia. 
Como diversões públicas, possui cinema e clube, aquê-

1 .. rnm ""'" r<>n<>rirl<>rl.,. r1.,. 240 l'<>rlPiras. 

Lar São Vicente de Paulo (asilo) 
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Rua Coronel Pedro Mendes 

Sua situação econômica é das melhores da Zona Sul, 
com indústrias prósperas, e inúmeras casas comerciais. 
Dispõe de estabelecimento bancário, Caixa Econômica Es
tadual e Federal, 68 telefones instalados, inclusive com 
serviço interurbano. 

A hospedagem é atendida por 1 hotel. 
Na sede há 3 médicos que exercem a profissão. 
O Legislativo municipal é integrado por 9 vereadores. 

Eram 3 056 os eleitores inscritos em 3-X-955. Dêsses, 
1 689 compareceram para votar no pleito daquele ano. 

Há no município, uma Agência Municipal de Esta
tística, órgão integrante do Sistema Estatístico Brasileiro. 

(Organizado por Sully Spolaor, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Abel Fernandes de Araujo) . 

ENTRE RIOS DE MINAS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Rio Acima, Brumado do Campo, Bru
mado do Suaçuí, hoje Entre Rios de Minas, tem os pri
mórdios de sua história no alvorecer do século XVII. 

A região foi desbravada por bandeirantes. Ainda 
hoje, nas proximidades do povoado de São José das Mer
cês, existem ruínas construcões atribuídas a êstes aventu
reiros. 

Os primeiros moradores nos sítios onde se acha a 
cidade de Entre Rios de Minas foram os portuguêses Bar· 
tolomeu Machado Neto e Pedro Domingos, que encan
tados com a exuberância das terras cobertas de boas pas
tagens, próprias à agricultura e à pecuária, construíram 
suas residências à margem direita do rio Brumado. 

Tempos depois, mandaram erigir uma capela nas 
proximidades, capela esta mais tarde demolida para, em 
seu lugar, surgir a atual matriz da cidade. 

O progresso da comunidade e .sua localização foram 
motivados pela existência da capela edificada por Barto
lomeu e Pedro Domingos, e a estrada que fazia a ligação 
entre Que luz (hoje Conselheiro Lafaiete), Ouro Prêto, 
São João dei Rei e Sabará. 

Sendo o município de terras férteis e apresentando 
grande reserva de manganês, vem progredindo dia a dia, 
para orgulho dos entrerrianos. 

O nome do município vem de 2 rios que o banham: 
rios Brumado e Camapuã. Nascem no município de La
goa Dourada, na Serra das Vertentes, .correm paralelos 



Jardim da Praça Senador Ribeiro 

banhando as terras que formam o município e se encon
tram no vizinho município de Jeceaba. 

Conforme dístico do brazão municipal "Duco in Al
tum", conduzir o barco para o alto, Entre Rios de Minas 
tem nesse dístico o seu ideal, qual seja o progresso sem
pre crescente. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do por Decreto de 14 de julho de 1832, e o município, 
pela Lei provincial n.0 2 109, da~ada de 7 de janeiro de 
1875, com sede na povoação de Brumado de Suaçuí, que lhe 
deu êsse nome, e território desmembrado do município 
de Queluz, hoje Conselheiro Lafaiete. 

Em face da Lei provincial n.0 2 455, de 19 de outu
bro de 1878, o município tomou a denominação de Entre 
Rios, ocorrendo sua instalação a 28 do mesmo mês e ano. 

A sede municipal, por fôrça da Lei provincial nú
mero 2 57Q_ rle 3 rle ianeiro rle 1880. recebeu foros de 
cidade. 

Refere-se, ainda, à criaç,io do distrito. a Lei estadual 
n.0 2, datada de 14 de setembro de 1891. 

Na "Divisão Administrativa do Brasil, em 1911", fi
gura Entre Rios composto de 7 distritos: o da sede, e os 
de São Brás do Suaçuí, Rio do Peixe, Destêrro de Entre 
Rios, Serra do Camapuã, São Sebastião do Gil e Lagoinha, 
assim permanecendo nos qu~tdros de apuração do Recen
seamento Geral, de 1.0 -lX-ltl?n nnrP.m_ rnm exC'edio do 

distrito de Lagoinha. 

Segundo a Lei estadual n.u 843, de 7 de setembro de 
1 923, e o quadro da divisão administrativa do &asil, 
concernente a 1933, Entre Rios voltou a constituir-se dos 
mesmos distritos como aparecia na divisão de 1911. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de ..... . 
17-IX-1938, o município e o distrito de Entre Rios tive
ram o topônimo mudado para João Ribeiro, tendo o refe
rido município perdido o dist:ito de Rio do Peixe, anexado 
ao município de Passa Templ). Criado o distrito de Cama
puã com parte do território desligado do de Lagoinha, do 
mesmo município, por fôrça do supracitado Decreto-lei 
n.0 148, que fixou a divisão territorial em vigor no qüin
qüênio 1939-1943, passou Jcrão Ribeiro a constituir-se do 
distrito sede e dos de Camapuã, Destêrro de Entre Rios, 
Lagoinha, São Brás do Suaçuí, São Sebastião do Gil e 
Serra do Camapuã. 

Na divisão territorial judiciário-administrativa do Es
tado, estabelecida pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 
31 de dezembro de 1943, vigente no qüinqüênio 1944-1948, 
João Ribeiro figura integrado pelos distritos de João Ri
beiro, Bituri ( ex-Lagoinha), Destêrro de Entre Rios, Je
ceaba ( ex-Camapuã), São Brás do Suaçuí, São Sebastião do 
Gil e Serra do Camapuã. 

Em face da Lei estadual n.0 1 039, de 12-XII-1953, 
que aprovou a nova divisão para vigorar no qüinqüênio 
1954-1958, João Ribeiro teve o seu topônimo mudado para 
Entre Rios de Minas. De a.côrdo com a mesma Lei, per
deu o município os distritos de Destêrro de Entre Rios, 
Bituri, Jeceaba. São Sebastião do Gil e São Brás do 
Suaçuí. 

Atualmente o município é constituído de 2 distritos: 
o da sede e o de Serra de Camapuã. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - A comarca de Entre Rios 
foi criada pela Lei provincial n.0 2 455, de 19 de outubro 
de 1878. 

O município de Entre Rios, de acôrdo com os quadros 
das divisões territoriais datadas de 1936 e 1937, bem 
como o quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 
30-111-1938, constitui o têrmo judiciário único da Comarca 
de idêntico topônimo. 

Em virtude do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 
de dezembro de 1938, a comarca, o têrmo e o município 
de Entre Rios passaram a denominar-se João Ribeiro, con
tinuando a comarca, na divisão territorial em vigência no 
qüinqüênio 1939-1943, fixada pelo Decreto-lei acima refe
rido, a abranger unicamente o têrmo de João Ribeiro. 

Tal situação permaneceu inalterada nas divisões ter
ritoriais judiciário-administrativas do Estado_ em vi1mr nos 
qüinqüênios 1944-1948 e 1949-1953. 

Na divisão judiciário-administrativa do Estado para 
vigor~r no qüinqüênio 1954-1958, fixada pela Lei estadual 
n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, a comarca, o 
têrmo e o município de João Ribeiro passaram a .denomi
nar-se Entre Rios de Minas, tendo sob sua jurisdição os 
municípios de Destêrro de Entre Rios, Jeceaba e São Brás 
do St.iaçuí. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 451 km2 • A sede Municipal, situada 
a 938 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

Prefeitura Municipal 
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SITUAÇÃO A 

o 

~----------------------------------------------~ 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

20° 40' 19" de latitude Sul e 44° 03' 31" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 85 km no 
rumo S.S.O. Temperatura em graus centígrados: média 
das máximas: 36; das mínimas: 26; compensada: 28. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 23 020 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 8 906 habitantes, como sendo 
sua população provável em 31-XII-1955. Explica-se o 
decréscimo por haverem sido desmembrados, depois de 
1950, os distritos de Bituri, Destêrro de Entre Rios, Jecea
ba, São Brás do Suaçuí e São Sebastião do Gil. Densidade 
demográfica: 20 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais a~Jlomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 
área do município: a sede, a vila de Bituri, a vila de Des
têrro de Entre Rios, a vila de Jeceaba, a vila de São 

Brás do Suaçuí, a vila de São Sebastião do Gil e a vila 

de Serra do Camapuã. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.<•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULACÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absoluto~ o total 

geral 
---- ------------

Sede ............................ 918 1 l36 2 054 8;92 
Vila de Buritf. .................. 111 f34 245 1,06 
Vila de Deoterro de Entre Rios .. 217 271 488 2,11 
Vila de Jeccaba ................. 384 382 766 3,32 
Vila de São Brás do Suaçuf ...... 462 551 1 013 .4.40 
Vila de São Sebastião do Gil. .... 77 84 161 0,69 
Vila de Serra do Camapuã ....... 63 63 126 0,54 
Quadro rural. ................... 9 101 9 066 18 167 78,96 

TOTAL GERAL ........... 11 333 11 687 23 020 100,00 
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PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA-- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Homens 

Agricultura, pecullria e silvicultura 5 573 
Indústrias extrativas ............. 78 
Indústria de transformação ....... 206 
Com&-cio de mercadorias ......... 142 

. Com&cio de imóveis e valores mobi· 
lillrioo, crMitoo, seguros e capitali· 
zaçio ......................... 16 

Preotação de serviços ............. 124 
Transporte. comunicações e armaze~ 

nagem ........................ 87 
Profissões liberais .. .............. 15 
Atividades sociais . ............... 22 
Administração pública, Legislativ'o 

c Justiça ...................... 27 
Defeoa nacional e segurança pública 5 
Atividàdeo dom~sticas, não remu· 

ncradas e atividades escolareo dis· 
centea ........................ 766 

~ondições inativas ............... · 6t7 

TOTAL ..................... 7 728 

Mulheres 

71 

9 

3 
243 

8 
2 

87 

4 

7 544 
252 

8 223 

Total 

Números 
absolutos 

5 644 
78 

206 
151 

19 
367 

95 
17 

109 

31 
5 

8 310 
919 

15 951 

% sôbre 
o total 

geral 

35,40 
0,48 
1,29 
0,94 

0,11 
2,31 

0,59 
0,10 
0,68 

0,19 
0,03 

52,11 
5,77 

100,00 

A "agricultura, pecuária e silvicultura" constituem o 
ramo que congrega maior número de pessoas econômica
mente ativas no município. 

Apesar de o ramo "indústria extrativa", estar repre
sentado por 48% a· extração do manganês é uma atividade 
preponderante da economia municipal. 

A&ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agríco
la no município em 1955, é expressa pelos dados constan
tes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) % oôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
-------- -----· ------ ----- ---- -----
Milho .............. 1 239 Saco 60 kg 17 211 2 840 22,80 

Batata-inglba ...... 165 . . . 8 250 2 186 17,55 

Cana-de-açúcar ...... 151 Tonelada 7 550 1 888 15,17 

Feijão .............. 623 Saco 60 kg 5 648 1 807 14,52 

Alho ............... 19 Arrôba 3 470 1 058 8,50 

Outras .............. 518 - - 2 673 21,46 

TOTAL ........ 2 769 - - 12 452 100,00 

Fõro e cadeia pública 



Como se vê, a cultura de milho lidera a safra entrer
riana. Ao milho segue-se a bata-inglêsa. ~tes dois pro
dutos representam, em conjunto, 40,35% da produção 
agrícola municipal. 

Os principais centros compradores dos produtos agrí
colas do município são: Belo Horizonte, Conselheiro La
faiete, Jeceaba. 

Pecuária -Em 31-XII-1955 ~ra a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBA'NHOS 

Asininoa ....................... . 
Bovinos ............. . 
Caprinoa ................... . 
Eqüinos .................... . 
Muares ..................... . 
Ovinos ............. . 
Suínos ......... . 

TOTAL .... 

NúN:ERO 
DE 

CABltÇAS 

-~ 

8 700 
280 

1 300 
700 
300 

2 940 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

168 
15 660 

38 
2 210 
2 100 

45 
I 754 

21 975 
---------

% sôbre 
o total 

0,76 
71,28 
0,17 

10,05 
9,55 

. 0,20 
7,99 

100,00 

A atividade pecuária tem significação econômica no 
município, pois que ela é a razão de ser da sua existência. 

A produção de leite atingiu, em 1955, a 2 milhões de 
litros, no valor de 7 milhões de cruzeiros. 

Lactário Santa Cutarina Labouré 

O município exporta gado para o Distrito Federal, 
Conselheiro Lafaiete, Ouro Prêto e Carandaí. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.0 de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre· 

INDúSTRIA beleci· gado 
mentos Cr"' 1000 % sObre N.0 de Potência 

o total motores em c. v. 
---------- ---------------- ---- ----
Indústria extrativa mi .. 

neral. ................ 1 2-1 179 272 99,49 - -
Indústria de transforma· 

ção e beneficiamento 
de produtoa agrícolas 2 11 920 0,51 4 3 

TOTAL ........... 3 3; 180 192 100,00 4 3 

A ."indústria extrativa", como foi assinalado, constitui 
um dos principais fatôres da economia do município. 

O valor da produção extrativa mineral em 1955 foi 
de quase 7 milhões de cruzeiros. O da produção da Ind. de 
transformação ascendeu, em 1955, a 1,8 milhões de cru
zeiros. 

Hospital Cassiano Campolina 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .. 

Logradouros públicos 

Existentes .. 

Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente .. 
{ 

Inteiramente ... 

TOTAL ..... 

Ajardinados .......... . 

Abastecimento d' áAua 

Prédios servi doa por penao ............ . 
Logradouros servidos parcialmente ...... . 

EsAotos 

· Lo!ll"adouros servidos. . . . . . . I De despejo ................ . 
\ De águas superficiais ....... . 

Prédioa esgotados ........... I Pela rêde .................. . 
\Por fossas .................. . 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouroa iluminados..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 
LiAações domiciliares (*) 

.... I Número de li11ações ...... , .. . 
\Consumo em kWh 

De luz ........... . 

De fôrça . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Número de ligações ......... . 
\ Consumo em kWh ......... . 

(*) Dados relativos ao ano de 1955. 

Grupo Escolar Ribeiro de Oliveira 

DADOS 
NUM~RICOS 

731 

24 

16 
7 

23 

332 
23 

20 
12 

194 
12 

23 
173 

40 200 

408 
89 102 

7 
24 740 

83 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 181 km de estradas de rodagem, dos quais 
2 sob a administraçiio federal, 46 sob a estadual, 107 sob 
a municipal e os restantes particulares. Em 1955, a Pre
feitura Municipal registrou os seguintes veículos: 11 auto
móveis, 5 camionetas, 8 caminhões e 5 ônibus. 

Tábuas Itinerárias -- São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO I)ISTÁNCIA 
(km) 

VIA DE 
TRANSPORTE 

OBSERVAÇÕES 

----------1--------- ------------------

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Conselheiro Lafaiete ..... . 

Desterro de Entre Rioo .. 

Jeceaba ................ . 

La~oa Dourada ......... . 

Resende Coota .......... . 

São Brás do Suaçuf. .... . 

Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 

40 

37 

21 

36 

40 

16 

122 

496 

499 

Rodoviário 

Rodoviário 

Rodoviário 

Rodoviário 

Rodoviário 

Rodoviário 

Rodoviário 

Rodo-Ferrovi-
ário 

Rodo-Ferrovi-
ário 

Via São Brás d-~ Su•-
çul. 

E.F.C.B., via povoado 
Joaquim Murtinho 

E.F.C.B., via Congo
nhas 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 32 estabelecimentos comerciais. varejistas dos 
quais 15 situados na sede. 

Dispõe também de 2 ae:ências e 1 correspondente 
bancários. 

INSTRUÇÃO PúBJLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o to ta I 

DISCRIMINAÇÃO 
Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(•) 

----- ~---- ---- ---- ----

{Homens ... I 853 1 185 668 63,95 36,05 
Quadro urbano Mulheres .. 2 301 1 391 910 60,45 39,55 

TOTAL 4 154 2 576 1 578 62,01 37,99 

{Homens ... 7 561 3 140 4 421 41,52 58,48 
Quadro rural.. Mulheres .. 7 593 2 331 5"262 30,69 69,30 

TOTAL 15 154 5 471. 9 683 36,10 63,90 

{Homens ... 9 414 4 325 5 089 45,94 54,06 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 9 894 3 722 6 172 37,61 62,39 

TOTAL. 19 308 8 047 11 261 41,67 58,33 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino· primário -- Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situa
ção do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ........... . 

Corpo docente .......... . 

Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 

18 

34 

1 010 

1955 

16 

29 

I 265 

1956 

16 

29 

1 184 

A percentagem de alunos matriculados em relação 
à população infantil em idade escolar é de ~roximada

mente 57,81%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situaw9o das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Saldo ou 
udeficit'' 

Total Tributária 

Despesa 
realizada 

----------------------------------

1951. ....... 761 359 1 174 413 
1952 ......... 829 410 928 99 
1953 ............ 1 174 390 1 124 50 
1954 ............ 803 175 740 63 
1955 ............ 944 239 756 188 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-------------1--....:..~..:._: __ ------ -------

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

357 
465 
577 
659 
750 

1 637 
2 492 
2 589 
2 739 
1 577 

761 
829 

1 174 
803 
944 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade 
de Entre Rios de Minas apresenta aspecto saudável, com 
parte de suas ruas bem calçadas e iluminadas. 

Município agrícola e pastoril, tem naquele ramo de 
atividade o seu maior fator de comércio. Mantém comércio 
com os municípios de Belo Horizonte. Conselheiro Lafaiete, 

Barbacena e outros vizinhos. 

No setor de assistência médico-hospitalar além do 
Hospital da Fundação Hospital Cassiano Campolina, que 
presta relevantes serviços, não só à população entrerriense, 
como às dos municípios vizinhos, conta Entre Rios de 
Minas com o Dispensário e Lactário Catarina Labouré 
mantidos pelas Irmãs Vicentinas, e com um pôsto de 

Saúde e Higiene mantido pelo Estado. 

Quanto aos recursos naturais, Entre Rios de Minas 

possui a Cachoeira do Gordo, ainda não explorada. 

São filhos ilustres de Entre Rios de Minas: Dr. João 
Ribeiro de Oliveira e Souza, que ocupou o cargo de 
Ministro da Fazenda e o senador Francisco Ribeiro de 

Oliveira. 
Compõe-se o Legislativo municipal de 9 vereadores. 

Para as eleições de 3-X-955, foram inscritos 2 818 elei

tores. Dêsses, apenas 1 664 votantes foram às urnas naque

le pleito. 

Contam-se na sede 5 telefones, 2 hotéis, 2 cinemas. 

Existem 2 bibliotecas. Exercem a profissão 4 médicos. 

Instalada na cidade acha-se uma Agência de Esta-
tística. órgão pertencente ao Sistema Estatístico Brasileiro. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Moacir Lisboa). 



ERVALIA- MG 
Mapa Municipal no 7 ° Vol. 

HISTóRICO - Refletindo o espírito eminentemente reli
gioso dos colonizadores da região foi construído um tem
plo conhecido por Capela Nova, nome êsse que serviu de 
topônimo para o povoado, em seus primórdios. A fama 
de suas terras ubérrimas, de>de logo atraiu para lá inú
meros forasteiros e já em meados de 1840, dado ao seu 
enorme surto de progresso, passou a gozar dos foros de 
Paróquia, filiada à de São Miguel do Anta. 

Localidade afastada dos grandes centros, sem meios 
de comunicações eficientes, desprovida de recursos médicos 
e farmacêuticos, passou a denominar-se São Sebastião dos 
Aflitos, nome que, por um lado, caracterizava a fé ardente 
de um povo religioso, mas por outro, sua angústia perma
nente, sabendo-se isolado de qualquer assistência. Assim, 
por fôrça da Lei provincial n.0 654, de 17 de julho de 
1853, teve o seu nome muc.ado para São Sebastião dos 
Aflitos. com o território desme,mbrado do município de Ubá. 

Vista parciCII da cidade 

Tomou o nome de São ~.ebastião do Herval, por efeito 
da Lei provincial n.0 3 387, datada de 10 de julho de 1886, 
em homenagem ao Marquez de Herval. 

Em virtude da Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro 
de 1891, confirmou-se a cria•;ão do distrito que, na divisão 
administrativa do Brasil datada de 1911 e nos quadros do 
Recenseamento Geral de 1920, figura no município de 
Viçosa, com o topônimo simplificado para ERV AL, em
bora tal denominação só tenha sido confirmada pela Lei 
estadual n.0 843, de 7 de s•~tembro de 1923. 

Assim, segundo a divi!:ão administrativa do Estado 
aprovada pela Lei n.0 843 ':! as que a sucederam até 17 
de junho de 1938, quando o Decreto-lei estadual n.0 148, 
criou o município de Erval, continuava o distrito perten

cendo a Viçosa. 
O município, instalado em 1.0 de setembro de 1939, 

compunha-se dos distritos C.e Ervão e Araponga (ex-São 
Miguel de Araponga), desligados do município de Viçosa .. 

Mais uma vez, agora pc·r fôrça do Decreto-lei estadual 
n.0 1 058, de dez de dezembro de 1943, foi o seu topô-

Vista do monumento 
a Santo Cristo 

Hospital N. S.0 das 
Graças 

Praça Getúlio Vargas, vendo-se a Igreja-Matriz 

nimo alterado, então para ERV ALIA, continuando a mes
ma composição distrital, só modificada em virtude do 
Decreto-lei estadual n.0 1 243, de 6 de março de 1945, 
que criou o distrito de Estêvão Araújo, com território 
desmembrado do de Araponga, ricando o município com
posto de 3 distritos. A Lei n.0 1 098, de 22 de janeiro 
de 1954, criou a comarca de Ervália instalada em 5 d~ 
junho de 1955, por determinação do Decreto n.0 4 575, 
de 12 de maio do mesmo ano. 

LOC~LIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O aspecto 

do seu território é montanhoso. Os principais rios do mu

nicípio são: rio dos Bagres, rio Casca e rio Turvão. 

SITUA CÃO A 

,., 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 647 km2
• A sede municipal, situada 

a 700 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

20° 50' 30" de latitude Sul e 42° 39' 15" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 170 km no 

rumo E.S.E. Temperatura em graus centígrados: média 
das máximas: 33; das mínimas: 10; compensada: 15. 
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Edifício do Fôro 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 19 306 habitantes· a população do mum

cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta

tística de Minas Gerais dão 20 400 habitantes, como sendo 
sua população provável em 31-XII-1955, com densidade 

demográfica de 32 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 
na área do município: a sede, a vila de Araponga, a vila 
de Estêvão de Araújo. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do municiípio: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ....................... , .... 
Vila de Aporanga ............ , ... 
Vila de Estavão de Araujo .. 
Quadro rural. .... , ...... 

TOTAL GERAL ..... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

Homens Mulheres 

997 1 148 
227 256 
160 146 

8 174 8 198 

9 558 9 748 

Total 

Números 
absolutoo 

2 145 
483 
306 

16 372 

19 306 

% sObre 
o total 

geral 

11,11 
2,50 
1,58 

84,81 

100,00 

Como se verifica da leitura do quadro, de seus 19 306 
habitantes recenseados em 1950, 15,19% localizavam-se 
nos quadros urbano e suburbano, e 84,81%, no rural. 
Verifica-se, pois, QUE~ prepondera a população rural. Em 

Capela do Rosário Prefeitura Municipal 

todo o Estado de Minas Gerais, 70% da população loca
lizam-se no quadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ... .. 
Indústrias de transformações ..... . 
Comércio de mercadorias ...... . 
Comércio de imóveis e valores mobi~ 

liários, crédito, seguros e capitali-
zação ........ . 

Prestação de serviços . .... . 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem. 
Profissões liberais. . .. 
Atividades sociais . ....... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça,.... . . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu
neradas e atividades escolares dis-

centes . .... 
Condições inativas. 

TOTAL ........ . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

4 967 
6 

181 
167 

6 
105 

34 
11 
26 

20 
6 

352 
535 

6 416 

Mulheres 

416 

1 
3 

202 

3 

40 

5 692 
308 

6 667 

Total 

Númeroo 
absolutos 

5 383 
6 

182 
170 

6 
307 

37 
11 
66 

22 
6 

6 044 
843 

13 083 

% sObre 
o total 

geral 

41,16 
0,04 
1,39 
1,29 

0,04 
2,34 

0,28 
0,08 
0,50 

0,1ti 
0,04 

46,24 
6,44 

100,00 

Grupo Escolar Monsenhor Rodolfo 

A base econômica do mumc1p10 está bem caracteri
zada na tabela que vimos, onde se observa a predominân
cia do ramo agricultura, pecuária e silvicultura, nas ativida
des da população. 

Por motivos óbvios, do total de 13 083 pessoas devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 
abrangendo 6 196 pessoas. Das pessoas restantes, 5 383 
dedicavam-se ao ramo da aszricultura. oecuária e silvi

cultura. 

Agricultura, pecuarza e silvicultura - A produção agrí
cola no município, em 1955, é expressa pelos dados cons

tantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRfCOLAS (ha) % sObre 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

--------- ------- ------- - --- ---- ------- -----

Café .. 6 139 Arrôba 170 000 30 600 54,27 

Milho ... 1 480 Saco 60 kg 57 500 12 075 21,40 

Arroz com casca . ... 700 > > ' 24 200 7 260 12,87 
Feijão ... ..... ... I 000 > > > !2 500 4 304 7,62 

Outras .... .... .. 197 - - 2 171 3,84 

TOTAL .. ..... 9 516 -- - 56 410 100,00 



O café representa 54,27 o/o sôbre o total do valor da 
produção no município. Alén de outros de valor inexpres
sivo, produz ainda milho, arroz, feijão, etc. 

Pecuária- Em 31-XII-1955, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos .. . · ......... 
Bovinos ........... 
Caprinos .......... 
E;qüinoa ............ 
Muares ........... 
Ovinos ............ 
Sulnos ......... 

TOTAL ....... 

Nú:~ERO 
DE 

CABEÇAS 

6 
11 601'> 

600 
2 000 
1 100 

800 
12 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

18 
18 560 

60 
3 400 
2 750 

120 
10 8ÓO 

35 708 

% sObre 
o total 

0,05 
51,99 
0,16 
9,52 
7,70 
0,33 

30,25 

100,00 

Dos rebanhos existentes no município, salienta-se o 
de bovinos, representando 51,99 o/o do valor, seguido do 
de suínos, com 30,25o/o, sendo o de menor valor o de 
asininos, com 0,05% do total. 

Produção de origem animal ·- 1955 

PRODUÇÃO UNIDAD:B: QUANT_IDADE VALOR (Cr$) 

cera de abelha ......... . 
Leite ................... . 
Ovos ......... . 

TOTAL ..... 

Quilo 
Litro 
Dúzia 

80 
750 000 
260 000 

2 000,00 
2 625 000,00 
2 600 000,00 

5 227 000,00 

Da produção de origem animal, destaca-se a do leite 
com 750 000 litros e o valor de Cr$ 2 625 000,00, seguida 
pela de ovos e cêra de abelha, perfazendo o valor total 
de Cr$ 5 227 000,00. 

Indústria - A organização :industrial pode ser conhecida 
em parte pelos seguintes· dados, relativos a 1955: 

Organização - 1955 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pesa >ai EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE cata- cmpre-

INDÚSTRIA beleci· gado 
mentoa Cr$1 000 % sObre N.• de Potência 

o total motores em c. v. ----------- ---- ----- ---- ---- ---- ----
Indústria extrativa mi-

neral. ............... .. 10 36 2,92 - -
Indúatria de tranaforma· 

çio e beneficiamento 
da produçio agrlcola 13 112 1 194 97,08 13 148 

Indúatria manufatureira 
e fabril. ............. - -· - - - -

TOTAL ........... ... 122 1 230 100,00 13 148 

Ponte sõbre o rio Turvão 

Cadeia pública 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 145 km de estradas de rodagem, dos quais 

9 sob a administração estadual, 125 sob a municipal e 
os restantes particulares . 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá· 
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Coimbra ............ 24 Rodovia 

Sio Miguel do Anta. 67 Rodovia 

Jequeri.. 157 Rodovia e Fer· 
rovia E. F. Leopoldina 

Abre Campo .. 211 Rodovia e Fer· 
rovia E. F. Leopoldina 

Carangola ... 167 Rodovia 

336 Rodovia e Fer. 
rovia E. F. Leopoldina 

Miradouro .... 108 Rodovia 

313 Rodovia e Fer-
rovia E. F. Leopoldina 

Muria~ ...... 72 Rodovia 

277 Rodovia e Fer-
rovia E. F. Leopoldina 

Mirai. 108 Rodovia 

184 Rodovia e Fer":' 
rovia E. F. Leopoldina 

Guiricema. 60 Rodovia 

78 Rodovia e Fer-
E. F. L~ó'poldina r avia 

São Geraldo ... 32 Rodovia 

50 Rodovia e Fer-
r avia E. F. Leopoldina 

Capital Estadual. 358 Rodovia e Fer- E. F. Leopoldina 
rovia e E. F. Central do 

Brasil. 

Rodovia 
Capital Federal. . 296 

Rodovia e Fer-
404 r avia E. F. Leopoldina 

400 Rodovia 

De um total de 50 veículos a motor existentes no 
município em 31-XII-1955, 23 eram para passageiros e 
27 para carga. Havia 1 bomba de gasolina no município. 

Vias de comunicação - Possui o município 2 agências 

postais e está servido por serviço telefônico urbano e in

terurbano, contando a rêde 30 aparelhos. 
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Estação Rodoviário 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 

situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, 

em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 

Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes 

Lo~radouros públicos 

Existentes .. 

Pavimentados. 

Ajardinados ... 

Outros .. 

Abastecimento de á,4ua 

Prédios servidos. 

Logradouros servidos. 

Es~otos 

Logradouros servidos. 

PrEdios esgotados ... 

{ 

Inteiramente ... . 
Parcialmente ... . 

TOTAL ..... . 

l 
Possuindo hidrômetros .. . 
Possuindo penas ...... . 
Com ligações livres. . 

TOTAL..... . . 

{ 

Totalmente .... . 
. . Parcialmente .. . 

TOTAL ... . 

{

De despejo ........... . 

De águas superficiais .. . 

. . {Pela rêde .... . 

Por fossas .. . 

Iluminação pública e domiciliar (I) 

. . {Número de logradouros ... 
Log,radouros llumtnadoo..... Número de focos ...... _ .. 

Consumo em kWh .... _ .. 

l.i~ações domiciliares (1) 

De luz .................... {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

De f6rça. ...... {Número de ligações .. . 

Consumo em kWh .. . 

(I l Dados relativos <lO ano de 1955. 

DADOS 
NUMll:RICOS 

540 

20 

R 
2 

lO 

9 

252 

252 

12 
3 

15 

12 

12 

220 

19 
182 

25 800 

402 

99 850 

26 

65 000 

Dos prédios existentes, 3 71 estavam situados na zona 

urbana, oito logradouros, inteiramente pavimentados e dois, 

parcialmente. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 8 estabelecimentos comerciais atacadistas, situa

dos na sede; e ainda 157 estabelecimentos comerciais vare

jistas dos quais 74 também na sede. 

Dispõe de 1 agência bancária e 1 correspondente. 
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INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes dados 
relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrevt.r(•) 

----~- -·- ------ -·- ---- -----· --· ---- -·--- ----

{Homens ... I 150 726 424 63,13 36,87 
Quadro urbano Mulheres .. I 314 695 619 52,89 45,11 

TOTAL 2 464 1 421 1 043 57,67 42,33 

{Homens ... 6 674 1 676 4 998 25,11 74,89 
Quadro rural. . Mulheres .. 6677 1 025 5 652 15,35 84,65 

TOTAL 13 351 2 701 10 650 20,23 79,77 

{Homens ... 7 824 2 402 5 422 30.70 69,30 
Em geral. Mulheres. 7 991 I 720 6 271 21,52 78,48 

TOTAL 15 815 4 122 11 673 25,06 73,94 

Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Como se vê, a população alfabetizada atinge 57,67% 

do total o quadro urbano, 20,23 no quadro rural e em 

geral 26,06%. Dos que sabem ler e escrever no muni

cípio, os homens somavam maior número. Em números 

absolutos, assim se expressa a população presente em 

1950, de 5 anos e mais: de um total de 15 815 pessoas, 

4 122 sabiam ler e escrever e 11 693 não sabiam ler e 

escrever, representando êsses últimos 73,94% da popu

lação de mais de 5 anos. 

A percentagem de alfabetização correspondente ao Es

tado, na mesma época, era de 38,24%. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

DADOS NUMli:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
---------------- ------- --··----- -------

Unidades escolares . 
Corpo docente. 
Matrícula efetiva. 

24 
38 

1 383 

21 
34 

I 424 

20 
33 

1 494 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproxima

damente 31,84%. 

As 20 unidades escolares eram dirigidas por 33 pro

fessôres que ministravam o ensino primário a 1 494 

crianças. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada Despesa Saldo ou 

realizada "deficit'' 
Total I Tributãria · 

-------- ------- ------- ------- -------

1951. ......... 809 436 802 7 

1952 ......... 926 522 1 129 203 

1953 .......... 244 537 1 258 14 

1954 ........ 329 547 I 420 91 

1955 ......... 259 958 1 057 202 



Quanto à arrecadação; n:as três esferas admistrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1000,001 
ANOS 

Federal 

1951. ....................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 
1956 ......................... . 249 

Estadual 

2 890 
2 956 
3 837 
5 837 
s 497. 
7 016 

Municipal 

809 
926 

1 244 
1 329 
1 259 
1 682 

Enquanto a receita estadual subiu de 2 850 mil cru
zeiros, em 1951 para 7 016 mil cruzeiros, em 1956, a 
municipal aumentou de 809 mil cruzeiros para 1 682 mil 
cruzeiros, representando, apenas, 23,97% dos totais arre
cadados no município, em 1956. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - As terras 
do município são banhadas pE1los rios Turvão, dos Bagres, 
Casca e São Domingos. Densas matas, de madeiras de 
lei, se estendem pelo tE"rrité.rio municipal. A atividade 
principal é a agricultura, bastante desenvolvida. 

Na sede há 1 hotel, 2 pensões, 1 cinema, 1 biblio
teca, 1 tipografia, etc. 

A assistência social é prestada por 2 médicos, 2 ad
vogados, 7 dentistas e 4 farmacêuticos. Compõe-se a Câ
mara Municipal de 11 vereadores, sendo 5 765 os eleito
·res inscritos. Em 3-X-955, compareceram 2 566 votantes. 

O comércio, bastante intenso se representa por 4 es

tabelecimentos atacadistas e :l4 varejistas, havendo ainda 
2 estabelecimentos industriais e 2 bancários. 

A assistência hospitalar é ·feita pelo Hospital Nossa 
Senhora das Graças, com 40 leitos disponíveis. 

Há instalada em Ervália uma Agência Municipal de 
Estatística órgão integrante do Sistema Estatístico Bra
sileiro. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística E li r Durso) 

ESMERALDAS - MG 
Mapa Municip:ill no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Diz a tradição que em fins do século XVII, 
quando três rapazes, proced1~ntes de São Paulo - os 
irmãos Coelho - transitavam por certo trecho da estrada 
que ligava Pitangui a Sabará, foram irresistivelmente atraí
dos pela beleza panorâmica daquela região e pela ame
nidade de seu clima, resolvendo, por isso mesmo, ali per
manecer, para se dedicarem à agricultura. 

Dentre os primeiros habitantes da povoação, desta
ca-se a figura do alferes Miguel da Silva Fernandes, a 
quem se atribuem os mais rel1wantes serviços prestados ao 
nascente povoado. 

As primeiras edificações surgiram na fazenda "Dona 
lzabel", onde se erguem ume1 igreja sob a invocação de 
Santa Quitéria, cuja imagem e alt~r foram trazidos de 
Portugal pelos irmãos Coelho, e ainda hoje podem ser 
vistos na Matriz de Esmeraldas. 

Por Decreto imperial dE• 14 de julho de 1832, foi 
criada a freguesia de Santa Quitéria (A Lei estadual n.0 2, 

6-24939 

de 14 de setembro de 1891, confirmou o citado Decreto 
imperial de 1832) . 

Em 1855, foi eleito o 1.° Conselho Distrital de Santa 
Quitéria (Esmeraldas) . 

A Lei estadual n.0 319, de 16 de setembro de 1901, 
criou o município de Santa Quitéria (Esmeraldas), com 
território desmembrado do de Sabará. 

Em 2 de janeiro de 1902, foi instalado o município. 
Então se compunha dos seguintes distritos; Santa Qui
téria, Capela Nova do Betim, Contagem e Vargem do 
Pântano. 

A divisão administrativa do Brasil, datada de 1911 
e os quadros de apuração do Recenseamento Geral de 
1.0 -IX-1920, apresentam o município de Santa Quitéria 
composto de dois distritos: Santa Quitéria e Capela Nova 
do Betim. 

Por fôrça da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, o distrito de Capela Nova (ex-Capela Nova do 
Betim), foi desfalcado de parte de seu território, a fim 
de constituir o novo distrito .de Betim, do mesmo muni
cípio de Santa Quitéria. De acôrdo com a citada Lei 
n.0 843, os distritos de Santa Quitéria, Capela Nova e 
Betim integram o município de Santa Quitéria, cuja sede 
foi elevada à categoria de cidade, por efeito da Lei esta
dual n.0 893, de 10 de setembro de 1925. 

No quadro da divisão administrativa, datada de 1933, 
o município de Santa Quitéria continua constituído pelos 
mesmos distritos. Dá-se o mesmo nos quadros das divi
sões territoriais de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como 
no anexo ao Decreto-lei-estadual n.0 88, de 30 de março 
de 1938. 

Em virtude do Decreto-lei Estadual n.0 148, de 17 
de dezembro de 1938, Santa Quitéria perdeu o distrito de 
Betim e o território do extinto distrito de Capela Nova, 
anexados que foram ao novo município de Betim. 

Assim, nos quadros da divisão territorial vigente no 
qüinqüênio 1939-1943, fixados pelo mencionado Decreto
-lei n.0 148, compõem o município apenas dois distritos: 
o de Santa Quitéria, que ficou aumentado de uma faixa 
de terras desmembrada do distrito de Fortuna; e Melo 
Viana - ex-Palmital - transferido do município de Sete 

Lagoas. 
Pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro 

de 1943, que dispõe sôbre a divisão territorial, adminis
trativa e judiciária do Estado para vigorar no qüinqüênio 
1944-1948, o município de Santa Quitéria passou a deno
minar-se Esmeraldas e adquiriu o distrito de Andiroba 
( ex-Buriti), transferido do município de Sete Lagoas. 

Serviço de abastecimento de águo (em construção) 
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Ainda de conformidade com o citado Qecreto-lei nú

mero 1 058, o município recém-criado ficou composto dos 

seguintes distritos: Esmeraldas (ex-Santa Quitéria), Andi

roba ( ex-Buriti) e Melo Viana. 

De acôrdo com as divisões territoriais e judiciário-ad

ministrativas datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem 

como o anexo do Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de 

março de 1938, o município de Santa Quitéria foi um dos 

têrmos da comarca de Belo Horizonte. 

Por efeito do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 

dezembro de 1938 que fixou a divisão territorial vigente 

em 1939-1943, o têrmo de Santa Quitéria foi transferido 

para a recém-criada comarca de Betim. 

Em 14 de julho de 1947, de acôrdo com o Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Mi

nas Gerais, art. 25 o têrmo de Esmeraldas foi elevado à 

categoria de comarca de primeira entrância. Sua insta

lação · se verificou em 15 de novembro de 1948, sendo 

seu primeiro Juiz de Direito o Sr. Dr. Alfredo Gouveia. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - Situa-se o muni

cípio na zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. 

O município é banhado pelo rio Paraopeba. Serra Negra 

é o acidente geográfico mais. importante. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 900 km2
• A sede municipal, situada a 

703 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

19° 45' 35" de latitude Sul e 44° 18' 45" de longitude W.Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 42 km no 

rumo O.N.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 14 311 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 15 330 habitantes, como sendo 
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sua população provável em 31-XII-1955, quando a densi
dade demográfica seria de 17 habitantes por quilômetro 
quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 
na área do município: a sede, a vila de Andiroba, a vila 
de Melo Viana. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ............................ 
Vila de Andiroba ................ 
Víla de Melo Viana .............. 
Quadro ruraL ................... 

TOTAL GERAL ........... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VIJ-1950 

Homens Mulheres 

1 033 1 180 
146 163 
231 214 

5 830 5 514 

7 240 7 071 

Total 

N6meros 
absolutos 

2 213 
309 
445 

11 344 

14 311 

% sôbre 
o total 
geral 

15,46 
2,15 
3,10 

79,29 

100,00 

Como se verifica da leitura do quadro, de seus 14 311 
habitantes recenseados em 1950, 20,61% localizavam-se 
nos quadros urbano e suburbano, e 79,29% no rure.l. 
Verifica-se, então, que prepondera a população rural. Em 
todo o Estado de Minas Gerais, 70% da população loca
lizam-se no quadro rural 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Ind6strias extrativas ............. 
Ind6strias de transformação ...... 
Com6rcio de mercadorias . ........ 
Com6rcio de imóveis e valores imo· 

biliârios, cr6dito, seguros e capita-
lizaçio .......... · .............. 

Prestação de serviços ............ 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ........................ 
Profissões liberais .... ............ 
Atividades sociais ................ 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança p6b!ica 
Atividades domésticas, nio remu· 

neradas e atividades esColares dis· 
centes ... ····················· 

Condições inativas . ... 

TOTAL .................... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres N6meros % sôbre 
o total 

geral 
absolutos 

3 376 20 3 396 34,87 
18 18 0,18 

234 4 238 2,44 
102 3 lOS 1,07 

5 5 0,05 
89 265 354 3,63 

65 4 69 0,70 
4 4 0,04 

22 52 74 0,75 

25 2 27 0,27 
12 12 0,12 

674 4 277 4 951 50,87 
336 153 489 5,01 

4 962 4 760 9 742 100,00 

A base econômica do mumctpiO está bem caracteri

zada na tabela que vimos, onde se observa a predominân
cia do ramo agricultura e pecuária, nas atividades da popu

lação. 

Por motivos óbvios, do total de 9 742 pessoas devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, · 

abrangendo 5 440 pessoas. Das pessoas restantes, 3 396 
dedicavam-se ao ramo "agricultura e pecuária",. sendo o 

mais importante do município. 



AAricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município em 1955, é expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

I'RODUCÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (hal % aóbre Unidade ~uantidade Cr$ I 000 

o total 
--------- ----- ------ ----- ----------

Milho .............. s !100 Saco 50 kg 80 000 12 800 4!1,42 
Arroz .............. !140 . . • I2 000 4 320 I6,66 
Banana ............ ISO Cao:ho 2SO 000 2 000 7,7I 
Mandioca .......... 23S Tonelada 4 soo I 800 6,!14 
Caf~ ............... 200 Arr-~ba 3 000 I I40 4,3!1 
Feijão .............. 337 Saco 50 kg 2 320 I I06 4,26 
Outras ............. 602 -- - 2 7S3 I0,62 

TOTAL ........ 8 I64 - 25 9I9 IOO,OO 

O milho representa 49,42% sôbre o total do valor 
da produção do município. Além de outros de valor inex
pressivo, produz ainda arrcz, bananas, mandioca, café, 
feijão e outros. 

Pecuária - Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

NÚMERO 
DE 

CAEIEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Asininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

TOTAL .................. . 

4 
S!l soo 

680 
2 4SO 
I 300 

220 
4 000 

Cr$ I 000 

14 
I07 100 

68 
2 !140 
3 2SO 

26 
3 000 

116 3!18 

% oóbre 
o total 

O,OI 
92,04 

0,05 
2,S2 
2,79 
0,02 
2,S7 

IOO,OO 

Dos rebanhos existentes no mumcipiO, salienta-se o 
de bovinos, representando 9:2,04% do valor, seguido do 
de equmos com 2,52%, sendo o menor o de asininos 
com 0,01% do total. 

Produção de origem animal 

PRODUTO 

cera de abelha ......... . 
Lã ..................... . 
Leite ................... . 
Ovos ................... . 
Sola (couro de gado bovino) 

TOTAL ............ . 

UNIDADit 

Kg . 
Litro 
D6.zia 

Kg 

1,955 

QUANTIDADE 

4S 
30 

7 000 000 
ISS 000 

VALOR 

I 3SO,OO 
I soo,oo 

2S 000 000,00 
2 480 000,00 

27 482 850,00 

Da produção de origem animal, destaca-se a do leite 
com 7 000 000 de litros e o valor de Cr$ 25 000 000,00, 
seguida pela de ovos, com 155 000 dúzias, perfazendo o 
valor total de Cr$ 27 482 850,00. 
Indústria - A organização i11dustrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relative>s a 1955: 

OrAanizaçãCI - 1955 

N.• de CAPITAL FORCA 

TIPO DE 
esta- Peso<> li EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA 
beleci- empr•:· 
mentos gadc 

Cr$ I 000 % oóbre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. ------------ ---- ---- ---- --·-- -------

Indtíotria extrativa mia 
neral. ............... 8 4I 839 I8,80 7 63,S 

Indtíotria de transforma-
ção e beneficiamento 
da prooução agrlcola I68 439 3 SS2 79,64 42 I6S,8 

lndtístria manufatureira 
e fabril. ............. 3 21 70 1,56 - -

TOTAL ........... 179 SOl 4 461 100,00 4!1 22!1,3 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado por 
319 km de estradas de rodagem, dos quais 30 sob a admi
nistração estadual, 275 sob a municipal e os restantes 14 
particulares. É servido nela Estrada de Ferrn RAd.. Mi

neira de Viação 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO T.P~~-IA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Parâ de Minao .............................. . 
Mateuo Leme .............................. · .. 
Betim ...................................... . 
Contagem, via cidade Industrial .............. . 
Ribeirão das Neves, via Belo Horizonte ....... . 
Pedro Leopoldo, via Belo Horizonte ........... . 
Matozinhos, via Belo Horizonte ............... . 
Capim Branco, via Belo Horizonte ............ . 
Sete Lagoas, via Belo Horizonte ........ . 
Inhauma, via Belo Horizonte ................. . 
Capital Estadual (2) ......................... . 
Capital Federal (2) .......................... . 

75 Roooviério 
4S Roooviârio 
3S Roooviério 
70 Rodoviério 
9S Roooviério 

108 Roooviério 
118 Roooviârio 
124 Roooviârio 
142 Roooviério 
I66 Roooviério 
65 Roooviério 

705 Rodoviério 

(1) Especificar, se fór o caso a (a) ferrovia e a (o) empresa (a) de transporte 
fluvial que serve (m) o Municlpio. - (2) Ao informações referentes a este item 
devem ser prestadas mesmo que o Municlpio não se ligue diretamente à Capital. 

De um total de 99 veículos a motor existentes no 
município em 31-XII-1955, 27 eram para passageiros e 
72 para carga. Havia 1 bomba de gasolina. 

Vias de Comunicação - Possui o município 1 agência 
postal-telegráfica. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMll:RICOS 

----------------------------- --------
Número de prédios existentes ........................ . 

LoAradouros públicos 

Existentes .................................... . 

{

Parcialmente . .............. . 
Pavimentados ............. . 

TOTAL ................. . 

Outros ................................................ . 

Abastecimento d'áAua · 

{

Possuindo penas ............ . 
Pr~dios servidos ........... . 

TOTAL .................. . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos . . . . . . . Parcialmente . .............. . 

TOTAL .................. . 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{

Ntímero de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Ntímero de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares (•) 

De luz .................... { NC6mero dde likgaWçõheo ......... . 
onsumo e .......... . 

De f•r~a { Ntímero de ligações ......... . 
u v • • • • • • • • • • • • • · • • • • · Consumo de kWh ......... · · 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

S2S 

27 

26 

60 

60 

2 
7 

!I 

25 
241 

20 437 

24!1 
110 809 

!I 
84 463 

Dos prédios existentes 500 estavam situados na zona 
urbana. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 46 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 13 situados na sede. 

Dispõe também de 13 correspondentes bancários. 
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Instalação de maquinarias para a captação de água 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

-------------- ---- ----- ----- ----- -----

{Homens ... I 178 781 397 66,29 33,71 
Quadro urbano Mulheres .. 1 318 804 514 61,00 39,00 

TOTAL 2 496 1 585 911 63,50 36,50 

{Homens ... 4 839 2 505 2 334 51,76 48,24 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 544 2 087 2 457 45,92 54,08 

TOTAL 9 383 4 592 4 791 48,93 51,07 

{Homens ... 6 018 3 287 2 731 54,61 45,39 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 5 862 2 891 2 971 49,31 50,69 

TOTAL 11 880 6 178 5 702 52,00 48,02 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Como se vê, a população alfabetizada atinge a 63,50% 

do total no quadro urbano, 48,93% no quadro rural e em 

geral 52,00o/o. Dos que sabem ler e escrever no município, 

os homens preponderavam. Em números absolutos, assim 

se expressa a população presente em 1950, de 5 anos e 

mais: de um total de 11 880 pessoas, 6 178 sabiam ler e 

escrever e 5 702 não sabiam ler e escrever, representando 

êsses últimos 48,00% da população de mais de 5 anos. 

A percentagem de alfabetização correspondente ao Es

tado, na mesma época, era de 38,24o/o . 

En~Sino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMI!:RICOS 

1954 1955 1956 

26 
50 

1 803 

34 
48 

1 827 

23 
53 

1 995 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população em idade escolar - é de aproximadamen
te 56,59%. 
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Quase dois mil alunos recebiam instrução primana, 

ministrada por 53 professôres, em 23 escolas existentes 
no município. Funcionaram 12 unidades escolares do en

sino industrial e 1 do pedagógico. As bibliotecas existen
tes são em número de 7 . 

FINANÇAS PúBLICAS - A . situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1956 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951. ........... 
1952 ............ 
1953 ............ 
1954 .......... 
1955 ........... 
1956 ............ 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

737 258 
855 324 

1 158 349 
1 085 391 
1 369 420 
2 053 459 

Despesa 
realizada 

526 
772 
749 

1 103 
1 915 
2 345 

Saldo ou 
udeficit'' 

211 
83 

409 
18 

546 
292 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administra
tivas, sua situação no mesmo período de tempo foi 
á seguinte: 

ANOS 

1951 .............. . 
1952 ........ ······ ........... . 
1953 ......................... . 
1954 ........ . 
1955 ................. . 
1956 .......... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

333 
649 
723 
638 
752 
980 

Estadual 

1 670 
2 101 
2 342 
2 058 
2 857 
3 597 

Municipal 

737 
855 

1 158 
1 085 
1 369 
2 053 

Enquanto a receita federal subiu de 333 mil cruzeiros 
em 1951, para 980 mil cruzeiros em 1956 e a Estadual de 

1 670 mil cruzeiros em 1951 para 3 597 mil cruzeiros em 
1956, a municipal aumentou de 737 mil cruzeiros para 
2 053 mil cruzeiros em igual período, representando me
nos da metade, dos totais arrecadados no município em 
1956, pelas outras esferas da administração pública. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O municí
pio é banhado em sua maior parte pelo rio Paraopeba. 

Dois monumentos históricos e artísticos notáveis se 

encontram no município: o primeiro é o Edifício da Fa
zenda da Vereda, onde nasceu o Visconde de Caeté, 

1.0 Govêrno da Província de Minas Gerais, situada a 

25 km da cidade, a qual é ligada por rodovia; o segundo, 

é a Fazenda de Santo Antônio, que também pertenceu à 

família do Visconde de Caeté e depois à família do Dr. Fer

nando de Melo Viana, que foi Presidente do Estado de 

Minas Gerais e vice-Presidente da República, situada a· 

5 km da cidade. 

No setor de assistência médica, conta-se um hospital 

com 25 leitos, mantido pela sociedade de São Vicente 

de Paulo. Há mais 1 Centro de Saúde e 2 médicos no 

exercício da profissão . 

Três advogados, três farmacêuticos e três dentistas, 

completam o quadro dos profissionais liberais em ativi

dade no município. 

A hospedagem é representada por 1 hotel e a diversão 

se resume em 1 cinema . 



Compõe-se a Câmara dE~ 9 vereadores em exerciCIO. 
Para as eleições de 3-X-955 estavam inscritos 5 332 elei
tores, dos quais, 2943 votante; compareceram àquele pleito. 

Acha-se instalada em Esmeraldas uma Agência Mu
nicipal de Estatística, órgão integrante do sistema Esta
tístico Brasileiro . 

(Organizado por Wilson Getúlio, com os dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística José Elias), 

ESPERA FI~LIZ - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Diz a tradição que uma comissão de 
engenheiros enviada pelo Govêrno Imperial, para pro
ceder a pesquisas na região, acampou no local onde hoje 
está a Praça da Bandeira, da cidade de Espera Feliz. 
Em seguida puseram-se à espera de provável caça que 
por ali se aventurasse. Dias sucessivos foram felizes na
quela empreitada e daí o primitivo nome de "Feliz Espera", 
mais tarde mudado para "Jl:spera Feliz". "Ligação" foi 
o outro topônimo recebido pela localidade, ao tempo em 
que a E. F. Leopoldina ali construiu uma Estação. 

Em seus primitivos tempos, foi a região habitada por 
puris selvagens, não se podendo conhecer, por falta de 
elementos, a que tribo pertenciam. 

Em 1822, o C.e1 Dutrão, descobriu as terras que são 
hoje abrangidas pelas vertentes do rio Caparaó. Em 1831, 
outros cidadãos, oriundos das cabeceiras do rio Caran
gola, transpondo as serras que separam suas vertentes 

das do rio Paraíba, fixaram··Se nas nascentes do rio São 
João do Rio Prêto. 

As terras que se acham situadas nas cabeceiras do 

rio São João do Rio Prêto, onde nascem numerosos ribei

rões, foram adquiridas em 1831 ou 1851, data impre

cisa, pelo guarda-mor Mano1~l Esteves de Lima, proprie

tário do grande imóvel "Santa Maria". Em tais glebas, 
hoje se localiza o distrito de Caparaó. 

Outros, entretanto, foram os colonizadores das terras 

onde atualmente se acham cos distritos de Espera Feliz e 
Caiana. 

Igreja· Matriz 

Pico da Bandeira, ponto culminante do Brasil, com 2 884 metros de. altura 

Vieram quase todos êles da então província do Rio 
de Janeiro, deixando como descendentes a família Carlos 
de Souza, proprietária de extensas glebas de terras naquele 
lugar. 

Mas sem dúvida nenhuma, Manoel Francisco Pinhéi
ro foi o grande pioneiro da colonização daquelas terras. 
Em 1848 introduziu a cultura do café, na zona. 

Em 1948, o seu produto já beneficiado, juntamente 
com outros de sua lavoura, eram vendidos nos portos flu
viais de Cardoso e Guedes, situados pouco acima de vila 
Campos. 

Todo o território que hoje integra o município de 
Espera Feliz, pertenceu à Vila de Campos, da província 
do Rio de Janeiro. Só muitos anos depois, passou aquêle 
território a integrar, primeiramente, a freguesia de N. s.a de 
Tombos, comarca de Presídio, hoje, Visconde do Rio 
Branco; .depois, a Vila de Ubá e ao têrmo de São Paulo 
do Muriaé, para, por último, se transformar em Freguesia 
de Santa Luzia do Carangola. 

Pelo disposto na Lei estadual n.0 663, de 18 de setem
bro de 1915, do então povoado de Espera Feliz, foi trans
ferida a sede do distrito de São Sebastião da Barra, criado 
anteriormente, por fôrça do Decreto n.0 116, de 21 de 
junho de 1890. Nos quadros do Recenseamento Geral de 
1950, permanece o distrito compondo o município de 
Carangola, passando, porém, a denominar-se Espera Feliz, 
em face da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923. 

Em virtude da citada Lei n.0 843, o distrito de Espera 
Feliz perdeu parte de seu território para o novo distrito 
de São João do Rio Prêto, do município de Carangola. 
De conformidade com a divisão administrativa do Estado, 
fixada pela referida lei, bem como a divisão administra
tiva do Brasil, relativa a 1933, o distrito de Espera Feliz 
continua a fazer parte do município de Carangola, situa
ção que se mantém inalterada nas divisões territoriais de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como, no quadro anexo 
ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938. 

Em razão do Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938, foi criado o município de Espera Feliz, que, no 
quadro estabelecido por êsse decreto-lei, figura integrado 
por 3 distritos: Espera Feliz e Caiana, transferidos de 
Carangola, e Caparaó. 

A instalação do município realizou-se em 1.0 de ja
neiro de 1939 e foi seu 1.0 Prefeito o Bacharel José Au
gusto Ferreira Filho. O município se subordina ao têrmo 
e comarca de Carangola . 
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LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais . O aspecto 
geral do seu território é montanhoso, localizando-se no 
município o ponto mais elevado do Brasil, o Pico da Ban

deira com 2 884 m. 

SITUAÇÃO A 

. o 

I .. 
Posição do Municípüo em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 686 km2 • A sede municipal, situada a 
748 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 39' 00" de latitude Sul e 41° 54' 20" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 229 km, no 

rumo E.S.E. Temperatura em graus centígrados: média 
das máximas: 26; das mínimas: 10; compensada: 18. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 18 351 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 19 386 habitantes, como sendo sua 
população provável em 31-XII-1955, quando a densidade 
demográfica seria de 28 hab./km2 • 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 
na área do município: a sede, a vila de Caiana e a de 
Caparaó. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homens Mulheres -Números % sObre 
absolutos o tora! 

geral 

Sede ............................ 915 1 012 1 927 10,50 
Vila de c .. iana ....... ; .......... 288 321 609 3,31 
Vila de Capara6 ................. 323 345 668 3,64 

uadro Rural ··················· 7 763 7 384 15 147 82,55 Q 

TOTAL GERAL ........... 9 289 9 062 18 351 100,00 

Como se verifica da leitura do quadro acima, de 
seus 18 351 habitantes recenseados em 1.950, 17,45% loca
lizavam-se nos quadros urbano e suburbano, e 82,55, no 
rural. Verifica-se, pois, que prepondera a população rural. 
Em todo o Estado de Minas Gerais. 70% da oooulacão 
localizam-se no auadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA Ramos de 

atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 4 417 233 4 650 37,28 
Indústrias extrativas ............. 85 47 132 1,05 
Indústrias de transformação ...... 208 4 212 1,69 
Comtrcio de mercadorias ......... 166 6 172 1,37 
Comércio de im6veis e valores mobi-

liãrios, crédito, seguros e capitali· 
zação ......................... 3 - 3 0,02 

Prestação de serviços ............ 108 130 238 1,90 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem ........................ 116 2 118 0,94 
Profissões liberais ................ 13 1 14 0,11 
Atividades sociais ................ 14 31 45 0,36 
Administração pública, Legislativo 
e Justiça ........................ 29 - 29 0,23 
Defesa nacional e segurança pública 9 - 9 0,07 
Atividades domésticas não remu· 

neradas e atividades escolares dia-
centes ........................ 193 5 201 5 394 43,32 

Condições inativas ............... 950 505 1 455 11,66 

TOTAL ..................... 6311 6 160 12 471 100,00 

A base econômica do município está bem caracteri
zada na tabela que vimos, onde se observa a predominân
cia do ramo agricultura e pecuária nas atividades da popu

lação. 

Por motivos óbvios, do total de 12 471 pessoas devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos 
abrangendo 6 849 pessoas. Das pessoas restantes, 4 650 
dedicavam-se ao ramo da agricultura e pecuária represen

tando a maioria da população ativa. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município em 1955 é expressa pelos dados constan

tes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) %sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 

Café ............... ... ArrOba 142 000 55 380 67,91 

Milho .............. 61 Saco 60 kg 65 000 11 700 14,33 

Feijão .............. 390 > > > 10 300 4 520 5,53 

Arroz .............. 1 000 > > > 8 560 2 397 2,93 

Cebola ............. 8 ArrOba 12 000 1 200 1,47 

Batata-inglesa ...... 57 Saco 60 kg 3 800 1 140 1,39 

Outras .... · ......... ... - - 5 257 6,44 

TOTAL ........ ... - - 81 594 100,00 

O café representa 67,91% sôbre o total do valor da 
produção no município. Além de outros de valor inexpres
sivo, produz ainda milho, feijão, àrroz cebola, etc. 



Vista da Rua Fiuravante Padula 

Pecuária - Em 31-XII-195~i era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

Núlii:ERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABI~CAS (Cr$ 1 000) % s6bre 

o total 

5 15 0,02 
25 000 40 000 69,23 

Asininos . ...................... . 
Bovinos .............. : ....... . 
Caprinos ...................... . 1 800 270 0,46 
Eqüinos ...................... . 2 500 3 750 6,48 
Muares ....................... . 980 2 058 3,55 
Ovinos ....................... . 150 23 0,03 
Sulnos ....................... . 13 000 11 700 20,23 

TOTAL .................. . 57 816 100,00 

Dos rebanhos existentes, salienta-se o de bovinos, 
representando 69,23% do valor, seguido do de suínos, 
com 20,23%, sendo de men)r valor o de asininos com 
0,02% do total. 

Produção de origem animal ·- 1955 

PRODUTO Unidade Quantidade Valor (Cr$) 

Leite .................... Litro 2 200 000 7 700 000,00 

Ovos .................... Dtízia 100 000 1 500 000,00 

TOTAL ............. - - 9 200 000,00 

.Na proauçao ae ortgem ammaJ, aestaca-se a ao· Jene 
com 2 200 000 litros e o valor de Cr$ 7 700 000,00, segui-
da pela de Óvos, com 100 000 dúzias e o valor de ..... . 
Cr$ 1 500 000,00 perfazendo o valor total de ....... . 
Cr$ 9 200 000,00 . 

Pico do Cristal ccom 2 798 metros 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 240 km de estradas de rodagem, sob a admi
nistração municipal. É servido pela Estrada de Ferro 
Leopoldina. 

Dispõe além disso de 1 camoo de oouso. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

-------------1----------------------
MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Carangola. 
Carangola. 

26 Onibus 
27 Onibus 
38 ·Trem E.F. Leopoldina 

Onibus 
C~r~ngola .... . 
Dtvtno ...... ........... . 52 
Manhuaçu .............. . 73 Onibus 
Manhuaçu .............. . 79 Trem E.F. Leopoldina 
Manhumirim ............ . 46 Onibus 
Manhumirim ............ . 56 Trem E.F. Leopoldina 
Guaçul - Esplrito Santo 
Guaçul - Esplrito Santo 
Capital Estadual. . 

36 Onibus E.F. Leopoldina 
49 Trem E.F. Leopoldina 

627 Onibus 
760 Trem E.F. Leopoldina e 

Central do Brasil 
Capital Federal. 429 Onibus 

462 Tcem E .F. Leopoldina e 
Central do Brasil 

567 Trem E.F. Leopoldina 

De um total de 114 veículos a motor existentes no 
mumctpto em 31-XII-1955, 40 eram para passageiros e 
74 para carga. Havia 2 bombas de gasolina no município. 

Vias de éomunicação - Possui o município 1 agência 
postal-telegráfica. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, 
em 1954; conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção do Estado de Minas 
Gerais: 

~SPECIFICAÇÃO 

Número de prádios existentes ............. .............. . 

Logradouros públicos 

Existentes . ............................................ . 

{

Inteiramente . .............. . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente . ............. o o 

TOTAL .................. . 

Ajardinados ....................................... · .... · .. 

Outros .... : ........................................... . 

Abastecimento d'á.gua 

. . .. {Possuindo penas ............ . 
Pr~dios serv1dos ........ . 

TOTAL ................... . 

Logradouros servidos . 
{

Totalmente ................ . 
Parcialmente . .. o •••••••••••• 

TOTAL ................. . 

Esgotos 

Logradouros servidos .. 
{

De despejo ................ . 

De éguas superficiais ....... . 

Logradouros servidos pela rêde .......................... . 

lluminaçito pública e domiciliar (•) 

{

Ntímero de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados .. :. . Níimero de focos .. ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (*) 

De luz .................... {Ntímero de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

De f6rça 
. { Ntímero de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMil:RICOS 

570 

14 

2 
1 
3 

10 

300 

300 

9 
2 

11 

6 

20 

14 
149 

,Q 213 

350 

3 500 

14 

o 518 
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Outro aspecto do Pico da Bandeira 

Dos prédios existentes, 467 estavam situados na zona 
urbana. Dois logradouros públicos foram calçados em 
1956, havendo ou~ros 12 sem calçamento. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 18 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 6 situados na :sede; e ainda com 61 estabelecimentos 
comerciais varejistas dos quais 29 também na sede. 

Dispõe de 4 correspondentes bancários 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização - fornecem os seguintes 
dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

r=~ 
I 189 904 385 76,03 23,97 

Quadro urbano Mulheres .. 1 451 894 557 61,61 38,39 

TOTAL 2 640 1 798 942 68,10 31,90 

r~· 
6 352 2 394 3 958 37,68 62,32 

Quadro rural . . Mulheres .. 5 970 1 786 4 184 29,91 70,09 

TOTAL 12 322 4 180 8 142 33,92 66,08 

r=··· 7 641 3 298 4 343 43,16 56,84 
m geral ····· M::e:e:-~ 7 421 2 680 4 741 36,11 63,89 

15 062 5 978 9 084 39,68 60,32 

E 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Como se vê, a população alfabetizada atinge a 68,10% 
do total no quadro urbano, 33,92% no quadro rural e em 
geral 39,68%. Dos que sabem ler e escrever no muni
cípio, os homens somavam maior número. Em números 
absolutos, assim sE~ expressa a população , presente em 
1950, de 5 anos e mais: dentre 15 062 pessoas, 5 978 
sabiam ler e escrever e 9 084 não sabiam ler e escrever, 
representando êsses últimos 60,32% da população de mais 
de 5 anos. 

A percentagem de alfabetização- correspondente ao Es
tado, na mesma época, era de 38,24%. 

Ensino primário -- Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 

96 

Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situaçio 
do ensino primário no município: 

DADOS NUM2RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 21 27 18 

Corpo docente ......•.......... 31 40 30 

Matricula efetiva .............. 1 345 1 424 1 300 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 29,16%. 

Como se verifica do quadro acima, 18 escolas primá
rias, dirigidas por 30 professôres, serviam a 1 300 alunos. 
Havia apenas 1 biblioteca. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1956 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total ·Tributária 
realizada "deficit" 

1951. ........... 898 ( ... ) 800 98 

1952 ............ 969 (. .. ) 934 35 

1953 ............ 1 294 ( ... ) 1 370 - 76 

1954 ............ 1 169 ( ... ) 1 856 - 687 

1955 ............ 1 735 ( ... ) 2 616 - 881 

1956 ............ 2 516 (. .. ) 2 473 - 43 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951. ........................ . 315 2 513 898 

1952 ......................... . 444 3 000 969 

1953 ......................... . 622 5 169 1 294 

1954 ......................... . 660 6 380 1 169 

1955 ......................... . 861 6 595 1 73lt 

1956 ......................... . 949 7 965 2 516 

Enquanto a receita federal subiu de 315 mil cru
zeiros em 1951, para 949 mil cruzeiros em 1956 e _a Es
tadual de 2 513 mil cruzeiros em 1951 para 7 965 mil 
cruzeiros em 1956, a municipal aumentou de 898 mil cru
zeiros para 2 516 JDil cruzeiros em igual período repre
sentando pouco mais de 20% dos totais arrecadados no 
município em 1956 pelo Estado e União. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICIPIO - Como ati
vidade econômica, predominam no município a agricul
tura, pecuária e .a extração de mica, caulim e feldspato. 
Em 1948, por exemplo, o município exportou 150 893 kg 
de mica, num total de Cr$ 2 263 395,00. 

A cidade possui 2 · logradouros públicos inteiramente 
calçados e um ajardinado. Dos. 570 prédios existentes, 
cêrca de 300 estavam servidos d'água .. Havia, ainda, em 



1954, 350 ligações elétricas domiciliares e 149 focos ilu
minavam 14 logradouros locais. Contam-se 2 hotéis, 1 pen-

são e 1 cinema. 
O Comércio, em 1956, ;e constituía por 4 estabele

cimentos atacadistas e 8 vsrejistas, havendo, ainda, no 
município, 2 estabelecimentos. industriais. 

Particularidade digna de registro é a de situar-se no 

município, na serra do Caparaó, o Pico da Bandeira, 

ponto culminante . do sistem::t orográfico brasileiro, com 

2 884 metros de altitude, sendo encontrados ainda, muitos 
outros picos, como o de Calçado ou Cruzeiro e o do Cristal, 

com 2 861 e 2 798 m, respectivamente. 

Três médicos, três farmai:êuticos e três dentistas pres

tam seus serviços à populaçiío do . município, que dispõe 

de 1 hospital com 18 leitos. 

A Câmara Municipal compõe-se de 9 vereadores. 

Foram inscritos para as elei1;ões de 3-X-955, 5 558 elei

tores dos quais, 2 891 compareceram às urnas no mencio

nado pleito. 

Encontra-se instalada na cidade uma Agência Muni

cipal de Estatística, órgão ccmponente do Sistema Esta

tístico Brasileiro . 

(Organizado por Wilson Getúlio, com os dados fornecidos pelo 

Agente de Estatística Cleto Romuilldo Vieira). 

ESPINOSA - MG 
Mapa Municip~l no 8.0 Vol. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O povoado foi ele

vado à categoria de Distrito p~la Lei provincial n.0 1 905, 
de 19 de julho de 1872 e Li~i estadual n.0 2, de 14 de 

setembro de 1891, com o nome de Lençóis. 

Em 1911 pertenCia ao município de Boa Vista do 

Tremedal, sendo que em 192(1 o mesmo distrito aparecia 

com o nome de Lençóis do Rio Verde. 

Foi elevado a vila, com sede na povoação de São 
Sebastião dos Lençóis e a denominação de Espinosa, pela 

Lei estadual n.0 843, de 7 di~ setembro de 1923, tendo 

sido desmembrado de TremEdal, • antiR:o Boa Vista do 
Tremedal. 

Espinosa foi criado, constando dos distritos de São 
Sebastião dos Lençóis, Santo Antônio de Mamonas e Santa 

Rita. 

De acôrdo com a Lei 11.0 843, citada acima, São 
Sebastião dos Lençóis passou a Espinosa e o Distrito de 

Santa Rita a Itamirim. Posteriormente, Santo Antônio de 

Mamonas passou a chamar-sE~ apenas Mamonal. 

A vila foi instalada em 9 de março de 1924. 

Foi elevada a cidade pela Lei estadual n.0 885, de 
27 de janerro de 1925. 

O município atualmente É' Têrmo Judiciário da Co
marca de Pedra Azul. 

LOCALIZAÇÃO DO M.UNICJ:PIO - Situa-se o muni
cípio na zona de Itacambira dei Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 2 204 km2 • A sede municipal, situada 

a 539 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

14° 55' 39" de latitude Sul e 42° 49' 01" de longitude W.Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 565 km no 
rum~ N.N.E. Temperatura em graus centígrados: média 

das máximas: 30; das mínimas: 20; compensada: 25. 

SITUAçÃO A . I " 
.. 

.... 

o 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

de 1950, era de 17 720 habitantes a população do muni

cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta

tística de Minas Gerais dão 19 173 habitantes como sendo 

sua provável população em 31-XII-1955, quando a densi

dade demográfica seria de 9 habitantes por quilômetro 

quadrado. 

Princípais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, eram 

as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 

na área do município: a sede, a vila de ltamirim e a vila 

de Mamonas. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
t.•.vii-tgso 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral 

;ede ............................ 804 860 1 664 g,Jg 
lila de Itamirim ................ 53 51 104 0,58 
/ila de Mamonas .. 00 •• 00 •••••••• 96 126 222 1,25 
~uadro rural. ................... 7 587 8 143 15 730 88,78 

TOTAL GERAL ........... 8 540 9 180 17 720 100,00 

:>RINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramas de 

rtividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-
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menta Geral de 1950, assim era distribuída a população 
~unicipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOs DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias E>;trativaa ............. 
Indústria de transformação ....... 
Com~rcio de mercadorias ......... 
Com~cio de imóveis e valores mobi-

lillrioa, crMito, seguros e C&JJitali~ 
zaçio .......................•• 

Prestação de serviços ............. 
Transporte, comunicações e annaze· 

nagem . ....................... 
ProCissões liberais .... ............ 
Atividades sociais ................ 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom9ticaa, não remu-

neradao e atividades escolares dia-
centes ......................... 

Condições inativas . .............. 

TOTAL ..................... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números 
absolutos 

4 2'20 538 4 758 
11 11 

180 2 182 
96 5 101 

5 5 
54 80 134 

45 46 
5 5 

14 19 33 

70 6 76 
10 lO 

195 5 324 5 519 
511 378 889 

5 416 6 353 11 769 

%sObre 
o total 
geral 

40,45 
0,09 
1,54 
0,85 

0,04 
1,13 

0,39 
0,04 
0,28 

0,64 
0,08 

46,92 
7,55 

100,00 

A atividade principal no município é a agricultura e 
a pecuária. 

Segundo os dados acima, na época do último Censo, 
40,45% da população de 10 anos e mais se dedicavam a 
esta atividade, o que é muito representativo, se conside
rarmos que outros 46,92% dessa mesma população dedi
cavam-se a atividades não remuneradas. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ARE: A 
AGRICOLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 %sObre 
o total --------

Algodão ............ 12 000 ArrOba 500 000 52 500 91,80 
Milho .............. I 000 Saco 60 kg 15 500 2 170 3,79 

utras .... ......... .. - - 2 527 4,41 o 
TOTAL ........ ... - - 57 197 100,00 

Algodão e milho são as duas culturas principais do 

município que em 1955 apresentou uma produção agrí
cola com valor total estimado em 57 milhões de cruzeiros. 

Pecuária- Em 31-XII-1955 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aaininos . .............. . 

g~~~~~ .... : .. : .·.·. ·. ·. ~:::::::::::: 
Eqüinos ...................... . 

~:E:~· .. · .. · . .-................. :·:·:·:~::.:::::::: 
TOTAL· .................. . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

350 
25 000 

4 500 
5 000 
1 200 
4 000 

20 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

140 
35 000 

360 
5 500 
2 400 

400 
12 000 

55 800 

%sObre 
o total 

0,25 
62,74 

0,64 
9,85 
4,30 
0,71 

21,51 

100,00 

A pecuária municipal vem se desenvolvendo satisfa· 
tõriamente sendo notória a melhoria dos rebanhos bovinc 

e suíno que nos últimos anos passaram a contar .com repro· 
dutores selecionados. 
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MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro adiante 
mostra a situação dos melhoramentos urbanos na sede 
municipal em 1954, conforme registros existentes nos Ser
viços de Estatística da Viação e da Produção de Minas 
Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMI!:RICOS 

Número de pr6dios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos 

Existentes .............................................. . 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL ............... . 

Outros ................................................ . 

lluminaçílo pública e domiciliar (•) 

Logradouros iluminados ..... ~ Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares (•) 

De luz .................... {Número de ligações ......... . 

Consumo de kWh .......... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

330 

30 

14 
1 

15 

15 

15 400 

145 

31 300 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 176 km de estradas de rodagem, dos quais 
140 sob a administração estadual e 36 sob a municipal. 
É servido pela Estrada de Ferro do Leste Brasileiro. 

Tábuas Itinerárias - Vejamos as tábuas itinerárias do 
município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE 

MUNICIPIOS LIMITROFES 

Monte Aml. .............................. . 
Rio Pardo de Minas ....................... . 
Urandy (Estado da Bahia) ................. . 
Capital Estadual. .......................... . 
Capital Federal ............................ . 

(km) TRANSPORTE 

30 Auto e Ferrovia 
180 Auto 
30 Auto 

900 Auto e Ferrovia 
Idem 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas situa~ 
dos na sede, e ainda com 208 estabelecimentos comerciais 
varejistas dos quais 200 também na sede. 

Dispõe de 1 agência bancária e 3 correspondentes. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do munidpio: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
ler e ler e 

escrever escrever(•) 
escrever escrever(•) 

----·- ----- ----------------
{Homens ... 777 414 363 53,28 46,72 

Quadro urbano Mulheres .. 899 386 513 42,93 57,07 

TOTAL 1 676 800 876 47,73 52,27 

t Homens ... 6 158 640 5 518 10,39 89,61 

Quadro rural.. Mulheres .. 6 854 200 6 654 2,91 97,09 

TOTAL 13 012 840 12 172 6,45 93,55 

{Homens ... 6 935 I 054 5 881 15,19 84,81 

Em geral...... Mulheres .. 7 753 586 7 167 7,55 92,45 

TOTAL 14 688 1 640 13 048 11,16 88,84 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 



Ensino primarw - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Edt:1cação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi esta a situação do 
ensino orimário no municíoio: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

19!i4 1955 1956 

Unidades escolares .............. 16 15 15 
Corpo docente .......... ....... 24 23 23 
Matricula efetiva ................ 694 674 676 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar é de aproximada
mente 15,33%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecad11da 
Despesa Saldo ou 

Total Tribu1.ária 
realizada "deficit" 

1951 ............ 635 213 605 30 
1952 ............ ... -
1953 ............ 939 189 752 187 
1954 ............ 803 181 991 - 188 
1955 ............ 1 251 250 1 014 237 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Fede1·al Estadual Municipal 
----------·------------------
1951 .... 
1952. 
1953 .... 
1954 .. 
1955 ..... 

260 
339 
323 
333 
398 

757 
944 

1 126 
I 783 
2 840 

635 

939 
803 

I 251 

DIVERSOS ASPECTOS DO. MUNICíPIO - O Legis
lativo municipal é integrado por dez vereadores. Em 
3-X-955, havia 2 993 eleitores inscritos, dos quais 1 692 
compareceram às eleições daqLiela data. 

Em 1955, foram registra:los., pela Prefeitura Muni-
cipal: 4 automóveis, 1 camioneta, 32 caminhões. 

Contam-se na sede 4 hotéis e 4 aparelhos telefônicos. 

Apenas 1 médico exerce ali a profissão. 

No setor cultural destaca-:;e 1 biblioteca 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Jacy P. Silva). 

ESTIVA-- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Os viajantes que do Sul de Minas de
mandavam à Capitania de São Paulo tinham como única 
passagem determinado ponto próximo à foz de um ribeirão 
no rio Três Irmãos. Tôda a ár,~a em derredor era extenso 
pantanal e no dizer dos antigos constituía o pior pedaço 
da estrada dos tropeiros que vinham de Pouso Alegre, 
pela perda freqüente de burros de carga nos atoleiros ali 

Vista parcial da cidade 

existentes. Autoridades e particulares, interessados em re
mover o grande obstáculo e evitar a continuação de pre
juízos, lá pelo ano de 1720, resolveram construir uma 
estiva de madeira roliça, o. que foi feito nu~a extensão de 
210 metros, desde o local onde hoje se ergue o obelisco 
comemorativo da criação do município, até o fim da atual 
Rua Pouso Alegre, na cidade. O nome de Brejo da Esti
va e posteriormente Estiva dado àquele trecho da estrada, 
aplicou-se naturalmente ao ribeirão e ao povoado que 
depois se formou. 

Segundo Amadeu de Queiroz, em seu livro "Pouso 
Alegre", em 1760 tôda a região já era conhecida e explo
rada e oficialmente administrada. O primeiro habitante 
da Estiva foi Domingos Soares, que aí chegou lá pelo 
ano de 1757, derrubou florestas e iniciou o cultivo das 
terras e a criação de gado. Outros que depois dêle vieram 
para o mesmo local, fixaram-se definitivamente, dada a 
boa qualidade das . terras e a amenidade do clima . O po
voado se formou, muitos anos depois, à margem do rio, 
nêle se fixando como fazendeira a viúva Rosa Maria Lopes, 
que, pela sua grande devoção a Nossa Senhora da Con-

Vista parcial da Avenida Municipal 
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Vista parcial aérea da cidade 

ce1çao Aparecida, tinha em oratório a sua imagem e reu
nia em orações os seus familiares. A devoção se espalhou 
e muitos acorriam, mesmo de lugares distantes, a tomar 
parte nas piedosas orações. Não tardou que se pensasse 
em erigir uma capE!la em que fôsse a imagem condigna
mente venerada, o que se fêz com o generoso concurso dos 
moradores de tôda a redondeza, não, porém, no mesmo 
local em que surgira o primitivo núcleo, mas onde se 
acha a atual Praça da Matriz, considerado mais apropria
do pelos construtores, pela sua maior elevação, de acôrdo 
com as recomendações da autoridade diocesana, na época 
o Bispo de São Paulo, que determinou taxativamente na 
respectiva licença fôsse a capela em lugar decente, alto 
e livre de umidadE!S. A construção da capela em outro 
local, que ficou concluída em 1843, desgostou profunda
mente a viúva Rosa Maria Lopes, que, por êsse motivo, 
vendeu suas propriedades e se retirou para lugar incerto. 

Em 1853 foram doados 14 hectares de terras para 
a formação do patrimônio de Nossa Senhora Aparecida da 
Estiva, sendo doadores João Pereira dos Reis, Luiz Pe
reira dos Reis, Antônio Pereira dos Reis, Joaquim Etel
vino Pereira, José Ribeiro Pereira e João Galdino Pe
reira . A primitiva capela foi substituída por outra de 
maiores dimensões e em 1919, iniciada a construção defi
nitiva da atual igreja matriz, sob a direção do então 
vigário padre Antônio Pascoal. 

Pela Lei provincial n.0 1 654, de 14 de setembro de 
1870 foi o povoado elevado à categoria de distrito, per
tencente ao município de Pouso Alegre, subordinação na 
qual se manteve até sua constituiçãq em. município autô
nomo, pela Lei estadual n.0 336, de 27 de dezembro de 
1948, composto de um único distrito, passando a dois no 
qüinqüênio de 1954 a 1958, com a criação do distrito 
de Pântano, pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 
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1953. Judiciàriamente, está o município de Estiva subor
dinado à comarca de Pouso Alegre. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O terri
tório é banhado pelos rios Itaim e Três Irmãos, afluentes 
do Sapucaí. 

SITUAÇÃO A 

o 
I 
I .. 

Posicão do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 241 km2 • A sede municipal, situada 
a 965 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
22° 26' 48" de latitude Sul e 46° 01' 06" de longitude W.Gr. 



Vista parcial do povoado de Lagoa 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 358 km, no 
rumo S.S.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 8 256 habitantes a população do município. 
Estimativas do DepartamentCI Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 8 742 habitantes, como sendo sua popu
lação provável em 31-XII-1955, quando a densidade de
moe:ráfica seria de 36 habitantes oor auilômetro auadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Hon1ens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
- -----~- ----- ----- -----

c idade de Estiva . ..... 474 500 974 11,79 
Quadro urbano. ..... 3 699 3 583 7 282 88,21 

TOTAL GERAL. 4 173 4 083 8 256 100,00 

NOTA - Os dados do presente quadro dão ao município caracterlsticas de 
inteiramente ruralista, com perto de noventa por cem de sua população concentrada 
fora dos quadros urbanos. 

PRINCIPAL .'\TIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, assim estava distribuída a popu
lação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS OE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvicultura 
Indústrias extrativas . ..... . 
Indúatria de transformação .... 
Com~rcio de mercadorias. . . . . . . . 
Comércio de imóveis e valores mobi· 

liários, crédito, seguros e capitali· 
zação ................ . 

Prestação de serviços . ........... . 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ........... . 
Profissões liberais . .... . 
Atividades sociais . ..... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça .................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas, não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ............ . . 

Condições inativas . .. . 

TOTAL ......... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

HonLens 

I 998 

61 
67 

3 
19 

13 

9 
2 

187 
395 

2 756 

Mulheres 

53 

54 

17 

2 211 
293 

2 630 

Total 

Números 
absolutos 

2 051 

62 
67 

3 
73 

13 

19 

10 
2 

2 398 
688 

5 386 

% sObre 
o total 

geral 

38,10 

1,15 
1,24 

0,05 
1,35 

0,24 

0,35 

0,18 
0,03 

44,54 
12,77 

100,00 

A condição de município inteiramente ruralista de
monstrada no quadro de localização da população é con
firmada pelo quadro acima, em que se verifica a alta 
percentagem de mais de 38% do total de habitantes de 
10 e mais anos de idade ocupados na agricultura, pecuária 
e silvicultura. Os outros ramos de atividade, como indús
tria de transformação, comércio de mercadorias e prestação 
de serviço, figuram com 1,15%, 1,24% e 1,35%, respec
tivamente, ausência completa de pessoas ocupadas na in
dústria extrativa e nas profissões liberais e índices percen
tuais inferiores a um por cem nos demais ramos, sem 
falar das atividades domésticas, etc. e das· condições ina
tivas, aue aoarecem com 44.54% e 12.77%. resnectiva
mente. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município em 1955. é exoressa oelos dados cons
tantes da tabela abaixo: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000,00 
o total 

----- ------ ----- ------ -----
Milho ............ 3 400 Saco 60 kg 45 000 13 500 67;31 
Café ............. 100 > > » 3 600 1 980 9,86 
Arroz ... ... .... 160 > . > 3 600 1 368 6,81 
Outras .... ....... 278 - - 3 214 16,02 

TOTAL ...... 3 938 - - 20 062 100,00 

Com uma área cultivada de 3 938 hectares, tem o mu
nicípio, aproveitados na agricultura, cêrca de 12% do 
seu território. O milho é a cultura mais explorada, abran-

Vista parcial da principal avenida 
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gendo 86% da área cultivada e mais de dois terços do 
valor total da produção. 

Pecuária - Em ~11-XII-1955 era a seguinte a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos ........ 
Bovinos .... 
Caprinos. 
Eqüinos ...... 
Muares ........ 
Ovinos ..... 
Suinos ... 

TOTAL ...... 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

30 
8 500 

300 
I 000 

350 
300 

7 200 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 

33 
15 300 

39 
900 
630 
42 

3 600 

20 544 

% sôbre 
o total 

0,16 
74,49 
0,18 
4,38 
3,06 
0,20 

17,53 

100,00 

O rebanho bovino abrange cêrca da metade do efe
tivo pecuário total e quase três quartas partes do valor . 
Os suínos, apesar de concorrerem com 40% na quantidade, 
participam apenas com 17,35% no. valor. O rebanho 
bovino, que exporta uma parte de sua produção para as 
praças de São Paulo, Cruzeiro e Rio de Janeiro, con
tribui também para a produção leiteira, que subiu em 
1955 a 2 050 000 litros, no valor de 5 740 000 cruzeiros. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos segu~ntes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sôbre N.• de Pot!ncia 

o total motores em c .. v. 
------- ---- --------

Ind6stria extrativa mi-
neral ................ 6 19 

Ind6stria de transforma-
350 44,75 - -

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 16 38 432 55,25 6 48 

Ind6stria manufatureira 
e fabril. ............ - --,- - - - -

TOTAL ........ .. 22 57 782 100,00 6 48 

São elementos principais na indústria de transforma
ção e beneficiamento o fumo em corda e a farinha de 
milho, com produções cujos valores expressaram-se res
pectivamente em Cr$ 628 000,00 e Cr$ 688 000,00. A 
indústria extrativa mineral é representada pela extração 
de areia e pedras para construção, bem como argila para 
as olarias e cerâmicas . 

MEIOS DE TRANSPORTE - A rêde de estradas de 
rodagem que corta o território municipal tem a extensão 
total de 48 km, sendo 22 km de estrada federal, 6 km de 
estradas municipais e o restante representado pelas rodo
vias particulares . 

Veículos motorizados - O número de veículos motoriza
dos do município elevava-se em 1955 a 19 unidades, sendo 
12 automóveis de passageiros e 2 auto-ônibus, 6 cami
nhões e 1 camioneta para carga. 

Tábua itinerária - Para as viagens da Cidade às sedes 
municipais limítrofes, são preferidos os seguintes meios 
de transporte: 
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para Borda da Mata, 72 km em rodovia; 
para Cachoeira de Minas, 67 km, em rodovia; 
para Cambuí, 18 km em rodovia; 
para Paraisópolis, 88 km em rodovia 

Ponte de ltaim 

para Pouso Alegre, 33 km em rodovia: 
para Bom Repouso, 23 km a cavalo; 
para Bom Jesus do Córrego, 24 km em rodovia. 

As viagens a Belo Horizonte, pela Rêde Mineira de 
Viação, têm o percurso de 933 km; para o Rio de Janeiro, 
pela Rêde Mineira de Viação e depois pela Estrada de 
Ferro Central do Brasil, o percurso total é de 539 km. 

COMÉRCIO- Contava o município em 31-XII-1955 
54 estabelecimentos comerciais, todos varejistas, sendo 12 
na cidade. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meros absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(•) escrever(•) 
-------------------

{Homens ... 402 226 176 56,21 43,79 
Quadro. urbano Mulheres .. 405 !58 247 39,01 60,99 

TOTAL 807 384 423 47,58 52,42 

{Homens ... 3 029 I 008 2 021 33,27 66,73 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 901 610 2 291 21,02 78,98 

TOTAL 5 930 I 618 4 312 27,28 72,72 

{Homens ... 3 431 I 234 2 197 35,96 64,04 
Em geral.. 

.... M;l~:e:·~ 3 306 768 2 538 23,23 76,77 

6 737 2 002 4 735 29,71 70,29 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 



MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viacão e da Producão de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

LoAradouros públicos 

Existentes. 

Pavimentados ..... 

Ajardinados ... 
Outros. 

Abastecimento de állua 

{ 

Intciratnente ..... . 
. . Parciallltente. . . . . . 

TOTJIL ....... . 

Pr~ios servidos ........... _ Com ligações livres ......... . 
{

Posauinclo penas ............ . 

TOTJ•L .................. . 

Logradouros servidos. . . . Parcialn•ente .......... . 
{

Totalmente ........... . 

TOTJ.L .................. . 

Esllotos 

{

De despejo ..... __ ..... 
Logradouros servidos. 

De éguu superficiais .. 

Pr~dios esgotados ..... _ .. _ .. {Pela rede· 

Por fossu 

1/uminação pública e domiciliar (*) 

{

Número de logradouros .. _ .. . 
Logradouros iluminados..... Número de focl>a ............ . 

Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares (•) 

De luz ...... . ........ {Número de ligações .. . 

Consum•> em kWh .. . 

(*) _ Dados referentes ao ano de 1 ~55. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

348 

15 

2 
1 

3 

3 
9 

112 
lO 

122 

11 
1 

12 

3 

2 

16 

129 

8 
40 

1 504 

80 

6 740 

'Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de-1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 ------ --------------------------
Unidades escolares .......... . 

Corpo docente .............. . 

.Matricula efetiva .............. . 

11 

23 

1 226 

11 

25 

1 026 

11 

25 

1 129 

A percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idade escolar - é de aproxi
madamente 56,16%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

l"INANCAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Trib11téria 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
"deficit'' 

------·1-------- ---------------------
1951 ............ 568 191 614 46 
1952 ............ 758 246 780 22 
1953 ............ 1 263 226 724 539 
1954 ............ 883 238 1 304 421 
1955 ............ 1 000 210 1 096 96 

Prefeitura Municipal 

Quanto à arrecadação, na esfera da administração 
estadual, não mencionada a federal por inexistência no 
município da respectiva exatoria, a situação é a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
-------------------------- ------- -------
1951 ........................................ . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 .................................. . 
1955 ....................................... . 

835 
1 168 
1 332 
1 626 
2 066 

568 
758 

1 263 
883 

1 000 

REPRESENTAÇÃO POLíTICA - A Câmara Municipal 
é constituída de 9 vereadores, para 2 045 eleitores ins
critos até 31-XII-1955, dos quais votaram 1 035 nas elei
ções de 3 de outubro do mesmo ano. 

lJI V .t;RSOS ASPECTOS DO MUNICIPIO - O muni
cípio, com reduzida área territorial, tem na pecuária o 
elemento principal da sua economia. As terras são de 
excelente qualidade para a agricultura, de modo especial 
para o café e o trigo, pois são terras altas, a mais de 900 m 
de altitude, assim como vargens extensas nas margens dos 
rios Itaim e Três Irmãos. O café não figura, entretanto, 
como seu principal produto, não havendo sido ainda intro
duzida a triticultura no município. As propriedades rurais 
eram em número de 605 pelo Recenseamento de 1950, 
elevando-se a 883 em 1956, de acôrdo com o lançamento 
da coletoria estadual. 

Dada a criação recente do município, com menos de 

dez anos de vida autônoma, vem lutando a administração 
municipal para a consecução dos melhoramentos princi

pais, de cuja necessidade se ressente, figurando entre êles 
o serviço de energia elétrica para o fornecimento de luz 
e fôrça à população, empreendimento que a Municipali
dade, depois de muitos esforços, acaba de levar a efeito, 

pela instalação de uma usina elétrica com o aproveita
mento da cachoeira do Fonseca, no . rio Três Irmãos. A 
cidade tem como principais logradouros duas ruas e uma 
avenida calçadas a paralelepípedo, além de uma praça 
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ajardinada . As repartições públicas são as coletorias fe· 
deral e estadual, a Prefeitura Municipal, a Agência dos 
Correios e a Agência Municipal de Estatística, além dos 
cartórios de notas e registro civil. 

A organização do culto católico compreende uma 
paróquia, duas igrejas, sendo uma matriz e oito capelas. 

Há 1 pensão no município. 

(Organizado por J•oaquim Ribeiro Costa, com os dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística José Joaquim Pereira) 

ESTR~LA DALVA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Não há dados sôbre as datas referentes 
aos primeiros dias da fundação do atual município de 
Estrêla Dalva. 

Sabe-se que as suas terras atuais pertenceram à fa
zenda de um certo Maia, homem rico e vaidoso, que, na 
época, construíra a casa-sede de sua fazenda com todo 
o confôrto de então. 

Essa casa ainda hoje existe no centro da cidade e 
faz oarte de sua tradi<:ão histórica . 

Vista parcial aérea da Cidade 

Diz-se, também, que os indígenas da tribo dos Gua
ranis, cujos acampamentos se localizavam às margens do 

rio Paraíba, foram os primeiros sêres humanos que domi
naram essa região. Há mesmo algumas peças de cerâ
mica, utensílios e armas encontrados em terras de Estrêla 
Dalva, que atestam a presença de tais indígenas. 

No início, o lugarejo foi chamado "Arraial dos Maias", 
passando a São Sebastião da Estrêla, topônimo que foi 
simplificado para apenas Estrêla, quando passou a ser 

povoado, e alterou-·se novamente para Estrêla Dalva, ao 
ser a cidade elevada à vila. Pertencente a Além Paraíba, 

p~ssou a integrar o município de Volta Grande em 1938, 
juntamente com São Luís e Água Viva. A Lei n.0 1 039, 
de dezembro de 1953, elevou o distrito à categoria de 
município, integrando ao seu território o Distrito de Água 
Viva. 

É subordinado judicialmente à Comarca de Além 
Paraíba. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o muni
cípio na Zona da Mata, do Estado de Minas Gerais. O 
aspecto geral do seu território é montanhoso. 
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SITUAÇÃO A 

o 

! .. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 124 km2 • As médias de temperatura, 
em graus centígrados, apresenta-se assim: das máximas: 
33; das mínimas: 23; compensada: 29. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 2 911 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 4 209 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-1955, quando a densidade demo~
fica deverá ser de 34 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era essa a situação do distrito de Estrêla Dalva, núcleo 
em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual 
município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
%sObre N6meros 

absolutos o total 
geral 

------
Quadro urbano .......... 284 298 582 19,99 
Quadro suburbano ....... 63 69 132 4,53 
Quadro rural. ........... 1 147 1 050 2 197 75,48 

TOTAL ............. 1 494 1 417 2 911 100,00 

Vista do Largo da Matriz 



Praça Coroul Godoy 

PRINCIPAL ATIVIDADE Eti:::ONOMICA- Agricultura, 
pecuária e silvicultura - A produção agrícola no muni
cípio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da 
seguinte tabela: 

CULTURAS 
AGRICOLAS 

Laranja ............ 
Milho .............. 
Caf~ ............... 
Arroz .............. 
Outras ............. 

TOTAL ........ 

AREA 
(ha) 

3 
800 
360 

20 
195 

1 378 

PF:ODUÇÃO VALOR 

Unidede Quantidade Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

Cento 260 000 11 700 48,01 
Saco 611 kg 25 600 5 120 21,01 

ArrO">a 8 000 2 720 11,16 
Saco 61) kg 10 000 2 400 9,84 

2 429 9,98 

24 369 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-1955,, a situação dos rebanhos do 
município estava assim repmsentada: 

REBANHOS 

Bovinoa ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muaree . ...................... . 
Sulnos ........................ . 

TOTAL .................. . 

NÚMERO 
IIE 

CABEÇAS 

9 000 
300 
300 
200 

1 800 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

16 200 
45 

510 
560 
180 

17 495 

% sObre 
o total 

92,62 
0,25 
2,91 
3,20 
1,02 

100,00 

O pequeno rebanho municipal não oferece ainda as
pectos dignos de realce. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida, 
em parte, pelos dados relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

TIPO DE esta· 
Pessca1 EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci· 
empre-

gad'> mentoa Cr$1 000 % sObre N.• de Potência 
o total motores em c. v. --------------- ----- ---- ---- ---- ----· 

Ind6atria de transforma-
c;lo e beneficiamento 
dos produtos agrfcolaa 30 ;6 

Ind6otria manufatureira 
1 845 89,57 26 243 

e fabril. ............. 5 12 215 10,43 2 25 

TOTAL ........... 35 58 2 060 100,00 28 268 

A indústria também nãCI oferece índices elevados de 
produção. Encontra-se em f~1se inicial de desenvolvimen
to, limitada a pequenas unidades de beneficiamento da 
produção agrícola . 

MELHORAMENTOS URBANOS - Demonstrativos da 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, 
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em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prádios existentes. 

Lo~radouros públicos 

Kxiotenteo. . . 

Abaotecimento d'I!Aua 

PrMioo servidos oem hidrômetros ..... . 
Logradouros servidos totalmente .... . 

Iluminaçllo pública e domiciliar (*) 

{

N6mero de logràdouros ... . 
Logradouros iluminados. . Número de focos ......... . 

Conoumo em kWh ....... . 

De luz. ... {Número de ligaçõe'J .. . 

Consumo em kWh .. . 

... {Número de ligações. 

Consumo em kWh .. 
De fOrça .. 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM!RICOS 

145 

17 

100 
8 

10 
67 

17 500 

116 

46 290 

15 

158 951 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado por 
68 km de estradas de rodagem, dos quais 10 estão sob a 
administração estadual, 23, sob a municipal e os restan
tes pertencem a particulares. É servido pela Estrada de 
Ferro Leopoldina . 

Em 1955, os seguintes veículos automotores estavam 
registrados na Prefeitura Municipal: 7 automóveis, duas 
camionetas e 5 caminhões. 

Tábuas Itinerárias - São essas tábuas itinerárias do 
município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Cantagalo (Estado do Rio) 
Leopoldina ............. . 
L~opol~ina ........... . 
P~rapet~nga ............ , . 
P1rapetmga ............. . 
Volta Grande ........... . 
Volta Grande ........... . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Estadual ..... . 

Capital Federal .. . 
Capital Federal. .. 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

110 Onibus 
82 Onibus 
88 Trem 
20 Onibus 
21 Trem 
12 Onibus 
13 Trem 

524 Onibus 
546 Trem 

234 Onibus 
230 Trem 

OBSERVAC0ES 

2 etapas 
2 etapas 
E.F.L. 3 etapas 
1 etapa 
E.F.L. 1 etapa 
1 etapa 
E.F.L. 1 etapa 
3 etapas 
E.F.L. E.F.C.B. 
2 etapas 
1 etapa 
E.F.L. 2 etapas 

COMÉRCIO - Conta a população do mumc1p1o com 
3 estabelecimentos comerciais atacadistas situados na sede, 
e ainda com 36 varejistas, dos quais 25 localizados no 
distrito-sede . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da· 
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% s6bre o total 

Sabem Nio Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(~) escrever(• 

------------- ----- --·---- ----- ---- -----

romeno ... 297 215 82 72,39 27,61 
Quadro urbano Mulheres.· 314 212 102 67,51 32,49 

TOTAL 611 427 184 69,88 30,12 

(*) Inclusive pessoas de instruçlo nio declarada. 
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Praça da t:stação 

Ensino primarw Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, apresenta-se assim a 
situação do ensino primário no município: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matrícula efetiva .............. . 

1954 

9 
11 

367 

1955 

s 
to 

303 

1956 

5 
lO 

362 

A percentagem de alunos matriculados - em rela
ção à população infantil em idade escolar - é de aproxi
madamente 37,39%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município nos anos de 1954-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,001 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributária 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
''deficit'' 

------ -----·-- ------- -------------
1954 ........... . 
1955 ........... . 

Cj38 
c;95 

143 
!58 

513 
866 

125 
171 

Quanto à arrecatdação, nas duas esferas administra
tivas, sua situação no mesmo período de tempo assim se 
apresenta: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) · 

Estadual Municipal 
--------------------·---·- ------ -------
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

267 
810 

638 
695 

Para o ano de 1956, o Orçamento estimava uma recei
ta tributária de 184 mil cruzeiros, prevendo uma despesa 
de 608 milhares de cruzeiros. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - O município 
de Estrêla Dalva, em 3-X-1955, apresentava-se com um 
corpo de 1 123 eleitores, dos quais 542 foram às urnas, 
sufragando os 9 vereadores que compõem o Legislativo 
Municipal. 

Entre os melhoramentos de que vem a população se 
beneficiando, podemos citar a instalação de 2 aparelhos 
telefônicos, 1 cinema, uma biblioteca e uma pensão. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Crimaldo V. Martins). 

106 

ESTR~LA DO INDAIA -- MG 
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HISTóRICO - Exatamente no ano de 1900, os moradores 
de uma extensa zona rural do município de Dores do In
daiá tiveram de sepultar um dos seus vizinhos de nome 
Máximo Raposo. As razões pelas quais não puderam levar 
o corpo para a sede municipal não são conhecidas, mas não 
padece dúvida que o enterramento se fêz numa aprazível 
colina, nas proximidades do Morro do Palhano. A sepul
tura abandonada no alto da colina há de ter comovido os 
moradores das proximidades, pois o fato é que um cemitério 
logo depois foi construído ali. Após o cemitério, uma ca
pela consagrada a S. Sebastião dava um significado mais 
concreto ao sentimento de solidariedade dos moradores per
didos em propriedades esparsas pelos arredores. Possível, 
também, que o local fôsse o cruzamento forçado de vários 
caminhos rurais, pois ao lado da Capela, alguns moradores 
logo se fixaram e, entre êles, até um negociante. 

Esta foi a origem do povoado que recebeu, nos pri
meiros anos dêste século, a denominação de "Cemitério da 
Estrêla". 

Os primeiros moradores foram Tobias José da Silva, 
Feliciano Cardoso e José Lembi. :S:ste último, como rezam 
as tradições, pela bôca de testemunhas oculares e ainda hoje 

. vivas, era negociante. 

Mais tarde, outro morador, vindo de 'Abadia do Pi
tangui para fixar-se no povoado, com o comércio e indús
tria de compra, beneficiamento e venda de café, liderou um 
movimento em prol da troca do topônimo, que êle julgava 
impróprio para tão bela localidade. 

O nome "Estrela do Indaiá" foi escolhido, atendendo 
a uma denominação antiga. Efetivamente, a colina sôbre 
a qual se formou o primeiro povoado, hoje sede do Muni
cípio, fazia parte da Fazenda da Estrêla, de propriedade 
do Sr. Antônio de Souza Fernandes que doou cêrca de oi
tenta por cento do terreno de que se constituiu o patrimô
nio inicial do arraial. O restante do terreno foi doado por 
Pedro Pereira dos Reis. 

Como se observa, se um motivo sentimental levou os 
moradores da redondeza a um primeiro passo, o fator eco
nômico, representado pelas máquinas de beneficiar café, 
determinou o desenvolvimento do núcleo inicial. 

Nesses primórdios, eram cultores de café na região os 
senhores Joaquim Alves Belo, José Manoel de Araújo, An
tônio Pires. Antônio de Souza Fernandes, Cristiano Ribeiro 
de Souza e Frederico Ribeiro de Souza. 

Outro fator que determinou a valorização do local foi 
a existência de boas fazendas de criação, na mesma época. 
Eram criadores de gado Cândido Rodrigues Braga, Pedro de 
Alcântara Machado, José Jorge da Silva e Indalécio Joa
quim Palhano, além de outros. 

Em 1908, por iniciativa e prestígio do mesmo José Al
ves Pinto, instalava-se a Agência do Correio. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O povoado de Es
trêla do Indaiá foi elevado à categoria de distrito a 30 de 
agôsto de 1911, pela Lei Estadual n.0 536. A instalação 
festiva do distrito deu-se a 3 de maio de 1913. O distrito 
era, então, subordinado ao município de Dores do Indaiá, 
assim continuando ainda na Divisão Administrativa de 1948, 



sendo elevado à categoria de município em 27 de dezem
bro de 1948, pela Lei estadual n.0 336, com território des
membrado do município de Dores do Indaiá, e passando a 
contar com dois distritos, o da sede e o de Baú da Es
trêla. Essa instalação deu-se a 1.0 de janeiro de 1949. 

FOR;MAÇÃO JUDICIÁRIA- Na última Divisão Admi
nistrativo-Judiciária do Estado, figura o município de Es

trêla do lndaiá jurisdicionado à Comarca de Dores do In

daiá, e composto dos distritos de Estrêla do lndaiá (sede 

municipal) e de Baú da Estr,~la. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - Situa-se o município 

na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 625 km2 . A temperatura apresenta os 

seguintes valores, em graus 4:entígrados: média das máxi
mas: 31; das mínimas: 16; média compensada: 23. A preci

pitação pluviométrica anual é de 3 000 mm. A sede mu

nicipal, situada a 720 m de altitude. tem como coordenadas 

geográficas 19° 31' 18" de l~ttitude Sul e 45° 47' 54" de 

Vista parcial da cidade 

longitude W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 

200 km, no rumo O.N.O. 

População- Segundo os dados do Recenseamento de 1950, 
era de 6 599 habitantes a população do município. Estima

tivas do Departamento Estadual de Estatística de Minas 

Gerais dão 7 040 habitantes como sua população provável 

em 31-XII-55, quando a densidade demográfica deverá atin
gir os 11 habitantes por quilômetro quadrado. 

Locauzaçao da .Yopulaçiio - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total POPULAÇÃO 

Homens Mulheres %sObre N6meros 
absolutos o total 

geral 
-----

Sede ............ · ................ 445 1 029 1 474 20,92 
Vila do Ba6 ......... ...... ..... 178 191 369 5,23 
Quadro rural. ....... ..... .. 2 623 2 578 5 201 73,85 

TOTAL GERAL. .. ....... 3 246 3 798 7 044 100,00 

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONôMICAS- Ramos 
de Atividade - Para melhor idéia dos quadros da popu

lação, segundo os diversos ramos de atividade, apresenta

mos os números constantes do quadro abaixo, segundo os 
dados do Recenseamento de 1950. 

RAMOS DE ATIVIDADR 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

%sObre 
o total 

geral 
----------------- -------------------
Agricultura, pecuária e silvicultura 
lnd6strias extrativas ............ . 
lnd6stria de transformação ...... . 
Com&cio de mercadorias ........ . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liârios, cr~dito, seguros e capitali-
zação .......... . 

Prestação de serviços . ......... . 
Transporte, comunicação e armaze-

nagem ....... . 
ProfisSões li beraia . ...... . 
Atividades sociais . .............. . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e aeg_urança pública 
Atividades domésticas, não remu

neradas e atividades escolares dia· 
centes .......... .............. . 

Condições inativas . ..... . 

TOTAL ............ . 

1 616 
4 

61 
58 

22 

22 
2 
5 

15 
4 

178 
199 

2 186 

49 

3 

87 

11 

1 870 
208 

2 229 

1 665 
4 

64 
58 

109 

23 
2 

16 

15 
4 

2 048 
407 

4 415 

37,74 
0,09 
1,44 
1,31 

2,46 

0,52 
0,04 
0,36 

0,33 
0,09 

46,41 
9,21 

100,00 

A8ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela que segue: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

---------- ----- -----
Café ...... ....... .. 2 155 ArrOba 57 000 28 500 65,70 
Feijão ............. 80 Saco 60 kg 14 000 6 300 14,51 
Arroz .............. 500 . . . 18 000 4 500 10,37 
Milho ......... .' .... 1 000 . . . 14 400 1 872 4,31 
Banana ......... · .... 33 Cacho 63 000 1 008 2,32 
Outras ............. 99 - - 1 212 2,79 

TOTAL .... .... 3 867 - - 43 392 .100,00 
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Outra vista parcial da cidade 

Pecuária - O quadro que fornecemos a seguir, com dados 
referentes a 31-XII-55, apresenta a situação da pecuári~ 
no município. 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

-------------- --------------------
Aeininos ...................... . 
BovinOs ...................... . 35 000 63 000 83,28 

900 108 0,14 
1 400 2 100 2,77 

600 1 500 1,98 

Caprinos ...................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ..................... . 
Ovinos ....................... . 1 300 156 0,20 
Sulnos ........... . 11 000 8 800 11,63 

TOTAL .................. . 75 664 100,00 

Indústria- Quanto à indústria, ter-se-á um panorama ge
ral do que representa no município através dos números 
aqui relacionados: 

TIPO DE INDÚSTRIA 
N".0 de 
esta

beleci-
11nentos 

Pessoal 
empre
gado 

CAPITAL 
EMPREGADO 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

---------- --·---- ------ ------------
Ind6stria extrativa mi-

nt;ral. ............ ... . 
Ind6stria de transforma

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 

Ind6stria manufatureira e 
fabril ................ . 

TOTAL ............ . 

4 

22 

26 

12 80 000 37,73 

44 132 000 62,27 

56 212 000 100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - Em 1954, conforme 
os registros existentes nos serviços de Estatística da Via
ção e da Produção dE! Minas Gerais, era a seguinte a si
tuação da sede municipal, referente a melhoramentos ur
banos: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentEos. 

Logradouros públicos 

Existentes ........................... . 

1/uminat;ão pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos ...... · ..... . 

Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (•) 

N6mero de lig,ações ............................ . 
Consumo em kWh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 
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DADOS 
NUMf!:RICOS 

373 

25 

8 
70 

17 700 

143 
28 350 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do Muni
cípio com um estabelecimento comercial atacadista, situa
do na sede e mais quarenta e cinco varejistas, dos quais, 
vinte e seis na própria sede. 

Com relação ao movimento bancário, é servida por 
quatro correspondentes de estabelecimentos de crédito. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Pelos resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, o panorama do município 
apresenta o seguinte aspecto: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númeroo aboolutoo % oôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Não 
Total ler e oabem ler e oabem 

escrever ler e escrever ler e 
eocrever(•) escrever(•) ------------- --------

{ Homeno ... 529 269 260 50,85 49,15 
Quadro urbano Mulheres .. 639 255 384 39,90 60,10 

TOTAL 1 168 524 644 44,86 55,14 

{ Homeno ... 2 175 847 1 328 39,94 61,06 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 102 638 1 464 30,35 69,65 

TOTAL 4 277 1 485 2 792 34,72 65,28 

{Homens ... 2 704 1 116 1 588 41,27 58,73 
Em geral...... Mulheres .. 2 731 893 1 848 32,69 67,31 

TOTAL 5 445 2 009 3 436 36,89 63,11 

(•) Inclusive pesooas de instrução não declarada. 

ENSINO PRIMÁRIO - Segundo os dados fornecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do Estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares . 

Corpo docente ..... 

Matricula efetiva. 

1954 

DADOS NUMf!:RICOS 

17 

27 

736 

1955 

7 

21 

680 

1956 

7 

21 

680 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 42,00%. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
servido por 251 km de estradas de rodagem, dos quais, 26 
sob a administração estadual, 165 sob a municipal e os res
tantes administrados por particulares. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal havia registrado 13 
automóveis e 2.0 caminhões. 

Tábuas Itinerái'ias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
Km TRANSPORTE 

----------------------------------

MUNIClPIOS 
LIMITROFES 

São Gotardo .......... . 
Doreo do Indaiá ...... . 
Luz ..... 

Córrego Danta ...... . 

Capital do Eotado ....... . 
Capital Federal ... 

(1) 
(2) 

54 
30 
67 
45 

78 

276 

Rodoviário 
Rodoviário 

Rodoviário 

Rodoviário 

Rodoviário 
Rodoviário 

(1) PaiOBndo pela ro
dovia Belo Hori
zonte - Araxlo. 

(2) Pasoando pelo Dis
trito do Baú. 



FINANÇAS PúBLICAS- Os quadros que apresentamos 
a. seguir demonstram a situação das finanças públicas do 
município de Estrêla do Inclaiá, no período de 1951-1955. 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arre,:adada 

Total T:.-ibutária 

1951. ........... 784 141 
1952 ............ 939 162 
1953 ....... : .... 960 194 
1954 ............ 984 234 
1955 ............ 1 036 247 

Despesa 
realizada 

770 
892 
940 
989 

1 415 

Saldo ou 
deficit 

14 
47 
20 

5 
379 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

RE,::EITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

l"ederal Estadual Municipal 
----------·---- -----·-- ------------
1951 ......................... . 1 046 784 
1952 ......................... . 1 057 939 
1953 ......................... . 2 848 960 
1954 ......................... . 3 237 984 
1955 ......................... . 4 299 1 036 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Como ficou dito 
no início destas anotações, a sede municipal situa-se numa 
bela colina. O aspecto urbano é, por isto mesmo, agra
dável, pela ausência de decEves acentuados. O clima é sau
dável. Há um hotel e três pensões, um cinema, construções 
modernas, ótimo Grupo Escolar e uma bela igreja Matriz. 

Em 3-X-1955, dos 1 4:~ 1 eleitores inscritos, 927 com
pareceram às urnas, escolhendo os 9 vereadores que com
põem o atual Legislativo do município. 

Quanto ao Município ~;rõpriamente dito, localiza-se em 
zona montanhosa, nas proximidades da Serra da Saudade. 
A elevação mais próxima da sede e de maior importância é 
o chamado Morro do Palha no. O rio Indaiá banha o muni
cípio, completando-se a hidrografia por uma série de cór~ 
regos e ribeirões. Dêstes, '' mais importante é o do Jorge 
Grande, enquanto entre aq uêles mereçem realce o de São 
Ma teus e o do Leitão. 

As atividades fundamE!ntais à economia do Município 
são a agrícola e a pastoril. Na primeira, o café é a cultura 

predominante. Calcula-se, no momento, a existência de 
3 150 000 pés produzindo, o que garante uma produção 
aproximada de 80 000 arrôbas. O produto é de ótima qua
lidade, sendo vendido comumente para firmas exportadoras. 
A produção dos outros cereais é relativamente pequena, 
bastando ao consumo intemo do Município. A segunda fon
te de renda da comunidad~~ é a pecuária que se apresenta 
com um ótimo rebanho, em melhoria constante, havendo já, 
alguns criadores de raças puras, como a gir, por exemplo. 

Na vida cultural e administrativa municipal dois no
mes, embora não naturais de Estrêla, sobressaem-se: o do 
Padre Luiz Gonzaga da Silva e Souza, vigário e chefe polí
tico de Dores do lndaiá, e o do Dr. Francisco Campos. 
Graças ao primeiro, o primitivo povoado foi elevado à ca
tegoria de distrito; por obra do segundo, a cidade possui 
hoje magnífico Grupo Es,:olar. Quanto aos demais ben
feitores do município, seu!l nomes foram mencionados no 
início destas notas, como seus principais fundadores . 

· As mais importantes festividades religiosas de Estrela 
do Indaiá são as comemorativas de Santos Reis. a 6 de ja
neiro, de São Sebastião, a 20 do mesmo mês, da Semana 
Santa e do Rosário, de 14 a 17 de agôsto. Na festa de Reis, 
o tradicional é a chamada Folia de Reis, quando um grupo 
de pessoas, usando roupa~ comuns, vai de casa em casa 
de fazenda em fazenda, angariando esmolas e cantando ao 
som de sanfonas, violões, tambores, violas, etc. A festa de 
São Sebastião caracteriza-se pelas novenas que antecedem 
o dia santificado - o santo é o padroeiro da cidade -, 
terminando as novenas com leilões de prendas. Na Sema
na Santa, há várias procissões, em que os figurantes en
carnam os Apóstolos, a Santa Verônica, os Centuriões etc. 
Na festa do Rosário, o aspecto típico é dado pelos Maçam
biques, Congo Real, Penacho, etc., cada uma destas deno
minações designando um bando de dançarinos que, com 
vestidos, com saiões ou tangas e camisas de tecidos bri
lhantes e côres variadas se exibem ao som de sanfonas, 
violões, tambores e tamborins, alguns dêles com largos pena
chos à cabeça. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística José Alcione Bernardes). 

ESTR~LA DO SUL -. MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - A primeira notícia histórica sôbre a re
gião onde hoje se localiza o município de Estrêla do Sul 
data do ano de 1772, quando João Leite Ortiz, numa de 
suas incursões para os lados de Goiás, descobriu diamantes 
num pequeno rio que veio a denominar-se, tempos depois, 
Rio da Bagagem. 

Às margens dêsse rio se foram, através dos anos, aglo
merando garimpeiros vindos de todos os pontos. De 1772 
a 1849, o local não passou de um garimpo, progredindo 
muito lentamente. 

Nesse último ano, já existia um povoado conhecido 
pelo nome de "Diamantino da Bagagem". 

Sob a adoção dêste nome para a localidade, não se po
de afirmar muito, restando-nos apenas o recurso da tradi
ção que asse·gura ter sido tal denominação usada pelos ga
rimpeiros que, deixando no local o grosso de suas muni
ções e víveres, enquanto largavam-se por todo o percurso 

Igreja-Matriz 
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Vista parcial da cidade 

do rio que é diamantífero em tôda extensão, ao voltar ou 
referir-se ao local onde haviam deixado o maior volume da 
carga, diziam: ''Vou à bagagem" ou "Tal objeto ficou na 
bagagem". Como se sabe, bagagem é o nome do conjunto 
de causas levadas por um viajante. O que é certo é ter 
continuado a denominação desde os primórdios do povoa
mento, por mais de um século, até ser substituído, em 1911, 
por "Estrêla do Sul", nome dado, em 1853, a um dos mais 
belos e custosos diamantes do mundo, encontrado no Rio 
da Bagagem. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- No ano de 1854, 
pela Lei provincial n.•> 667, de 27 de abril, o povoado Dia
mantino da Bagagem é elevado à categoria de distrito. Dois 
anos depois, em 1856, com sede neste mesmo povoado, é 
criado o município de Bagagem, ·com território desmem
brado do município de Patrocínio, pela Lei provincial nú
mero 777, de 30 de maio. A instalação do município deu
-se a 30 de setembro de 1858. Em 1861, dá-se a elevação 
de Bagagem à categoria de cidade. 

Em 1861, pela Lei n.0 1101, de 19 de setembro, o 
município de Bagagem passa a denominar-se Estrêla do Sul. 

Pela Divisão Territorial de 1911, o município de Es
trêla do Sul compunha-se dos distritos de Estrêla do Sul 
(sede), Santa Rita da Estrêla, Rio das Pedras e Dolearina. 
Pela Lei n.0 834, de 7 de setembro de 1923, da divisão 
territorial, foi críado o distrito de Grupiara, com sede no 
povoado de Troncos e território do distrito de· Santa Rita 
da Estrêla, e suprimido o distrito de Dolearina. Pelo De
creto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938 (novo quadro 
de divisão territorial), foi suprimido o distrito de Santa 
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Rita da Estrêla e anexado o respectivo tElrritório ao distrito 
da sede, para depois ser restaurado pela Lei n.0 336, de 27 
de dezembro de 1948, que também restaurou o território 
do distrito de Rio das Pedras, elevando-o à categoria de 
município, com a denominação de Cascalho Rico, êste, já 
estabelecido pela .Lei n.0 843, também citada. Finalmente, 
pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, foi criado 
o distrito de Chapada de Minas, com território desmem
brado do distrito de Grupiara e sede no povoado de Cha
pada. Atualmente, o município de Estrêla do Sul é com
posto de quatro distritos: o da sede (Estrêla do Sul), Cha
pada de Minas, Grupiara e Santa Rita da Estrêla. Leis 
e Decretos próprios: Posturas da Câmara Municipal da 
Bagagem, de conformidade com a Resolução da Assem-
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bléia Provincial, n.0 938, de 8 de junho de i858, e com a de 
n.0 1 132, de 16 de outubro c.e 1861. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De acôrdo com as divi
sões territoriais e judiciário-::~.dministrativas de 31 de de
zembro de 1936 e 31 de de•:embro de 1937, e ainda com 
o quadro anexo ao Decreto-:lei estadual n.0 88, de 30 de 
março de 1948, o município de Estrêla do Sul compreende 
o único têrmo da comarca de igual nome. 

Segundo os quadros anE!XOs aos Decretos-leis número 
148, de dezembro de 1938, e o de 31 de dezembro de 1943, 
que estabeleceram novas divisões administrativas e judiciá
rias para vigorarem nos qüinqüênios de 1939-1943 e 1944-
-1948, o município de Estrêlu do Sul continua têrmo único 
da comarca de mesmo nome. 

Com a criação do munic'ipio de Cascalho Rico, por fôr
ça da Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, a comarca 
de Estrêla do Sul, durante o qüinqüênio 1949-1953, passou 
a ser constituída pelos municípios de Estrêla do Sul e Cas
calho Rico. 

Esta disposição não foi alterada na divisão territorial 
do Estado, relativa ao qüinqüênio seguinte ( 1954-1958), di
visão regulamentada pela Lei. n.0 1 039, de 12 de dezembro 
de 1953. 

Os distritos de Estrêla do Sul, Chapada de Minas (ex
Chapada) Grupiara e Santa Rita da Estrêla compõem o 
quadro municipal. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na zona do Alto Paranaíba, di) Estado de Minas Gerais. Sua 
área é de 1 146 km2 • A sede municipal, situada a 700 m 
de altitude, tem como coordE!nadas geográficas 18° 44' 39" 
de latitude Sul e 4 7° 41' 33'' de longitude W. Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 418 km, no 
rumo O.N.O. 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO -. Pelo Recenseamento de 1950, era de 
13 475 habitantes a população do município. Estimativas 
do Departamento Estadual de Estatística de Mi11as Gerais 
dão 14 231 habitantes como sua população provável em 
31-XII-55, ocasião em que a densidade demográfica deverá 
atingir 12 habitantes por quilômetro quadrado. 

Praça Getúlio Vargas e Igreja de N. S.0 de Fátima 
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Praça Getúlio Vargas e Rua Tiradentes 

Principais Aglomerações Urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 
área do município: a sede, a Vila de Grupiara e a Vila de 
Santa· Rita da Estrêla. 

Localização da população - O aspecto geral da população 
do Município poderá ser melhor apreciado pelo quadro que 
daremos a seguir, com os números relativos ao Recensea
mento de 1950: 

POP'IJLAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
------ ---------- -----

Sede ...................... 1 268 837 2 105 15,62 
Vila de Grupiara ................ 236 232 468 3,47 
Vila de Santa Rita da Estrj!Ja .... 389 312 701 5,20 
Quadro rural. ............. ...... 5 264 4 937 10 201 75,71 

TOTAL GERAL ............ 7 157 6 318 13 475 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - A distribuição dos diversos ramos de atividade, 
ainda segundo os dados do Recenseamento de 1950, poderá 
ser melhor evidenciada através do seguinte quadro abaixo: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 

geral 
------------------- ----- ----- ----------
Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ............ . 
Indústria de transformação .. .' ... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liârioa, cr~dito, seguro e capitaJi ... 
zação ......................... . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e armaze ... 

nagem ....................... . 
Pr?f!aS~ea li be~a!s. . . . . . . . . . 
Attvtdades soctats ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

neradas c atividades escolares dia· 
centes ....................... . 

Condições inativas ........ . 

TOTAl •................ 

2 808 
1 077 

66 
86 

2 
76 

25 
10 
15 

26 
5 

426 
358 

4 980 

8 
9 

104 

23 

4 

3 '965 
'199 

4 316 

2 816 30,32 
I 086 11,68 

66 0,70 
87 0,93 

2 0,02 
180 1,93 

26 0,27 
lO 0,10 
38 0,40 

30 0,32 
5 0,05 

4 391 47,29 
557 5,99 

9 296 100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - As culturas em evi
dência, por importância, são as de arroz e milho. O pri-
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meiro dêstes produtos é cultivado num.a área de 1 440 ha 
(dados de 1955), enquanto o milho, na mesma época, o foi 
em uma de 1050 ha. 

Na pecuária, os bovinos entram com 78,24% dos re
banhos, seguidos pelos suínos, com 14,52%. 

Os quadros a seguir, com dados referentes a 1955, for
necem melhores esclarecimentos: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRÍCOLAS (ha) 
Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sôbre 

o total 
------------ ----- ------ ------ ----- -----
Arroz com casca .... I 440 Saco 60 kg 55 000 9 800 M,77 
Milho .............. I 050 > > > 16 000 2 400 15,85 
Outras ............. - - - 2 934 19,38 

TOTAL ........ - --· - 15 134 100,00 

PECUÁRIA 

REBANHOS 

Asininos ..... ____ .. _ ...... __ .. . 
Bovinos._ ........ _ . __ ....... __ 

~~r~r::.:·.·.·.·.-::::::::::::::::: 
Muares._._ .. _ .. _._ .. _. __ ... __ . 
Ovinos ... _ ....... _ .. _ .. __ ... _. 
Suínos .......... _._. __ ........ . 

TOTAL .................. . 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

8 
38 000 

500 
2 600 
I 300 

500 
15 000 

VALOR 

(Cr$ I 000) 

24 
64 600 

50 
2 600 
3 250 

75 
12 000 

82 599 

% sôbr" 
o total 

0,02 
78,24 
0,06 
3,14 
3,93 
0,09 

14,52 

100,00 

Indústria - Quanto à situação e organização industrial do 
município, os dados relativos a 1955 são demonstrados no 

seguinte quadro 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sôbrc N.• de Potencia 

o total motores em c.v. 
-·---------- ---- ---- ----- .._ _____ ----:-- -----

Ind6.stria extrativa mi~ 
neral .. _ ............ . 

Indústria de transforma· 
ção e beneficiamento 
da produ~ão agricola. 

Indústria manufatureira 
e fabril ............. . 

TOTAL .......... . 

75 

75 

IOI 

IOI 

374 100,00 

374 100,00 2 

5 

5 

MELHORAMENTOS URBANOS- A sede do Município, 
em 1954, apresentava o seguinte aspecto, com relação aos 
melhoramentos urbanos, segundo os registros existentes nos 
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serviços de Estatística da Viação e da Produção do Es 
ta do de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de predios existentes ...... ..................... . 

Logradouros públicos 

Existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ajardinados ........................ . 
Outros ............................ . 

Abastecimento d'água 

{

Possuindo penas ............ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Com ligllÇÕes livres .... ..... . 

TOTAL ................. . 

Logradouros servidos totalmente. . . . . . . ................. . 

Esgotos 

· {De despejo ................ . 
Logradouros servidos . . . . . . . . 

· De águas superficiais ....... . 

Pr~dios esgotados ........... {Pela rêd e· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Por foss•ts ......... · · · · · · · · · 

Iluminação pública e domiciliar {*) 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

316 

30 
29 

1 

126 
28 

154 

19 

2 

26 

9 

3 

Logradouros iluminados..... N6mero de focos ............ . 
{

N6mero de logradouros ..... . 23 
192 

27 400 

Ligações domiciliares (0
) 

De luz .................... . 

Consumo em kWh ......... . 

{ 

N 6mero de ligações ......... . 

Consumu em kWh ......... . 

230 

48 300 

6 
De fOrça.................. , 

{

N6mero de ligações ......... . 

Consum•> em kWh ......... . 1 320 

(•) Dados referentes ao ano de 19 55. 

MEIOS DE TRANSPORTE - Cento e setenta e nove qui
lômetros de estradas de rodagem cortam o município, dos 
quais 39 sob a administração estadual, 72 sob a municipal 
e os restantes sob a administt ação particular. O Município 
é, também, servido pela Rêde Mineira de Viação. 

Em 1955, a Pre(eitura Municipal registrou 19 auto
móveis, 11 . caminhões, 9 camionetas e 1 ônibus, entre os 
veículos automotores. 

Para melhor compreensão das distâncias, da sede pa!-"a 
outros pontos do território nadonal, apresentamos as tábuas 
itinerárias do município. 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIJ, VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

·-------- ----------
MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Monte Carmelo .......... 30 Onibus Empresa São Crist6-
vão Irmãos Resende 

e Expresso Nossa Se-
nhora Aparecida 

Araguari. ................ 72 Onibus Empresa São Crist6-
vão Irmãos Resende 

Indian6polis ............. 57 - -

Nova Ponte ............. 58 - -

Cascalho Rico ........... 42 Onibus Empresa São Criot6-
vão Irmãos Resende 
at6 Santa Luzia, a 
31 km de Estr~la 
do Sul 

c apitai Estadual. ........ 716 - -

Capital Federal. ......... 1 070 - -

COMÉRCIO E BANCOS -- A população .do Município 
é servida por sessenta e cinco estabelecimentos comerciais 
varejistas, dos quais vinte e nove se situam na sede. Na 
praça, há um correspondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Com referência à alfabetiza
ção, o Censo de 1950 forneceu os seguintes números, rela
tivos à população do Município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) ------------ ----- ---- ---------

{Homens ... 1 770 985 785 55,64 44,36 
Quadro urbano Mulheres· · 1 194 643 551 53,85 46,15 

TOTAL 2 964 1 628 1 336 54,92 45,08 

\Homens ... 4 314 1 514 2 800 35,09 64,91 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 045 969 3 076 23,95 76,05 

TOTAL 8 359 2 483 5 876 29,70 70,30 

{Homens ... 5 984 2 499 3 485 41,76 58,24 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 5 239 1 612 3 627 30,76 69,24 

l TOTAL 11 223 4 111 7 112 36,63 63,37 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no Município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMI!:RICOS 

1954 --------------------
Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................. . 
Matricula efetiva .............. . 

26 
37 

1 623 

1955 1956 
--------------

30 
46 

1 610 

25 
39 

1 523 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 46,53%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951 ............ 
1952 ............ 
1953 ............ 
1954 ............ 
1955 ............ 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

943 770 
003 975 
265 1 150 
116 150 
140 260 

Despesa 
realizada 

536 
1 034 
1 193 
1 601 

945 

Saldo ou 
"deficit" 

407 
31 
72 

485 
195 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 

sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
--------------·-- --------------------
1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

308 
412 
419 
446 
480 

1 753 
1 025 
2 149 
2 410 
2 562 

943 
1 003 
1 265 
1 116 
1 140 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município de 

Estrêla do Sul planta-se numa região montanhosa, princi
palmente a sede, que é atravessada pelo rio Bagagem. No 
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centro da cidade, localiza-se a cachoeira "Estrêla do Sul", a 
mais importante do município, que dá um aspecto bas
tante característico e raro no panorama das cidades bra
sileiras. 

Edificada no tôpo do morro da Bagaginha, no bairro 
do mesmo nome, está a Capela de Nossa Senhora da Con
ceição. 

O clima é ame,no e saudável. Embora seja uma das 
mais antigas localidades mineiras, com o nome ligado à his
tória econômica nacional por ter sido ali encontrado um 
dos mais preciosos diamantes do continente, não possui ne
nhum monumento histórico. 

A sede do município, para dssistência médica, conta 
com 1 hospital, possuindo 20 leitos, 1 serviço de saúde 
e 1 médico exercendo a profissão. Há 1 cinema e uma 
pensão. 

Em 3-X-1955, encontravam-se inscritos 3 771 eleito
res, dos quais votaram, àquela data, 2 043 cidadãos, ele
gendo os 9 vereadores que compõem o Poder Legislativo. 

A população é integrada de representantes das raças 
branca e negra, tendo essa última representado fator de 
importância nos primórdios da povoação, como elemento 
indispensável à mineração que se fazia de maneira a mais 
empírica. A maior parte do elemento negro foi oriundo de 
Angola. 

Saint-Hilaire, o ilustre viajante que percorreu o Brasil, 
visitou o município e a êle se refere. 

O fato marcant,e da longa vida municipal foi, sem dú
vida, o encontro de um diamante de 254,5 quilates, por uma 
escrava, no ano de 1854, gema essa mencionada e descrita 
em tôdas as publicações especializadas. 

O garimpo, que foi o responsável pelo povoamento 
da comuna constituiu, através de mais de século, a princi
pal atividade econômica; ultimamente, a agricultura e a 
pecuária assumiram papel preponderante, a par de outras 
atividades industriais. O garimpo, porém, continua absorven. 

do não só forasteiros como os naturais, durante o período 
das sêcas prolongadas. Continuando a produção de diaman
tes em quase tôda a extensão do tradicional Rio Bagagem . 

A cidade de Estrêla do Sul está ligada aos municí
pios vizinhos, através de várias linhas de ônibus que perfa
zem um considerávell número de viagens diárias. 

No passado, diversas festas populares eram connectaas, 
tais como "Tapuios", "Congados" e "Moçambiques", as quais 
se realizavam sempre por ocasião das comemorações reli
giosas do "Rosário", "Divino" e "São João", respectivamente 
em outubro, maio e junho. Atualmente, tais festividades 
não mais se realizam, como outrora. A principal comemora
ção se realiza na época consagrada a Nossa Senhora Mãe 
dos Homens, padroeira local, em 31 de maio. Também se 
festeja com especial[ carinho e respeito a data de Nossa 
Senhora de Fátima e da Semana Santa, com as procissões 
tradicionais. 

Em meados do século passado, Estrêla do Sul - então 
Bagagem - era uma das mais importantes localidades de 
tôda a região do Triàngulo; de lá, muitas famílias desceram 
para o oeste mineiro; outras lá permaneceram, tornando-se 
tradicionais e fornecendo nomes que se tornaram conhecidos 
no cenário político-administrativo estadual e nacional. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística João Batista Bacelar). 

EUGENóPOLIS - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

· HISTóRICO - Mais ou menos em 1828, Presídio - atual 
Município de Visconde do Rio Branco -- era um vasto Dis
trito Policial e possuía terras ainda virgens onde habitavam 
índios Purus, que, embora não permitissem aos brancos a 
posse do território, com os mesmos comerciavam, realizando 
a troca de hervas medicinais por utensílios domésticos e 
de lavoura. 

Antônio Rodrigues do Santo foi quem primeiro se dis
pôs à conquista da região, embrenhando-se mata a dentro 
com seus escravos mais destemidos e alguns companheiros. 

Vencidos os Purus, com alguns mortos, muitos cate
quizados e outra parte expulsa para longe, pôde o abas
tado senhor instalar uma fazenda a que deu o nome de 
São Manuel, em honra ao padroeiro de seu torrão natal 
- Freguesia do Mártir São Manoel. 

Começou a atividade da lavoura, e, com a derrubada 
das matas, o plantio e a abertura de picadas, a fazenda foi 
recebendo novos residentes vindos das localidades vi
zinhas. 

Outros agricultores também se instalaram nas novas 
terras conquistadas, trabalhando sob as ordens de Antônio 
Rodrigues dos Santos. Contam-se, dentre outros, Constan
tino José Pinto que descobriu o rio Gavião e a Serra do 
mesmo nome, Luiz Rodrigues Pereira, Faustino e Adriano 
Rodrigues Campos, Hilário Rodrigues Pereira e Joaquim 
Luiz de Lima, êsses últimos vindos de Valença, no Es
tado do Rio de Janeiro. 

Na fazenda, cuja sede localizava-se onde hoje existe 
a Prefeitura Municipal, edificou-se uma pequena capela em 
honra a São Manoel. 

Os anos se passaram e à sombra dessa capela foi cres
cendo o número de casas. 

Com a morte de Antônio Rodrigues dos Santos, a fa
zenda foi dividida entre seus filhos e, por motivos ignora
dos, o pequeno lugarejo que se formava entrou em deca

dência. 

Em 1848, D. Luíza Maria de Jesus adquiriu a Fa
zenda São Manoel, reconstruindo a casa grande e mandando 
edificar nova igreja, desta vez em louvor a São Sebastião, 
no mesmo lugar onde São Manuel fôra glorificado . 

Mudou o padroeiro mas a tradição de São Manoel 
permaneceu intacta pois o povoado que renasceu conservou 

o mesmo nome. 
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Em 1865, já existiam outl:as fazendas e um grupo de 
seus proprietários resolveu doE,r uma parte de terras para 
patrimônio da capela de São Sebastião que, dessa forma, 
com o título da propriedade ganha, deu o seu nome ao po
voado que a partir dêsse ano passou a chamar-se São Se
bastião da Mata, sendo elevado à freguesia. Em 1870, o 
Decreto n.0 1 717 do Govêrno da província ratificou a cria
ção do distrito, aumentando-lhe a área e anexando-o ao mu
nicípio de São Paulo do Muriaé. Mas no início de 1891, 
o Govêrno do Estado transformou o distrito em município 
e devolveu-lhe o topônimo antigo de São Manoel. 

O município foi instalado em 3 de maio de 1891, re
cebendo como Intendente Luil: Eugênio Monteiro de Bar
ros, conhecido como Coronel Lilico e que, pelos inestimá
veis serviços prestados à cidade e ao Município, mereceu 
que os seus contemporâneos de:;sem o nome de Eugenópolis 
ao antigo São <Manoel, de Antônio Rodrigues do Santo e 
São Sebastião da Mata, da finada D. Luíza Maria de 
Jesus. Finalmente, pelo Decreto n.0 1 058, de 31 de de
zembro de 1953, a cidade e o )Jiunicípio passaram à desig
nação de Eugenópolis, e o Coronel Lilico foi considerado 
seu fundador. Foi elevado à categoria· de comarca em 15 

de novembro de 1948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na zona da Mata, do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é monbmhoso. 

SITUAÇÃO A 

o 
I .. 

Posição do Município em relaçiío ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 388 km2 • A temperatura média, em 
graus centígrados, das máxima!: é 34, e das mínimas, 18. A 
sede municipal, situada a 18:Z m de altitude, tem como 
coordenadas geográficas 21° 05' 50" de latitude Sul e 
42° 10' 40" de longitude W. Gr. Dista da Capital do Es
tado, em linha reta, 226 km nc• rumo E. S. E. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 14 861 habitante:> a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Praça Dr. Artur Bernardes, vendo·se a Estação da E. F. L. 

Minas Gerais dão 15 790 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 

deverá ser de 41 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 

as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 

área do município: a sede, a Vila de Antônio Prado, a Vila 

de Pinhotiba. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

. Recenseamento de 1950, assim está localizada a população 

do município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ............................ 
Vila de AntOnio Prado ........... 
Vila de Pinhotiba ................ 
Quadro rural. ................... 

TOTAL GERAL ........... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
t.o-VII-1950 

Homens Mulheres 

658 654 
288 275 
101 102 

6 557 6 226 

7 604 7 257 

Total 

Números 
absolutos 

1 312 
563 
203 

12 783 

14 861 

% sObre 
o total 

geral 

8,85 
3,78 
1,36 

86,01 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura. pecuária e silvicultura 
Indústria extrativa ............. . 
Indústria de transformação ...... . 
Com~rcio de mercadorias . ....... . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi· 

liárioa, seguros e capitalização . 
Prestação dC serviços ........... . 
Transporte, comunicações e armaze. 

'nagem ..... 
Profissões liberais .. . 
Atividadea sociaie . .............. . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domisticas, não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes . ...................... . 

Condições inativas . . . 

TOTAL ...... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

3 738 
2 

132 
119 

2 
59 

44 
8 

26 

33 
lO 

208 
761 

5 142 

Mulheres 

38 

2 

143 

2 

26 

4 207 
511 

4 929 

Total 

Números 
absolutos 

3 776 
2 

132 
121 

2 
202 

46 
8 

52 

33 
10 

4 415 
I 272 

10 071 

% sObre 
o total 
geral 

37,53 
0,01 
1,31 
1,20 

0,01 
2,00 

0,45 
0,07 
0,51 

0,32 
0,09 

43,87 
12,63 

100,00 
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Segundo os dados acima, 37,53% da população de 10 
anos e mais dedkam-se à agricultura e à pecuária, desde 
que no município não há silvicultura. 

Essa percentagem é bastante significativa se verificar
mos que 43,87% dessa mesma população exercia atividade 
não remunerada. 

Igreja-Matriz de São Sebastião da Mata 

Agricultura, pecuáz-ia - A produção agrícola no município, 
em 1955, foi expre,ssa pelos dados da tabela que se segue: 

CULTURAS 
AGRlCOLAS 

Café ................ 

Milho ............... 

Arroz ......... 

Mandioca ..... 

Feijão ...... 

Batata-doce ...... 

Outras ......... 

TOTAL ......... 

A. REA 
(ha) 

2 475 

4 250 

7 600 

950 

850 

600 

I 026 

17 715 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 % sObre 
o total 

ArrOba 82 000 32 800 37,68 

Saco 60 kg 76 000 19 000 21,81 

55 000 17 600 20,20 

Tonelada 5 800 5 160 5,92 

Saco 60 kg 6 000 3 000 3,44 

Tonelada· I 880 2 820 3,23 

6 729 7,72 

87 109 100,00 

Café, milho e arroz são os produtos. agrícolas de maior 

importância para a economia local. 

:S:sses três produtos juntos concorreram com perto de 

80 por cento do valor da produção total d.o Município, esti
mada para 1955. 
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Rua Coronel Miranda 

Pecuária - Em 31-XII-55, a situação dos rebanhos do mu
nicípio estava assim estimada: 

REBANHOS 

Asininos .. ......... . 
Bovinos .. . 
Caprinos. 
Eqüinos .. 
Muares ........... . 
Sulnos. 

TOTAL ..... . 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

40 
9 580 
I 300 
1 560 

550 
8 500 

VALOR 

Cr$ 1 000 

112 
16 286 

195 
2 808 
I 375 
8 500 

29 276 

% sObre 
o total 

0,38 
55,65 
0,66 
9,59 
4,69 

29,03 

100,00 

A pecuária é atividade menos importante que a agri
cultura . A criação orienta-se no sentido do consumo inter
no, tanto de carne como de leite. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida, 
em parte, por êsses dados, relativos a 1955. 

CAPITAL FORÇA 

TIPO DE 
N.0 de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
esta~ empre· 

INDúSTRIA beleci- gado 
N.o de jPotencia mentos Cr$ I 000 % sObre 

o total motores • em c. v. 
--------------· ---- ----· ----- ----- ---- -------
Indústria extrativa mi-

neral .. ..... I 3 lO 0,70 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da Produção agrícola lO 14 I 416 99,30 4 47 

TOTAL ...... ..... 11 17 1 426 100,00 4 47 

A pequena atividade industrial do Município é cons
tituída de algumas unidades dedicadas ao beneficiamento 
de produtos agrícolas . 

Cine São Jorge 



MELHORAMENTOS URBAI'i"OS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Logradouros públicos 

Existentes ........... . 

Pavimentados ..... . . . Parcialmen1.e.... . 
{ 

Inteiramen1 e ..... . 

Ajardinados ......... . 
Outros ............. . 

Abastecimento d'água 

Pr~dios (possuindo penas) .. 

TOTAL .. 

Logradouros servidos. . . . . Parcialmen1 e ... . 
{ 

Totalmente .... . 

TOTAL .... . 
Esgotos 

Logradourcs servidcs. { 
De despejo .......... . 
De águas s Jperficiais .. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

333 

13 

5 
2 

7 

1 
5 

230 

8 
2 

10 

7 
4 

p ~d· t d {Pela rêde ... . 
r tos esgo a os. . . . . . . . . . . Por fossas ................. . 

142 
104 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

{

Número de logradouros .... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos .... _ .... . 

Consumo em kWh ...... . 

10 
148 

35 700 

Ligações domiciliares (*) 

De luz. {
Número de ligações ......... . 

· · · · · · · · Consumo em kWh ........ . 
236 

74 313 

De fOrça .............. . I Número de ligações .... . 
· · \ Consumo em 'kWh ... . 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

4 
45 430 

MEIOS DE TRANSPORTE -- O território municipal é 
cortado por 180 km de estradas de rodagem sob a admi
nistração municipal. É servido pela Estrada de Ferro Leo
poldina. 

Estavam registrados na Prefeitura Municipal, em 1955, 
entre os veículos automotores, :~9 automóveis, uma camio
neta e 12 caminhões. 

Tábuas Itinerárias - São as tábuas itinerárias do municí
pio assim .-::-~ .... sentadas: 

ESPECIFICAÇÃO 
DIS

TÂNCIA 
(km) 

VIA DE 
TRANSPORTE 

OBSERVAÇÕES 

---------1·---·-- ---------------

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Muria~ ................. . 

Tombos ................ . 
Itaperuna ............... . 
Miradouro .............. . 

Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 

(1) 

22 

37 
49 
57 

548 

353 

Rodoviário 

Ferroviãrio 
Ferroviário 
Rodoviário 

I:•iversos 

Ferroviârio 

Auto·viação São João 
Ltda. 

E. F. Leopoldina 
E. F. Leopoldina 
Auto-viação São João 

Ltda (2) 
(1) 

E. F. Loopoldina 

(1) O itinerârio mais curto de Euger. 6polis a Belo Horizonte é o seguinte: 
pelo ônibus da auto-viação São João Ltda., até Muriaé, de Muriaé, até Juiz de For~, 
pela Viação Mineira, de Juiz de Fora a Belo l:iorizonte, pela E.F. Central do Brastl, 
ou ainda pelo ônibus de Juiz de Fora a Belo Horizonte. - (2) Em duas et~pas, 
Eugen6polis a Muria~ (21 km), Muria~ a Miradouro (36 km), ambas p~r ômbus: 
at~ 1956, o trecho de Eugen6polis a Muria~. incluía a locali_dade de Patroc!mo (8 ~m), 
a partir do corrente ano a distância diminuiu de 10 km mats ou menos para se atmg~r 
Muria~. devido à nova Rio-Bahia (ramal d< Itaperuna) que passa a 3 (três) Q';ll
lOmetros desta cidade, portanto, até Muria~ havia 31 km de estrada rodoviária. 
antigamente, a partir do corrente ano, são apenas 21 km, visto o ônibus não passar 
em Patrocínio~ 

COMÉRCIO E BANCOS - Ctmta a população do muni
cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas situa. 
dos na sede e ainda 72 varejistas, dos quais 32 localizados 

Cadeia Pública 

no distrito-sede, dispondo também de 3 correspondentes 
bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados que se 
seguem relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números 
DISCRIMINAÇÃO 

absolutos % sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e aabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) eecrever(•) 

-------~------- -------- ----- ----- -----

{Homens .. 899 495 404 55,06 44.94 
Quadro urbano Mulheres .. 870 463 407 53,21 46,79 

TOTAL 769 958 811 54,15 45,85 

{Homens ... s 359 1 605 3 754 29,94 70,06 
Quadro rural. . Mulheres .. s 092 1 123 3 969 22,05 77,95 

TOTAL 10 451 2 728 7 723 26,10 73,90 

{Homens ... 6 258 2 100 4 158 33,55 66,45 
Em geral. . . . . . Mulheres .. s 962 1 586 4 376 26,60 73,40 

TOTAL 12 220 3 686 8 534 30,16 69,84 

(*) Incluoive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Servi
ço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do en
sino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 1955 1956 

27 
38 

286 

26 
37 

286 

'l6 
37 
~96 

Prefeitura Municipal 
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Seminário N. S.0 de Lourdes 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 

população infantil em idade escolar é de aproximadamen

te 35,69%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada ''deficit'' 

1951. ... 618 254 977 359 

1952 ... 706 293 I 852 I 146 

1953 .......... 818 328 I 027 209 

1954 ......... 856 276 973 117 
1955 .......... I 079 317 970 109 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati

vas, sua situação no mesmo período de tempo, apresentou 

os números: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual J Municipal 

::~~~~~-~~~~~~~~ -----:~ ----~:~~------:; 
1952... . . . . . . . . . . . 534 2 1441 70~ 
1953.......................... 446 3 231 :~6 
1954.......................... 389 3 023 9 
1955............... 347 2 444 1 07 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Eugenopolense 

é a designação que se dá aos habitantes de Eugenópolis, que 

é servido por algumas estradas de rodagem e pela Estrada 

de Ferro Leopoldina, dispondo das estações de Eugenópolis, 

Coelho Bastos e Antônio Prado. 

Mantém comércio principalmente com o Distrito Fede

ral e as praças vizilnhas de Muriaé, ltaperuna, Tombos e 
Carangola. 

Há no Município alguns pontos de possível interêsse 

turístico, tais como o pico da Serra do Gavião, com 1 033 

metros de altitude, a Pedra da Elefantina e o sítio Murici, 

onde há água mineral de excelentes efeitos medicinais. 

A sede possui 1 hotel e duas pensões, com que hospeda 
os visitantes que lhe procuram. Conta com as atividades 

profissionais de 2 médicos, e proporciona diversão aos mu

nícipes através de 2 cinemas. Um telefone instalado facili-
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ta bastante as comunicações. Dignos de menção ainda apa
recem 1 jornal, uma biblioteca e uma tipografia. 

Sendo de 4 149 o número de eleitores inscritos para o 
pleito de 3-X-1955, somente 2 212 compareceram às urnas,, 
quando foram sufragados os 9 vereadores que compõem 
o Legislativo Municipal. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Paula da Gama) . 

EXTREMA-MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O núcleo inicial, segundo a tradição, 
que congregou os primeiros moradores da vila de Ex
trema foi uma ermida, cuja construção data de época 
não determinada, mas, sem dúvida, antes do ano de 1800. 
Ainda segundo a tradição, a essa ermida, consagrada à invo
cação de Santa Rita, foi feita uma doação de trinta alqueires 
de terreno, pelo fazendeiro José Alves, Vulgo Zeca Alves, 
proprietário de vastos latifúndios que abrangiam parte da 
serra do Lopo e dos locais denominados "Tenentes" e 
"Rodeio". 

O topônimo explica-se pela própria localização geográ
fica do local, situado no extremo sul do estado de Minas 
Gerais. Anteriormente, o local chamou-se, também, Regis
tro e Santa Rita da Extrema. A primeira dessas denomina
ções explica-se pela mudança do então Registro de Mandu 
(Pouso Alegre) para a margem do Rio Jaguari, mudança 
essa determinada pelo Governador General Luiz Diogo da 
Silva, dando-se a transferência pelo Assento de 29 de no-
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Vista parcial da cidade 

vembro de 1764. A segunda -- Santa Rita do Extrema -, 
o foi em homenagem à padro·~ira do lugar, Santa Rita, e 
em função da situação geográfica, como ficou dito. 

Os primeiros povoadores a se fixarem em tômo da 
ermida eram portuguêses que provinham de Camanducaia, 
de Bragança Paulista, de Atibaia e de São João do Currali
nho (hoje, Janápolis). A tradição guardou os nomes do 
Capitão José da Silva Miranda, Lourenço Dias Portela, 
João Tavares, Antônio Rodrigues Pimentel, Alexandre Faus
tino de Almeida, Francisco Leite da Silva, José Francisco 
da Silva, José Rodrigues de Almeida, Manoel Pereira Gal
vão e José Pereira da Cunha. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - A 12 de janeiro de 
1839, sob a presidência do Primeiro Juiz de Paz, Francisco 
da Silva Teles, sendo Primeiro Escrivão de Paz José Manoel 
de Moura Leite, realizou-se a primeira audiência do Juiz 
de Paz. A 12 de outubro de 1871, pela Lei provincial nú
mero 1 858, foi criado o distrito, com a denominação de San
ta Rita da Extrema, o sendo município, com a mesma de
nominação e território desmembrado do de Jaguari (mais 
tarde Camanducaia), pela Lei estadual n.0 319, de 16 de 
setembro de 1901. A instalaçi'io deu-se a 1.0 de janeiro de 
1902. Em 1911, a Divisão Administrativa do Brasil apre
senta o município de Santa Ri'ta da Extrema composto por 
um só di~o~;·l~.:, o de sua sede. Pela Lei estadual n.0 663, 
da 18 de setembro de 1915, tanto o município como seu dis
trito único tiveram sua denominação simplificada para "Ex
trema". No entanto, no Recem:eamento Geral de 1950, ain
da aparece o antigo nome. A Lei estadual n.0 893, de 10 

de setembro de 1925, elevou it categoria de cidade a sede 
do município de Extrema, que, na Divisão Administrativa 

Brasileira de 1933, continua figurando com um só distrito, 

o da sede. Já nas divisões dE! 1937 e 1938, o município 

aparece com dois distritos: o de Extrema, a seC'e, ~ o de 

São José de Toledo. 

Com essa constituição - dois distritos - o município 
permaneceu através das divisêies e quadros territoriais fi

xados pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezem
bro de 1938 (vigência no qüinqüênio 1939-1943) e no qua

·dro pré-fixado para o qüinqüêr..io 1944-1948, pelo Decreto

-lei estadual de n.0 1 058, de :31 de dezembro de 1953, a 

essa altura, com a simplificação do topônimo São José de 

Toledo para "Toledo". Pelo D:!creto-lei estadual n.0 1 039, 

de 12 de dezembro de 1953, o município voltou a constar 

de um só distrito, o da sede, visto o desmembramento do 
distrito de Toledo. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - As divisões territoriais de 
31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937 como 
também o. quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 
30 de março de 1938 dão o município de Extrema subordi
nado ao têrmo e à comarca de Camanducaia. Pelo dispos
to no Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 
1938, que fixou o quadro territorial para o qumquemo 
1939-1943, o município de Extrema passou a constituir o 
novo Têrmo dessa designação, jurisdicionado à Comarca 

de Camanducaia. Tal situação figura no mencionado qua

dro territorial e também no vigente em 1944-1948, estabe

lecido pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezem

bro de 1943. Pelo Decreto-lei estadual n.0 2 094, expedi

do em 8 de outubro de 1948, foi criada a comarca de Ex

trema, instalada em 15 de novembro de 1949. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de Ex

trema, que se constitui de um único distrito, o da sede, lo
caliza-se na Zona Sul do estado de Minas Gerais, com uma 

área de 254 km2 • As médias de temperaturas, em graus 

centígrados, apresentam os valores: das máximas: 30; das 

mínimas: 18; compensada: 22. Sua sede, situada a 935 m 

de altitude, tem como coordenadas geográficas 22° 51' 10" 

de latitude Sul e 46° 19' 15" de longitude W. Gr., distando 

da capital do Estado, em linha reta, 408 km no rumo S.S.O. 

SITUAÇÃO " 
ly 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo o Recenseamento de 1950, era 

de 12 826 habitantes a população do município. Estimati
vas do Departamento Estadual de Estatística de Minas ·Ge

rais dão 9 449 habitantes como sua população provável em 
31-XII-55, e densidade demográfica de 37 habitantes por 

quilômetro quadrado. Explica-se aquêle decréscimo por 

haver sido desmembrado, .depois de 1950, o distrito de 

Toledo. 
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Desfile de 7 de Setembro ao redor 
do Jardim Público 

Vista parcial da cidade 

Principais aglomerações urbanas - Apenas duas: a sede e 
a de Toledo, segundo os dados de 1.0 de julho de 1950. 

Localização da População - Organizado de acôrdo com os 
dados do Recenseamento de 1950, fornece o quadro aspec
to geral dessas aglomerações: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números' % sObre 
absolutos 0 total 

geral 

---------------- ----- ----- ----------
Sede ............................ 635 636 1 271 9,90 
v ila de Totedo .................. 294 295 589 4,59 
Quadro rural. ................... 5 563 5 403 10 966 85,51 

TOTAL GERAL ........... 6 492 6 334 12 826 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, assim se distribuía a popula
ção municipal, segundos os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvicultura 
Indústrias extrativas ............ . 
Indústria de transformação ...... . 
Comércio de mercadorias ........ . 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali-
zação ........................ . 

Prestação de Serviços ........... . 
rransporte, COIIlUDiC&ÇÕCS e ar·maze-

nagem, ...................... . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ....................... . 

Condições inativas .............. . 

TOTAL .................... . 

Prefeitura Municipal 

1.20 

. POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

3 819 
10 
83 
92 

2 
37 

31 
2 

11 

65 
5 

151 
348 

4 656 

Total 

Mulheres 

529 
1 
6 

51 

20 

3 567 
268 

4 443 

Números 
absolutos 

4 348 
11 
89 
92 

2 
88 

32 
2 

31 

65 
5 

3 718 
616 

9 099 

Clube Recreativo 

% sôbre 
o total 

geral 

47,80 
0,12 
0,97 
1,01 

O,Ol 
0,96 

0,35 
0,02 
0,34 

0,71 
0,05 

40,89 
6,76 

100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - Batata-inglêsa, milho 
e café foram os três produtos de maior expressão na pro
dutividade agrícola do município, em 1955. O quadro que 
apresentamos a seguir fornece um panorama geral das di
versas culturas agrícolas: 

CULTURAS 
AGRlCOLAS 

ÁREA 
(hal 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sôbre 
o total _________ ........ _ ----- ------------- ----- -----

Batata-inglesa ...... 170 Saco 60 kg 40 S50 8 110 29,90 
Milho .............. 700 > 20 000 5 000 18,44 
Café ............... Arrôba 11 030 4 620 17,02 
Cebola ............. 80 40 000 3 200 11,79 
Arroz .............. 280 Saco 60 kg 6 850 2 055 7,57 
Feijão .............. 270 4 800 2 040 7,51 
Tomate ............ 8 Kg 200 000 1 000 3,68 
Outras ............. 1 112 4,09 

TOTAL ........ 27 137 100,00 

Pecuária- O rebanho de bovinos, representando 45,94% 
no conjunto da pecuária do município, em 1955, é seguido de 

Grupo Escolar Municipal 

perto pelo rebanho de suínos, com 43,21%; os demais estão 
muito longe destas percentagens, como se poderá ver pelo 
presente quadro: 

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

~~~~~~~:::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

TOTAL ................ . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

8 
5 000 

500 
800 
500 
100 

8 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

20 
8 500 

75 
800 

1 100 
18 

8 000 

18 513 

% sôbre 
o total 

0,10 
45,94 

0,40 
4,32 
5,94 
0,09 

43,21 

100,00 

Indústria - A organização industrial, na mesma data, po
derá ser apreciada no demonstrativo que se segue: 

N.• de 
CAPITAL FÓRÇA 

TIPO DE esta-
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci-
empre-

mentoa 
gado % sôbre N.• de Potência Cr$1 000 

o total motores em c. v. ----------- --------------- --------
Indústria extrativa mi-

neral. ............... 8 29 172 22,57 2 12 
Indústria de tranaforma-

cio e beneficiamento 
da produção agrlcola 16 38 590 77,43 7 41 

TOTAL ........... 24 67 762 100,00 9 53 

MELHORAMENTOS URBANOS - Resumo da situação 
dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 1954, 



Vista parcial da l'ra ;a rres1dente Vargas 

conforme registros existentes nos Serviços de Estatística 
da Viação e da Produção de lil.linas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Logradouros públicos 

Existentes. 

Pavimentados . 

Outros. 

Abastecimento d'água 

{ 

Inteiran.ente ... 
Parcialmente .. 

TOT.\L ... 

Prédios servidos por penas .. 

Logradouros servidos totalmente 

Es/1otos 

Logradouros servidos . 

Prédios esgotados 

{

De despejo. . . . . . 

De águ11S superficiaiS. 

.. {Pela rêde ... 

Por fosJas. 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

.. {Númer(l de focos. 

Consumo em kWh. 
Logradouros servidos . 

Ligações domiciliares (*) 

De luz .. {Número de ligações .. 

Consumo em kWh .. 

De fôrça .... ...... {Número de ligações ... 

Consunao em kWh .. 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM~RICOS 

370 

17 

4 
3 

7 

10 

280 

11 

9 

99 

50 

126 

27 300 

270 

68 040 

16 

68 118 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido por 
160 quilômetros de estradas de rodagem, estando 30 sob a 

Matadouro Municipal 

administração federal, 100 sob a municipal e os demais ad
ministrados por particulares. 

Em 1955, assim se distribuíam os veículos automota. 
res registrados na Prefeitura Municipal: 17 automóveis, uma 

camioneta, 28 caminhões, e 1 ônibus. 

Quanto à ligação da sede municipal com os municí

pios vizinhos e capitais federal e estadual, poderá o leitor 

ter um idéia consultando as tábuas itinerárias seguintes: 

Tábuas ltinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE 

fkml TRANSPORTE 

MUNICÍPIOS LIMÍTROFES 

Cátnanducaia 2l Rodoviário 
Toledo. 28 Rodoviário 
tB'raganca. P~~ii.sta (Est. de S. Paulol. .. 33 Rodoviário 
J oanopolis (Est. de São Paulo). Rodoviário 
Capital Estadual 472 Rodoviário 
Capital Federal. 544 Rodoviário 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede, e ainda com 82 varejistas, dos quais 42 loca

lizados na sede. 

Dispõe também de 1 agência bancária . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - A população do município, 

com relação à instrução pública e segundo os dados do Cen

so de 1950, apresenta o aspecto geral que se demonstra 

nesse quadro: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sObre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever escrever(*) escrever escrever(•) 

romens 795 521 274 65,53 34,47 
Quadro urbano Mulheres. 794 371 423 46,72 53,28 

TOTAL I 589 892 697 56,13 43,87 

{Homens ... 4 716 I 296 3 420 27,48 77,52 
Quadro rural . Mulheres .. 4 558 573 3 985 12,57 87,43 

TOTAL 9 274 I 869 7 405 20,15 79,85 

romens . 5 511 I 817 3 694 32,97 67,03 

Em geral. . Mulheres .. 5 352 944 4 408 17,63 82,37 

TOTAL 10 863 2 761 8 102 25,41 74,59 

(*) Inclusive pessoas de instrucão não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas, no 

período de 1954-1956, foi essa a situação do ensino primá

rio no município: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares. 14 14 13 
Corpo docente .. 21 22 ll 
Matrícula efetiva .. 810 864 775 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 

população infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 35,66%. 

12.1 



FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela aba1ixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,001 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total! Tributária 
realizada .. deficit" 

1951. ....... 726 322 773 - 47 
1952 .. ······ 821 411 I 043 - 222 
1953. I 189 438 875 314 
1954. ... 971 363 I 103 - 133 
1955. I 132 431 1 010 121 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo assim se apre
senta: 

ANOS 

1951 .......... . 
1952 .......... . 
1953 .............. . 
1954 ............ . 
1955 ........... . 

RECEITA ARRECADADA !Cr$ 1 000,00) 

Federal 

407 
630 
507 
561 
487 

Eotadual 

1 482 
1 794 
1 835 
2 650 
2 849 

MunicipAl 

726 
821 

I 189 
971 

I 132 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede do mu

nicípio, cidade de Extrema, ergue-se em belíssimo planalto, 

na!! encostas da serra da Mantiqueira. Com um traçado re

gular e agradável, na praça principal, denominada c.el Si

meão, há um busto, homenagem do povo local ao c.e1 Si

. meão Srilita Cardoso, um dos vultos de maior projeção 

na vida extremense, tendo chegado a Deputado Estadual. 

O clima é uma das características que dão renome à cida

de, juntamente com a ótima qualidade da água potável, 

vinda diretamente da serra. Com cêrca de 400 edifícios so

bressaem-se, entre êles, o da Prefeitura Municipal e do 

Grupo Escolar, e algumas residências particulares, de cons

trução recente. 

A iluminação pública é boa, com energia vinda da ci
dade de Bragança Paulista. Bom serviço de esgôto, vários 
logradouros calçados com paralelepípedos. Conquanto uma 
das melhores edificações locais pertença ou se denomine 
Hotel Fronteira, não funciona nêle qualquer tipo de esta
belecimento dêsse gênero, há, na cidade, três pensões, duas 
das quais, podem ser classificadas de ótimas. A cidade é liga. 
da às sedes dos munidpios vizinhos por várias linhas de ôni
bus que perfazem cêrca de quatorze viagens diárias, em tô
das as direções, para llocalidades mineiras e paulistas . Possui 
uma instituição recn!ativa, o Clube Literário e Recreativo 
Extremense . Há, ainda, na cidade, agências de estabeleci
mento bancário e da Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, 1 serviço de saúde, com 1 médico em exercício e 

' 1 cinema, além de duas bibliotecas. O jornal local denomina-
-se "O Extremense" e a rêde informativa da população 
completa-se com dois serviços de alto-falantes. O movi
mento religioso na cidade caracteriza-se pela existência de 
várias associações, das quais podemos citar: "Apostolado da 
Oração"; "Liga Católica Jesus, Maria e José; Obras das VO.. 
cações Sacerdotais; Pia União das Filhas de Maria; So
ciedade S. Vicente de Paula, e outras. Pertencendo a outros 

cultos, encontramos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e 
a Congregação Cristã do Brasil. 

O município possui uma população que se mistura com 
elementos inglêses, italianos, portuguêses e nacionais, êsses 
últimos vindos de outras localidades . A região do municí
pio é montanhosa, possuindo, além de matas esparsas, uma 
de maior extensão, pertencente ao Govêrno Estadual. A 
lavoura é exercida com absoluta carência de maquinaria, 
pelos processos antigos, aproveitando t;~o máximo o traba
lho braçal. Não há latifúndios, sendo a grande maioria das 
propriedades rurais de pequena extensão, havendo apenas 
duas fazendas mais extensas, cujos proprietários não resi
dem na comuna. 

Para a eleição de 3-X-1955, estavam inscritos 1 685 
eleitores, dos quais votaram 1 O 13, escolhendo os 9 verea
dores que compõem o Legislativo Municipal. 

As principais festividades religiosas do município são 
as f.:;stas de Santa Rita, padroeira local, a 22 de maio, e a 
festa de São Sebastião, a 20 de janeiro. Para ambas, são 
convidados elementos de outras procedências, como "canga
dos" e "caapós", exibindo suas vestimentas características; 
os primeiros, calças brancas e camisas de côres vivas, quase 
sempre vermelhas, e os segundos, os caiapós, em trajes imi
tando tangas indígenas. Com instrumentos usuais, cuícas, 
tamborins, flautas, pandeiros, tambores e violões, tais ele
mentos abrilhantam as festividades . Por ocasião dos feste
jos de N atai e fim de ano, é usual o desafio de violeiros, com 
prêmios distribuídos pelo comércio e pessoas gradas. A pro
cissão mais impressionante, no entanto, é a que traslada a 
imagem de Nossa Senhora da Conceição, do povoado dos 
Godois, cêrca de nove quilômetros distante, para a igreja 
da sede, com longo acompanhamento e preces peditórias de 
chuva, nas grandes estiagens que ameaçam a lavoura; o re
tôrno, em procissão festiva, dá-se depois de sobrevindas as 
chuvas pedidas. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Osmar de Freitas). 

FAMA-MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Distrito criado por Lei estadual n.0 556, 
de 30 de agôsto de 1911. Publicação oficial datada de 
1911 apresenta o distrito de Fama figurando no município 
de Alfenas, im:talado em 5 de maio de 1912. Em publica
ção oficial de 1.0 -IX-1920, o distrito de Fama permanece 
no município de Alfenas, e por Lei estadual n.0 843, de 7 
de setembro de 1923, foi transferido para o de Paraguaçu. 
O texto da citada Lei 843, apresenta o distrito de Fama 
figurando no município de Paraguaçu -- assim permane
cendo em publicações oficiais datadas de 1933; 31-XII-1936; 
31-XII-1937; no quadro anexo ao Decreto-lei estadual nú
mero 88, de 30 de março de 1938; bem como no quadro 
fixado pelo. Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezem
bro de 1938, para 1939-1943. Em virtude do Decreto-lei 
estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro do ano de 1943, 
que fixou o quadro territorial para vigorar no qüinqüênio 

1944-1948, o distrito de Fama figura igualmente no muni

cípio de Paraguaçu . 



FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA - O 
município foi criado a 27 de dezembro de 1948. Em 1956, 
conta com um só distrito: o de. sede. A instalação deu-se em 
1.0 de janeiro de 1949. Está jurisdicionado à comarca de 

Paraguaçu. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

__ na Zona ~~1, do Estado de M:1~as Gerais. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

I .. 
Posição do Município em rela,;õo ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 89 km2 • A sede municipal, situada a 

751 m de altitude, tem como coordenadas geográficas .... 
21° 23' 54" de latitude Sul e 45° 50' 30" de longitude W.Gr. 

Dista da capital do Estado, em linha reta, 260 km, no ru

mo O.S.O. 

POPULAÇÃO- Pelos dado:; do Recenseamento de 1950, 
era de 2 503 a população do município. As estimativas do 
Departamento Estadual de E~;tatística de Minas Gerais dão 
2 642 habitantes como sua pc1pulação provável em ..... . 

31-XII-55, quando a densidade demográfica deveria ser 
de 30 habitantes por quilômetro quadrado. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - De acôrdo com os 
dados do Recenseamento de 1950, assim se localizava a po

pulação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

H01nens Mulheres 
Neímeros % sObre 
absolutos o total 

geral ----------- -- ·-- --- -·---- -·----· -----
Sede ........... 378 422 800 31,96 
Quadro rural. ...... 882 821 I 703 68,04 

TOTAL GERAL. ...... I 260 I 243 2 503 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ainda de 
acôrdo com os dados do Recellseamento Geral de 1950, era 

a seguinte a distribuição da população municipal, segundo 
os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas .......... . 
lndúotria de tranoformação .. 
Comércio de mercadorias. 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liãrios, cr~dito, seguros e capitali
zaçio. . . . . . . ..... 

Prestação de serviços ...... . 
Transporte, comunicações e armaze-

Pr~~i~::~ ·Ú~~~ia'. ·. ·. ·. : : : : : : : ... . 
Atividade• sociais. . . . . . . .. . 
Adminiotração peíblica, Legislativo 

e Justiça .............. . 
Defesa nacional e segurança púb1ica 
Atividades dom&ticas, não remu· 

neradas e atividades escolares dis· 
centes. · .... 

Condições inativas .. 

TOTAL. 

POPULAÇÃO PRESEN1'E 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

523 
5 

72 
57 

14 

44 
I 
8 

6 
3 

58 
73 

864 

Mulheres 

24 

53 

12 

2 

727 
46 

867 

Total 

Números 
absolutos 

547 
5 

73 
58 

67 

45 
I 

20 

8 
3 

785 
119 

I 731 

% sObre 
o total 

geral 

31,63 
0,28 
4,21 
3,35 

3,87 

2,59 
0,05 
1,15 

0,46 
0,17 

45,37 
6,87 

100,00 

Agricultura, Pecuária e Silvicultura - A produção agrícola 

do município, em 1955, achava-se expressa pelos dados 

constantes, abaixo relacionados: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha' % sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 

o total 
----- ----·--- ----- ----- -----

Caf~ ..... 857 ArrOba 24 000 8 400 59,33 
Arroz . 145 Saco 60 kg 3 500 I 470 10,37 
Milho. 600 , ' . 6 500 1 170 8,26 
Outras ... I ,) -- - 3 122 22,04 

TOTAL. ( ) - - 14 162 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ I 000 % sObre 
o total 

------------------ ------- ------- -------
Asininos. 

Bovinoa. 5 250 8 925 65,99 

Caprinos ........... . 200 22 o. 16 

Eqüinos .................. . 250 350 2.58 

Muares .................... . 65 124 0,91 

Ovinos .................... . 100 11 0,08 

Sulnos ... 4 550 4 095 30,28 

TOTAL. 13 527 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
por êsses dados, relativos a·1955: 

CAPITAL FORCA 
N.• de Peasoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre· 
INDúSTRIA beleci· gado Potencia mentoa Cr$1 000 % sObre N.• de 

o total motores em c. v. 
----------- ---- ---- ---- -~--- ---- ----
lnd6otria extrativa mi· 

neral. ........... 3 25 51 3,46 - -. .. 

Ind6atria de transforma· 
çio e beneficiamento 

4 53 da produção agrlcola 20 68 I 420 96,54 

TOTAL .... 23 93 I 471 100,00 4 53 

1:1.3 



MELHORAMENTOS URBANOS- Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta

tística da Viação e da Produção, do Estado de Minas 

Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existente~ ........... . 

Logradouros públicos 

Existentes ......... . 

Abastecimento d'água 

Prédios servidos. Possuindo penas 

f Totalmente .... . · t Parctalmente .... . 

TOTAL .. . 

Lo2radouros servidos 

Iluminação pública e domiciliar 

Logradouros ilum,nados . . . . Número de foços. 
(

Número de logradouros. 

Li~ações domiciliares 

De luz ........ . 

De fôrça ....... . 

Consumo em kWh 

... { Número de ligacões 

Consumo em kWh .. 

.... {Número de ligações. 

Consumo em kWh. 

Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

241 

21 

lOS 

17 

3 

20 

21 

180 

:lO 660 

185 

35 052 

6 

10 386 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 55 km de estradas de rodagem, dos quais 15 

estão sob a administração estadual, 22 sob a municipal e 

os restantes pertencem a particulares. É servido pela Es

trada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 5 automó

veis, 3 camionetas e 12 caminhões. 

Tábuas Itinerárias -· São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE 

(kml TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

---------·-- ------- --------· -----------
MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Alfenao. 16 Onibus Rodoviário 

Campos Gerais. 26 Auto-ônibus Rodoviário 

Paraguaçu. 27 Auto-ônibus Rodoviário 

Belo Horizonte. 678 RMV Ferroviário 

Belo Horizonte. 412 Automóvel Rodoviário 

Rio de janeiro ... 499 RMV Ferroviário 

533 Automóvel Rodoviário 

COMltRCIO E BANCOS - Conta a população do municí

pio com oito estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede e mais 23 varejistas, dos quais 17 localizados 

no distrito-sede. 

Dispõe ainda de quatro correspondentes bancários. 

12.11-

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabc!m ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever{"') 

------ ----- ------ ----- -----· 

{Homens ... 314 231 83 73,56 26,44 

Quadro urbano Mulheres .. 352 218 134 61,93 38,07 

TOTAL 666 449 217 67,41 32,59 

romens 725 317 408 43,72 56,28 

Quadro rural . Mulheres. 684 259 425 37,86 62,14 

TOTAL I 409 576 833 40,88 59,12 

romeno .. I 039 548 491 52,74 47,26 

Em geral. . . . . . Mulheres. I 036 477 559 46,04 53,96 

TOTAL 2 075 I 025 I 050 49,39 50,61 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi essa a situação do ensino 

primário no município: 

DADOS NUM!l:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO . 

----------- --- ---'-9~~-- --1----- _!_~~---1----'-~~---
Unidades escolares........ . . . . 41 6 11 6 
Corpo docente....... . . . . . 9 12 12 
Matricula efetiva...... . . . 323 ' 371 377 

A percentagem de alunos matriculados - em relação à 
população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 62,10%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1956, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS <Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Tributária 
realizada deficit 

Total 
-------- -------- -------·-- --------- -------

1951 393 98 219 174 
1952. 435 97 283 152 
1953. 719 96 I 073 294 
1954 786 95 I 007 221 
1955. 686 99 607 79 
1956 I') I 082 !54 987 95 

(•I Dados do Orçamento. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL-- A sede municipal 
está situada à margem do rio Sapucaí, em terreno aciden
tado. Possui os melhoramentos urbanos condizentes com 
seu desenvolvimento econômico, ou seja, 202 ligações elétri
cas domiciliares, abastecimento de água, rêde de esgotos. 
Há na sede 5 aparelhos telefônicos e uma pensão . 

A principal atividade econômica é a agropecuária. Em 
1955, produziu o município 24 000 arrôbas de café, haven
do 749 500 pés, dos quais 714 000 em produção. Produziu, 
ainda, no mesmo ano, 3 500 sacos de arroz, 6 500 sacos de 
milho, e mais outros produtos colhidos em menor escala. 

A pecuária leiteira é o produto-pólo da economia local, 
sendo produzidos, no ano de 1955, 1325 600 litros de leite. 



Dos filhos do município, alguns se distinguem nos di
versos setores da vida púbLica e administrativa do País, 
cumprindo citar o nome do :Sr. Célio Fonseca, atual Inspe
tor Regional da Estatística 1\llunicipal de Goiás, e o Sr. Sin
val Siqueira, Deputado Estadual, tendo exercido a secretaria 
da Assembléia Legislativa d" Estado. 

Em 3-X-1955, o município inscreveu 1140 eleitores, 
· dos quais votaram 748, sufragando .os 9 vereadores ·que for-

, _y_ 

mam o Poder Legislativo da com~.~ 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Alois:.o Alvarenga). 

FARIA LEMOS - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTORICO - A cidade que hoje serve de sede ao mu
nicípio de Faria Lemos originou-se de terras da antiga Fa
zenda de São Mateus, de propriedade de um cidadão por
tuguês de nome Alberto. 

Conta-se que um grupo de moradores do pequeno ar
raial que já se havia formado, mais ou menos no início do 
século XIX, chefiados por Francisco José da Silva, José 
Moreira Carneiro e Major Américo de Lacerda, deliberou 
intimar o dono da fazenda a ceder terras para a formação 
do povoado, já que o referido lusitano não se dispunha a 
tanto. Não são conhecidos os detalhes de tal interferência 

' mas a verdade é que obtiveram as terras desejadas, e nas-
ceu assim o povoado de São Mateus. Em 1890 já era dis
trito, tendo passado a munic·ípio, quando da última revisão 
territorial de 1953, com o nome de Faria Lemos. Seu atual 
topônimo foi escolhido em homenagem ao engenheiro que. 
construiu a estação de estrada de ferro local. 

o 
I 

I ... 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Igreja-Matriz Casa Paroquial 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 6 941 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 7 341 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, época em que a densidade demo
gráfica viria a ser de 26 habitantes por quilômetro qua
drado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Faria Lemos, nú
cleo em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual 
município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES 
% sObre Números 

absolutos o total 
geral 

--------------- ------ ------ ------

Quadro urbano .... 720 775 1 495 21,53 

Quadro suburbano .. 91 96 187 2,69 

Quadro rural .. 2 776 2 483 5 259 75,78 

TOTAL. ....... 3 587 3 354 6 941 100,00 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA- A 
produção agrícola no município, em 1951, foi expressa pelos 
dados constantes da seguinte tabela: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRIC()]..AS (hal 
Unidade Quantidade Cr$ 1 000 %sObre 

o total 
---------- ----- ------ ----- ----- _......._ ___ 
Caf~ .. ArrObo 26 250 8 400 63,12 

Milho .. 484 Saco 60 kg 6 620 1 125 8,45 

Outras .... ...... - - 3 785 28,43 

TOTAL ... ..... - - 13 310 100,00 

Vista parcial da Praça Arthur Bernardes 



Serviço de águas da Prefeitura Municipal 

O .café é o principal produto agrícola do mumctplO, 
tendo, em 1955, representado 63,12% do valor total de sua 
produção. 

Pecuária 

REBANHOS 

Asininos. 
Bovinos. 
Caprinos. 
Eqüinos. 
Muares .. 
Ovinos. 
Sul nos. 

TOTAL. 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

10 
11 220 

:i20 
330 
185 
135 

3 650 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 

18 
17 952 

17 
413 
296 

18 
738 

21 452 

% sObre 
o total 

0,08 
83,70 

0,07 
1,92 
1,37 
0,08 

12,78 

100,00 

A pecuana vem obtendo desenvolvimento satisfatório. 
O rebanho bovino do município foi estimado em 11 220 ca
beças, num valor de 17 952 mil. cruzeiros. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
em parte pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N." de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre· 

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$! 000 % sObre N.• de Potência 

o. total motores em c. v. ______ ...._ ___ ~------- ·---- ·----- ------ ~---- ---- ----~--

ndústria extrativa mi-
neral. 6 16 95 3,22 - -

Indústria de transfornta-
ção e beneficiamento 
da produção agricola 22 46 I 048 33,62 - 50 

ndústria manufatureira 
e fabril. 2 27 1 800 61,16 18 37 

TOTAL. 30 89 2 943 100,00 18 87 

Vista parcial da Praça Arthur Bernardes 

1.2.6 

Não há indústrias que se distingam dentro da comu
na. Pequenas unidades, dedicadas na maior parte à ·trans
formação e beneficiamento de produtos agrícolas; consti
tuem ainda primário conjunto industrial do município. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO · 

Número de prédios existentes. 

LoAradouros públicos 

Existentes ..... 

Abastecimento d'á.J1ua 

Prédios servidos . . . . . Possuindo penas .. 
LogradouroS servidos. Totalmente ... 

Esgotos 

DADOS 
NUMll:RICOS 

543 

14 

217 
7 

7 

7 

Logradouros servidos. {De despejo· · · · · · · · · · ~ · · · · · · 
De éguas superficiais, .. ·, .. , .. 

... {Pela rêde .... . 

Por fossas ... . 
PrMios esgotados ... 

lluminação pública e domiciliar. (*) ~ 

Logradouros iluminados ..... {Núm~ro de focos.····· 

Consumo em kWh ... 

Li~ações domiciliares (*} 

De luz ... . . {Número de ligações ..... . 

Consumo em kWh .... . 

De fOrça. .. ....... {Número de ligações .. . 

Consumo em kWh .. . 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

150 

70 

90 

24 494 

193 

172 206 

13 

85 500 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 121 km de estradas de rodagem, sob a admi
nistração municipal. É servido pela Estrada de Ferro Leo
poldina. 

Em 1955, encontravam-se registrados na Prefeitura . 
. Municipal 17 automóveis, 10 camionetas e 10 caminhões. 

Tábuas itinerárias - Acham-se assim discriminadas as tá
buas itinerárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Carangola ... 

Carangola. 

Espera Feliz. 

Espera Feliz. 

Tombos. 

Tombos. 

Santa Clara ('). 

Capital Estadual. 

Capital. Estadual. 

Capital Federal. 

Capital Federal. 

DISTÂNCIA VIA DE 
(kml TRANSPORTE 

17 Rodoviário 

18 Ferroviário 

40 Rodoviário 

56 Ferroviário 

18 Rodoviário 

18 Ferroviário 

24 Rodoviário 

704 Ferrovillrio 

622 Rodoviário 

407 Ferroviário 

418 Rodoviário 

OBSERVAÇÕES 

Via Carangola 

(*) Município de Por~ 
ciúncula rPorciún· 
cuia) 

Via Pórto Novo 

Via Pôrto Novo 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situados 
na sede e ainda com 24 varejistas dos quais 18 localizados 
na sede. Dispõe também de 2 estabelecimentos bancários. 



Fábrica de Laticínios 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o to ta I 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
e.screver(*) escrever(*) 

---------:------- ----- ---- ----- ----- -----

Homens .. 673 468 205 69,-53 30,47 
Mulheres .... 742 467 275 62,93 37,07 

TOTAL. I 315 935 480 71,10 28,90 

. (*) -lnclu!ive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, foi esta a situação do ensino pri
mário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares .. . 
Corpo docente .... . 
Matcícul9. efetiva. 

DADOS NUMJ;;RICOS 

1954 1955 1956 

9 
18 

579 

9 
19 

582 

9 
19 

601 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, nos anos de 1955-1956, é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,001 

~NOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

·------·-·- ------- ------- ------- -------
1955 .. 809 913 - 104 

1956 (') .. 1 116 913 203 

(*) Dados do Orçamento. 

Quanto à arrecadação, ,nas duas esferas administrati
vas, sua situação, em 1955, foi a seguinte: Estadual 
Cr$ 299 000,00; Municipal, Cr$ B09 000,00. ' 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O município 
situa-se na Zona da Mata, do estado de Minas Gerais. O 
aspecto geral de seu território é montanhoso. Serve-o a Es
trada de Ferro Leopoldina . Mantém comércio especialmen
te com Belo Horizonte, Juiz de Fora, Distrito Federal e 

Carangola. O Rio Carangola e alguns ribeirões menos im
portantes constituem o sistema hidrográfico municipal. Na 
sede está em atividade 1 médico, havendo também 1 cine
ma. Embora não tenham sido examinadas detalhadamente, 
sabe-se que as terras municipais são ricas em reservas de 
mica. 

Para a eleição de 3-X-1955, estavam inscritos 2 390 
eleitores, dos quais votaram, àquela época, 1 308, escolhen
do os 9 vereadores que compõem o Legislativo Municipal. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística João Bravo de Araujo). 

FELIXLÂNDIA -. MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo é homenagem ao padre Félix 
Ferreira da Rocha," que, em 1762, morando na Fazenda do 
Bagre, no Sabará, doou, por escritura pública, datada de 19 
de abril, meia légua de terras para a construção de uma 
capela. 

Tal terreno ficava entre o riacho das Pedras e dos 
Bois, êsse último, afluente do Ribeirão do Bagre. O doa
dor obrigou-se, ". . . por ·sua pessoa e bens a fazer doar 
seis mil réis ou o que necessário fôsse para côngrua sus
tentação da Capela", a ser erigida sob a invocação de Nossa 
Senhora da Piedade . 

Reza a tradição que algumas famílias que viviam em 
terreno do padre, desejando se livrar de sua autoridade co
mo senhorio, passaram a edificar modestas construções em 
tôrno à capela, mudando-se para lá, o que deu origem ao 
povoado que, cento e tantos anos após, veio a ser sede 
do Distrito do Bagre. 

Anterior ao padre Félix Ferreira da Rocha, cêrca de 
vinte anos antes da doação que acabamos de relatar, foram 
concedidas as primeiras sesmarias, sendo Antônio de Bar

ros quem recebeu a da barra do Paraopeba por ato de 19 

de janeiro de 1730, e o mais antigo. Posteriormente vie

ram Cosme Soares da Costa, que recebeu em 17-2-1740 a 

sesmaria do Mangabal; Manoel Azevedo, a quem coube a 

de Jacobina, em 13 de março de 1741; Pedro Alves Campos 

recebeu a do Morro da Garça aos 13-3-741 e André de Mo

rais ocupou a da Beira do Bagre e do Rio do Peixe. 

A paróquia de Nossa Senhora da Piedade foi criada 

pela Lei provincial 905, de 8 de junho de 1858. 

Santuário N; S.0 da Piedade (em construção) 

1.27 



Grupo Escolar "0. Maria Sophia" 

Foi elevada a freguesia pela Lei provincial 1881, de 
15 de julho de 1872. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito de Pie
dade do Bagre foi criado em 1847, como parte administra
tiva do município de Curvelo, a cujo território sempre per
tenceu, desde a origem do povoado. 

Foi criado o município em 1948, pela Lei 336, de 27 
de dezembro, com a denominação de Felixlândia. 

A instalação deu-se a 1.0 -I-1949. 

Posteriormente à criação do município, foi criado o dis
trito de São José do Buruti. 

Formação judiciária - Com a criação do município, Fe
lixlândia passou a têrmo, jurisdicionado à comarca de 
Curvelo. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na zona do Alto São Francisco, do Estado de Minas Gerais. 
O aspecto geral do seu território é plano. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

Sua área é de l 811 km~. A sede municipal, tem co
mo coordenadas geográficas 18° 45' 42" de latitude sul 

1.28 

e 44° 58' 48" de longitude W. Gr. Dista da Capital do 

Estado, em linha reta, 162 km, no rum c N. N. O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 8 361 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 9 057 habitantes, como sendo sua popu

lação provável em 31-XII-55, quando a densidade demo

gráfica seria de 5 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com registros do 

Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.0 -VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
---~--- ------- ----~·- --·--- -----

Sede. .... . .... 464 603 1 067 12,76 

Quadro rural . .... . .. 3 708 3 586 7 294 87,24 

TOTAL GERAL. 4 172 4 189 8 361 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

Atividade - Ainda consoante os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, assim se distribuía a população municipal, 

segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuâria e silvicultura 
Indústrias extrativas . ... 
Indústria de transformação .. 
Com6rcio de mercadorias . . 
Comércio de imóveis e· Valores mobi-

liários, crédito, seguros e capit&li· 
zação .. 

Prestação de serviços . ...... 
Transporte, comunicações e armaze. 

nagem. 
Profissões liberais .... 
Atividades sociais ... 
Administração pública. Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas, não remu. 

neradas e atividades escolares dis· 
centes ............. ..... 

Condições inativas. 

TOTAL ......... ... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

2 331 19 
I I 

32 2 
57 -

1 -
23 131 

lO I 
1 1 
8 15 

9 -
3 -

172 2 656 
188 79 

2 836 2 905 

Total 

Números 
absolutos 

2 350 
2 

34 
57 

I 
154 

11 
2 

23 

9 
3 

2 828 
267 

5 741 

% sObre 
o total 
geral 

40,93 
0,03 
0,59 
0,99 

0,01 
2,68 

0,19 
0,03 
0,40 

0,15 
0,05 

49,30 
4,65 

100,00 

Vista parcial da cidade 



A,~ricultura - A produção a~:rícola no município em 1955, 
é expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO I VALOR 
CULTURAS ÁREA ----
AGR!COLAS (h a) I 

% sôhre Unidade Quantidade C•·$ I 000 
o total 

-----~--~- ---------· ----- ----- -------- - ----------- ----- ·---- ---

ndioca. 
jão. 
oz. 
,odão. ... 
lho. 

Me 
Fei 
Arr 
AI~ 
Mi 
C a 
Ou 

:1a-de.açúcar .. 
tras. 

TOTAL 

I 870 
I 310 
I 920 
I 460 
3 050 

900 
117 

10 627 

Tonelada 37 000 14 800 26,74 
Saco tO kg 25 100 12 550 22,64 

> > > 22 000 7 920 14,29 
Arreba 59 500 7 140 12,88 

Saco tO kg 52 000 6 240 11,25 
Tone:ada 27 500 5 500 9,92 

-· - I 269 2,28 

55 419 I 100,00 
I 

Pt~uária- Em 31-XII-55 era esta a situação dos rebanhos 
do município: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 I % sôbre 

o total 
-----~-------------- -----------------------------

Asininos .. 
Bo~rínos. 27 000 45 900 74,32 
Caprinos. 110 6 
Eq1jinos. 2 500 2 750 4,45 
Muares. 130 325 0,52 
Ovinos. 80 6 
Sufnos. - . . . . . - . . . . 16 000 12 800 20,71 

TOTAL. 61 787 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados, relativos a 1955: 

TI 

Ind 
e 
d 

PO DE INDúSTRIA 

ústria de transformação 
beneficiamento da pro-

ução agrícola . .. ...... 

N.o de 
esta-

beirei-
mentos 

----

3 

CAPITAL FÔRÇA 
Pessoal 

I!MPRE· MOTRIZ 
GADO 

empre-
gado 

Cr$ 1 000 N.• de Potência 
motores em c. v. 

------ ------ ----- -----

12 322 3 17 

MELHORAMENTOS URBANOS - A sede municipa~ 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de Es
tatística da Viação e da Produ~ão de Minas Gerais, contava 
com 349 prédios, 47 logradouros públicos, 40 prédios servi
dos por abastecimento de água potável encanada, 12 focos 
elétricos em logradouros públicos e 36 ligações domicilia
reH. Os dados referentes à iluminação elétrica são de 1955 

ESPECIFICAÇÃO 

Nú.rnero de prádios existentes. 

Loi_!radouros públicos 

B~xiatentea ... 

Abastecimento de água 

Fr~dios servidos. Possuind J penas. 

Logradouros servidos. Parcialm~~nte .. 

I lu rninação pública e dorniciliar (*) 

Logradouros iluminados. Número de focos. 

De luz. Número de ligações .. 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM:l;;RICOS 

349 

47 

40 

4 

52 

36 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 194 km de estradas de rodagem, dos quais 30 
sob a administração estadual, 164 sob a municipal. A Pre-

feitura local registrou os seguintes veículos em 1955: 8 auto
móveis, 1 camioneta, 9 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas itinerárias- Eis as tábuas itinerárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE 

OBSERVAÇÕES (km) TRANSPORTE 

--------- ·--------· ·-------- -----------

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Curvelo .... 
Corinto .. 
Morada Nova de Minas .. 
Pompéu. 

48 
103 

81 -- 60 
60 

Rodovia 
Rod. e fer. 
Rodovia 
Rodovia 

E.F.C.B. 
Automóvel 
Automóvel 

COMÉRCIO E BANCOS - O município conta 45 estabe. 
lecimentos comerciais varejistas, dos quais, 14 situados na 
sede e com um correspondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(') escrever(•) 
----- ----- ----- ---------

{Homens ... 365 207 158 56,71 43,29 

Quadro urbano Mulheres .. 528 280 248 53,03 46,97 

TOTAL 893 487 406 54,53 45,47 

{Homens ... 3 071 1 087 1 984 35,39 64,61 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 952 907 2 045 30,72 69,28 

TOTAL 6 023 I 994 4 929 33,10 66,90 

romens.. 3 435 1 294 2 142 37,66 62,34 

Em geral. .. . . . Mulheres .. 3 480 1 187 2 293 34,10 65,90 

TOTAL 6 916 2 481 4 435 35,87 64,13 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada • 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUM:l;;RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
------------------ ------- ------- -------
Unidades escolares ............. . 
Corpo docente .... . 
Matricula efetiva ... . 

3 
11 

513 

15 
23 

1 150 

15 
23 

095 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 52,56%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo ou Despesa 
''deficit'' realizada 

Total Tributária 
-------- --------·------ ------- --------

1951. ....... 498 206 387 lll 
1952. .. .... 597 241 509 - 88 
1953. .... .... .. 850 255 849 - 1 
1954 .. ..... 863 352 819 44 
1955. 906 343 737 169 

1.29 



Serviço de abastecimento de água 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

1951 ... 
1952. 
1953. 
1954. 
1955. 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$· 1 000,001 

Eotadual 

567 
771 

1 099 
I 068 
I 344 

Municipal 

498 
597 
850 
863 
906 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - A sede mu
nicipal, localizada num altiplano, possui melhoramentos ur

banos condizentes com seu desenvolvimento econômico. 

É visitada periôdicamente por grande número de fo

rasteiros, por ocasião das festividades consagradas a Nossa 
Senhora da Piedade, na primeira quinzena de agôsto. No 

santuário venera-se a imagem da Santa que é a padroeira 

local, numa bela obra de Aleijadinho. 

A economia municipal gira em tôrno da agropecuária 
e dos principais produtos agrícolas que pelo valor são: o 

arroz, o feijão, o milho,. a batata, a cana-de-açúcar e o al
godão. 

A pecuária leiteira tem lugar de destaque, em 1955, 
com 14 000 000 de litros de leite, sendo o rebanho bovino 
de 27 000 cabeças. 

130 

A região do município é banhada pelos rios São Fran
cisco, Paraopeba, rio do Peixe, ribeirão da Extrema. Pos
sui ainda as lagoas do Tamanduá, do Meio e do Muquém, 
bastando às necessidades de irrigação do município. 

A Câmara Municipal é integrada por 8 vereadores . · 
Inscritos em 3-X-955, havia 2 647 eleitores. Dêsses, 1 458 
votantes compareceram às eleições daquela data. 

A assistência médica se resume em 1 Serviço de Saú
de e nos serviços profissionais de 1 médico. 

Para hospedagem existem 3 pensões . 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Elias Ferreira de Aguiar) . 

FERROS- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Imprecisa é a data da fundação da velha 
localidade que hoje recebe o nome de Ferros, anteriormen
te Santana dos Ferros. 

Foi o português Pedro da Silva Chaves, abastado pro
prietário de terras na região que, por devoção a Santana, 
destacou de seus domínios uma porção de terras para que 
aí se erguesse uma capela em louvor a sua Santa padroeira. 

À margem direita do rio Santo Antônio, separou gran
de faixa de terra, cuja parte principal ia adentro de uma 
bacia de abundantes águas, e que tinha a denominação 
de córrego de Santana. Em continuação a essas terras, à 
margem direita do mesmo rio Santo Antônio, é que se as
senta hoje a cidade de Ferros. 

Como Capela Paroquial, ficou a então erguida sub
metida à jurisdição da Matriz de Nossa Senhora do Pilar 
do Morro do Gaspar Soares, até que foi elevada à catego
ria de freguesia, quando se deu a criação do distrito pelo 
Decreto de 14 de julho de 1832, denominando-se de San
tana dos Ferros, tet:~do por filial a Ermida de São Sebastião 
de Joanésia e a de Santa Maria do Sacramento "Do Tombo". 

O município foi criado por efeito da Lei provincial 
n.0 3 195, de 23 de setembro de 1884, ocorrendo a sua ins
talação a 17 de outubro do ano seguinte, havendo o seu 
território se desmembrado do município de ltabira. Por 
fôrça da Lei provincial n.0 3 387, de 1C de julho de 1886, 
foram concedidos foros de cidade à vila de Santana dos 
Ferros. 

O topônimo de Ferros provém do fato da exploração 
que era feita no leito do rio Santo Antônio, que banha e 

Praça Governador Valadares 
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fertiliza a cidade em tôda a S\J a extensão. Levas conside
ráveis de exploradores entregaram-se por longo tempo a 
afanosa busca de ouro e de diamante, que diziam. abundar 
em seu cascalho e margens ar,~nosas. Na exploração em
pregavam os mais variados utensílios de ferro que, após pro
longado e aturado emprêgo, er~:.m abandonados às margens 
do rio, bastando êsse fato paw que os aldeões circunvizi
nhos denominassem aquela região de "Ferros". 

Outra versão é a de que, os exploradores, ao interrom
perem suas pesquisas, deixavam os instrumentos nos pró
prios locais da exploração e, quando pretendiam voltar à 
tarefa, exclamavam:_ "vamos para os ferros!", daí se origi
nando a designação do município pelo nome de "Ferros". 

FORMAÇÃO ADMINISTRA1'IVA :.._O distrito foi cria
do pelo Decreto de 14 de jult.o de -1832. O município o 
foi, com a denominação de Santana dos Ferros, e território 
desmembrado do de Itabira, por efeito da Lei provincial 
n.0 3 195, de 23 de setembro ele 1884, ocorrendo a insta
lação a 17 de outubro do ano seguinte. Por fôrça da Lei 
provincial n.0 3 387, de 10 de julho de 1886, foram conce
didos foros de cidade à vila de Santana dos Ferros. 

A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, con

firmou a criação do distrito-sede do município de Santana 
dos Ferros que, na "Divisão Administrativa, em 1911", e 
nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de .... 
1.0 -IX-1920, aparece integrado por 9 distritos: Santana dos 
Ferros, São Sebastião dos Ferreiros, Sete Cachoeiras, Joa
nésia, Santo Antônio do Caratinga, Esmeraldas, Santana do 
Paraíso, Santa Rita do Rio do Peixe e Itauninha. 

Em face da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 
1923, que fixou a divisão administrativa do Estado, o mu· 
nicípio passou a designar-se Ferros, simplesmente, e perdeu 
os distritos de Santo Antônio de Caratinga e Santana do 
Paraíso, que entraram na constituição do novo município 
de Mesquita. Na citada divisão administrativa, o muni
cípio de Ferros aparece subdividido em 7 distritos;- Ferros 
(antigo Santana dos Ferros), São Sebastião dos Ferreiros, 
Sete Cachoeiras, Joanésia, Cubas (antigo Esmeraldas), San
ta Rita do Rio· do Peixe e ltaun.inha. Idêntica formação 
distrital apresenta o quadro de divisão administrativa, re
lativo a 1933, e contido no "Boletim do Ministério do Tra
balho, Indústria e Comércio", os de divisão territorial data
dos de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, e o anexo ao Decreto
-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938. 

Em razão do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de de
zembro de 1938, que estabeleceu a divisão judiciário-admi
nistrativa do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1939-1943, 

o município de Ferros perdeu para o de Mesquita o distrito 
de Joanésia. Assim, nessa divisão, o município em aprêço 

compreende 6 distritos: Ferros, Cubas, Ferreiros (ex-São 
Sebastião dos Ferreiros), Itauninha, Santa Rita do Rio 

do Peixe e Sete Cachoeiras . 

Pelo disposto no Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 
de dezembro de 1943, o município de Ferros cedeu ao de 

Santa Maria de Itabira, recém-criado, o distrito Itauninha, 

desfalcado de parte de seu território, ao qual se incorporou 

o de Cubas. Dêsse modo, na divisão territorial do Estado, 
que êsse Decreto-lei estatuiu para vigorar no qüinqüênio 
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1944-1948, o município de Ferros compõe-se de 5 distritos: 
o da s~~e e o de Borba Gato (ex-Ferreiros), Cubas, San
ta Rita do Rio do Peixe e Sete Cachoeiras. 

Pela Lei estadual n.0 336, de 27 de dezembro de 1948; 
foi elevado à categoria de distrito o povoado de Santo An
tônio da Fortaleza. Assim, pela referida lei que estabelece 
a divisão judiciário-administrativa do Estado, vigorante no 
qüinqüênio 1949-1953 (o município de Ferros passou a 
compor-se de 6 distritos a saber: Ferros, Borba Gato, Cubas, 
Santa Rita do Rio do Peixe, Santo Antônio da Fortaleza 
e Sete Cachoeiras . Essa constituição foi mantida pela Lei 
n.0 1 039, de 12-XII-1953, que estabelece a divisão judi-

· ciário-administrativa vigorante para o qüinqüênio 
1954-1958. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA A comarca de Ferros foi 
criada em 13 de novembro de 1891 e instalada a 5 de 
maio de 1892 . 

Segundo a Lei n.0 1 039, de 12-XII-1953, aparece for

mada por um só t'êrmo, o da sede. Ferros, assim, constitui 

o têrmo único da comarca de mesmo nome. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona do Rio Doce, do Estado de Minas Gerais . O as

pecto geral do seu território é. montanhoso, estendendo-se 

em diversas direçôes as ramificações da cordilheira do Es

pinhaço, destacando-se várias serras, tais como: a Serra 

de Santana, Ferreiros, Ta9uaral, Sapé, Cuité, Bolívia, Co

cais, Cumieiras, etc. Limita_ a~ norte com Dom Joaquim 

e Guanhães; a leste, ainda com Guanhães e Mesquita; ao 

13.2 

sul, com Mesquita, Antônio Dias e Santa Maria de Ita
bira e a oeste, com Conceição do Mato Dentro . 

SITUAÇÃO .. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 1 137 km2 • A sede municipal, situada 
a 480 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
19° 13' 57" de latitude sul e 43° 01' 17" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 123 km, no rumo 
E. N. E. Temperatura em graus centígrados: média das 
máximas: 32; das mínimas: 18; compensada: 25. Precipi
tação pluviométrica anual: 82,5 mm. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 21 768 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 23 279 habitantes como sendo sua popu

lação provável em 31-XII-1955, quando a densidade demo

gráfica seria de 20 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais a~lomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 

área do município: a sede, a vila de Borba Gato, a vila 
de Cubas, a vila de Santa Rita do Rio do Peixe, a vila de 

Santo Antônio da Fortaleza e a vila de Sete Cachoeiras. 

Vista parcial da cidade 



Outro aspecto parcial da cidade 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

' .. """' POPULAÇÃO PRESENTE 
. _ ---· 1.•-VII_-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Hom'•,ns Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
---------

Sede .......................... .. 766 979 1 745 8,01 
Vila de Borba Gato ........... .. 178 248 426 1,95 
Vila de Cubas ................... 145 143 288 1,32 
Vila de Santa Rita do Rio do Peb'e 61 67 128 0,58 
Vila de Santo Antônio da Fortaleza 162 169 331 1,51 
Vila de Sete Cachoeiras .......... 204 256 460 2.11 
Quadro rural. ··········· ... .... 8 957 9 443 18 400 84,52 

TOTAL GERAL ........... 10 473 11 305 21 778 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE E:CONOMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de conformidade com os dados do Re
censeamento Geral de 1950, era como segue a distribuição 
da população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 1 O ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Nó.meros 
absolutos 

% ot.bre 
o total 

geral 
---------1-------------------
Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas. 
Indústria de transformação .... . 
Com~rcio de mercadorias .... . 
Com·~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali-
zaçã::> ................... . 

Pre'Jtaçào de serviços ......... . 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem........ . ... . 
Profissões liberais. . ....... . 
Atividades sociais ...... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça.. . .......... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas não remu~ 

neradas e atividades escolares dis· 
centes.. . . . . . . .. 

Condições inativas .. 

TOTAL ..... 

5 068 
8 

215 
176 

7 
79 

53 
13 

9 

44 
4 

881 
702 

7 259 

265 

7 
5 

2 
509 

6 
4 

75 

5 

6 704 
560 

8 142 

5 333 
8 

222 
181 

9 
588 

59 
17 
84 

49 
4 

7 585 
1 262 

15 401 

34,68 
0,05 
1,44 
1,17 

0,05 
3,81 

0,38 
0,11 
0,54 

0,31 
0,02 

49,25 
8,19 

100,00 

É na agricultura, pecuária. e silvicultura que se con
grega maior número de pessc.as, correspondendo à princi
pal atividade econômica do município, que é a lavoura, se
guida da pecuária. 

Do total de 15 401 pesHoas que compõem a tabela 
acima, é conveniente subtrair o contingente de pessoas re
presentadas pelos dois últimos itens considerados. Isto pôs-

to, resultam 6 554 pessoas. A população ativa, no ramo 
em evidência, corresponde a 81,37% sôbre êsse último 
total. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município em 1955, é expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) % oóbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 

Milho .............. 22 120 Saco 60 kg 357 9150 53 1584 32,80 
Feijão .............. 9 500 . . . 114 000 45 600 27,85 
Café ............... 2 250 Arrôba 82 580 28 903 17,65 
Cana-de·Açúcar ..... 2 525 Tonelada 78 675 23 1502 14,41 
Banana ............. 128 Cacho 588 000 8 780 5,36 
Outras ............. 586 - - 3 164 1,93 

TOTAL ........ 37 109 - - 163 733 100,00 

" 
.. 

A lavoura é predominante no mumc1p10, destacando
-se em primeiro lugar a produção do milho, seguida do fei
jão, do café ( 1) e da cana-de-açúcar. Satisfatória, tam
bém, é a produção de banana. Em 1955, o valor da safra 
municipal atingiu a 163 milhões e 733 mil cruzeiros, con
forme demonstrado acima. 

Em "outras" figuram: cebola, alho, batata-inglêsa, ba
tata-doce, mandioca, amendoim, arroz, tomate, etc., cujo 
valor por espécie, no ano em causa, foi inferior a um mi
lhão de cruzeiros . 

Cumpre salientar que, conquanto seja o café inferior 
quanto à produção e valor a dois outros produtos, constitui 
êle grande fator na economia do município, sendo o seu 
principal produto de exportação. 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos re
banhos do município, cujo valor estimativo ascendia a 54 
milhões de cruzeiros: 

REBANHOS 

Bovinos ...................... . 
Suínos .......... . 
Eqüinos ...................... . 
Muare~ ....................... . 
Caprinos ................ · ...... . 
Ovino! ....................... . 
AsininO! ...................... . 

TOTAL .................. . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

21 000 
10 000 
3 500 
2 500 

850 
600 
180 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

35 700 
9 500 
3 850 
4 500 

68 
90 

360 

54 068 

% aôbre 
o total 

66,05 
17,57 

7,12 
8,32 
0,12 
0,16 
(1,66 

,-.~~00 
-..<'·· ... 

A população de bovinos se destaca na pecuária, repre
sentando mais de 66%. do valor total dos rebanhos do mu-

Vista parcial do rio Santo Antônio e sua ponte 
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mc1p10. Seu rebanho é composto das raças, nelore, gir e 
guzerat. Em segundo plano surge o rebanho de suínos, cuja 
quantidade de cabeças representa cêrca de 18% do valor 
total da população pecuária. 

Quanto à produção de leite, atingiu esta no . ano de 
1955, 3 800 000 litros no valor de 11 milhões e 400 mil 
cruzeiros, produção esta consumida, parte pela população 
locàl e parte pela fabricação de queijo e manteiga. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

NÚMERO DE PESSOAL CAPITAL 
TIPO DE INDúSTRIA ESTABELE· EMPREGADO EMPREGADO 

CIMENTOS Cr$ I 000 

Indústria de transformação e bene-
ficiamento de produtos agrfcov 
las. ..... 138 286 741 

A indústria no município é composta,. apenas, da de 

transformação e beneficiamento de produtos agrícolas, des

tacando-se a de aguardente, com grande volume de expor
tação. Segue-lhe a fabricação de rapadura, farinha de mi

lho, farinha de mandioca, etc. Produz-se também no muni
cípio alguma quantidade de queijo e manteiga. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta

tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios exi.3tentes .. 

Logradouros públicos 

Existentes .... 

Pavimentados. 

Ajard inad"" . 
Outros. . .......... . 

Abastecimento de áAua 

Pr~dios servidos. 

Logradouros servidos. 

Logradouros servidos. 

{

Inteiramente .. 
. . . . Parcialmente. 

TOTAL .... 

{

Possuindo penas ..... 
. Com ligações livres .. 

TOTAL ......... . 

{

Totalmente .... . 
. Parcialmente ... . 

TOTAL ..... . 

{

De despejo ......... . 

De água'J auperhcl&ls. 

Pr~dios esgotados pela rêde .. 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

Logradouros iluminados..... Número de focos ...... . 
{

Número de logradouros .. . 

Lillaçêles domiciliares (•) 

De luz. 

De fOrça. 

Consumo em kWh ..... . 

.... {Número de ligações. 

Consumo em ~Wh .. 

. {Número de ligações .. 

Consumo em kWh .. 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM1l:RICOS 

694 . 

25 

14 
I 

15 

1 
9 

236 
8 

244 

12 
1 

13 

16 

8 

286 

18 
135 

18 500 

228 

57 800 

6 

10 167 

MEIOS DE TRANSPORTE - O t~rritório municipal é 
cortado por 181 km de estradas de rodagem, dos quais 72 
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sob a administração estadual, 89 sob a municipal e os res

tantes particulares. Foram registrados ém 1955 7 automó

veis, 1 camioneta, 12 caminhões e 4 ônibus. 

Tábuas itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Açucena. . ........ . 
Antônio Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Conceição do Mato Dentro... . ........... . 
Dom Joaquim.... . ............. . 
Guanhães......... . ......... . 
Itabira .................. . 
Capital do Estado ................. . 

DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

190 rodoviário 
90 rodoviário 

167 rodoviário 
91 rodoviãrio 
93 rodoviário 
72 rodoviãrio 

252 rodoviário 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede; e ainda com 47 estabelecimentos comerciais va

rejistas, dos quais 1~ também na sede. 

Dispõe de 1 agência e 1 correspondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA .:..._ Os resultados do Censo de 

1950 - referentes à alfabetização ~ fornecem os seguintes 

dados relativos à população do muQicípio: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números n bsol utos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

{Homens ... 1 277 832 445 65,15 34,85 
Quadro urbano Mulheres .. I 585 980 605 61,82 38,18 

TOl'AL 2 862 I 812 I 050 63,31 36,69 

{Homens ... 7 495 2 221 5 274 29,63 70.37 

Quadro rural. . Mulheres .. 10 703 2 021 8 682 18,88 81.12 

TOTAL 18 198 4 242 13 956 23,31 76,69 

romena . 8 772 3 053 5 719 34,80 65,20 

Em geral .. . . . Mulheres .. 9 581 3 001 6 580 31,3~ 68,68 

TOTAL 18 353 6 054 12 299 32,98 67,02 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário :_ Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 

ensino primário no município: 

DADOS NUMlmiCOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares. ······· 28 28 34 

Corpo docente ... ... .. . .. 57 65 63 

Matricula efetiva. . .. 2 275 2 218 2 616 
······ 

A percentagem de alunos matriculados -'-- em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 48,86% . 

Outros ensinos - Conta o município com um estabeleci

mento de ensino secundário, com um cálculo de 81 matrí

culas efetivas. Sua Escola Normal foi instalada aos .... · . 
5-II-912, pelo esfôrço e dedicação do Dep. Federal Dr. Al

bertino Drumont, vulto político do município. 
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FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINAUÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

.Total Tributária 
realizada ''deficit" 

------ - ------

1!151. ........... 738 802 64 
1952 ............ 900 667 233 
1!153 ............ 1 217 971 246 
1954 ............ 1 110 1 203 93 
1955 ............ 1 402 1 412 10 

Quanto à arrecadação, na!: três esferas administrativas, 
sua situação no inesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951 ......................... . 
1952 .............. ····· ...... . 
1953 ......................... . 
1!154 ........ ·················· 
1!155 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

500 
619 
779 
769 
753 

Estadual 

1 933 
2 350 
2 568 
3 282 
3 264 

Munici~al 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O municí
pio de Ferros, que se encontra localizado em território bas-

- tante montanhoso, conta com diversas serras, que são ra
mificações da Cordilheira do Espinhaço. Destacam-se as 
serras do Rosário, Santana, Ferreiros, Taquaral, Sapé, 
Cuité, Bolívia, Cocais e Cumieiras, entre outras. 

A cidade é banhada pelo rio Santo Antônio, que corta 
o município numa extensão de 24 quilômetros. Situa-se nas 
bases das serras do Rosário e Santana, às margens direita 
e esquerda do citado rio, o maior afluente do rio Doce. As 
partes da cidade são ligadas por boa ponte de cimento 
armado. 

O município tem em sua sede bem montado estabele
cimento de ensino secundário, a "Escola Normal Regional 
Albertina Drumont" que abri~~a considerável leva de estu
dantes provindos de outros municípios. Dispõe o municí
pio de duas bibliotecas, sendo uma com mais de 1 000 
volumes. 

Vale acrescentar que o município é riquíssimo em pe
dras preciosas, como águas m arinhas, esmeraldas, cristais, 

etc. Produz mica de primeira qualidade e o ouro é encon
trado em todo o curso do rio Santo Antônio. 

Com certo orgulho sempre é comentado o achado de 

uma esmeralda pesando 470 gramas, por um capinador, lá 

para 1921, na fazenda denominada "Bom Sossêgo". Afora 
uma outra encontrada, que pesava 900 gramas, mas que 

não pôde ser utilizada para a lapidação, constitui aquela 

a melhor esmeralda até agora encontrada e lapidada, tendo 

pesado após esta operação 11 quilates e 6 décimos. Vendi

da àquela época por Cr$ 30 000,00, é hoje avaliada em 
mais de Cr$ 250 000,00. 

Conta com diversas associações religiosas, tradicionais 
no município. Dispõe de um Pôrto de Puericultura de As
sistência à Infância e à Maternidade, a Associação "Melo 
Matos" de amparo à infância, e uma Associação Rural. 

São tradicionalmente comemoradas as festas de San

tana, padroeira do município, Nossa Senhora Virgem Maria, 
Nossa Senhora do Rosário e a do Nascimento do Menino 

Jesus. 

As igrejas são de estilo antigo, possuindo belas ima
gens, dentre as quais se destaca a imagem de Santana, tôda 

feita de madeira, pelo Aleijadinho. 

Os índios aimorés habitaram a zona de Ferros, ante

riormente à sua colonização, localizando-se na parte oeste 
do município. Com a chegada dos colonos, retiraram-se, dei
xando, porém, grande quantidade de flexas, o que bastou 
para se denominar tôda aquela região de ''Fazenda das 

Flexas", nome que é conservado até hoje. 

Nas florestas do município ainda são encontradas algu
mas variedades de animais, destacando-se a onça, o gato
-do-mato, o veado, a rapôsa, o lôbo, a cotia, a paca, o cai

titu, etc. 

As ruas, em número de 15, são tôdas calçadas por pe

dras regulares, à exceção de uma que o é a paralelepípedo. 

Conta 1 Agência Postal-telegráfica, 1 hotel, 3 pensões 

e 1 cinema. Na sede há 3 médicos. 

O Legislativo Municipal é integrado por 18 vereadores. 

Foram inscritos 4 940 eleitores para o pleito de 3-X-1955; 

dêsses 2 315 votantes compareceram às urnas. 

Instalada em Ferros, há uma Agência de Estatística, 
órgão integrante do Sistema Estatístico Brasileiro. 

(Organizado por Sully Spolaor, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística Pedro Gonçalves de Brito) . 

Vista da ponte de cimento armado sôbre o rio Santo Antônio 
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HISTóRICO - Sôbre a origem do nome da cidade, encon
tra-se no Anuário Histórico e Geográfico de Minas Gerais, 
do Dr. Nelson de Sena, versão, segundo a qual, a denomi
nação teria provindo de referência feita a correição de for
migas por tropeiros que passaram pelo local e tiveram os 
seus carregamentos de açúcar atacados por aquêles insetos. 

Outra versão é a que se vê no livro "Achegas à Histó
ria do Oeste de Minas", de Leopoldo Corrêa, a qual atri
bui o nome "Formiga" ao mesmo que se dava, em determi
nadas circunstâncias, aos aldeamentos de índios, criados na 
região pelo governador da Capitania de Goiás, D. Marcos 
de Noronha, Conde dos Arcos o A denominação estendia
-se também ao ribeirão existente no local, havendo ainda, 
de acôrdo com o mesmo autor, referências ao Rancho ou 
Sítio da Formiga, cuja existência já vinha de meados ou 
princípio do século XVIII. 

O povoamento do local teria se originado de uma pi
cada aberta por Estanislau de Toledo Piza e seu primo, 
guarda-mor Feliciano Cardoso de Camargo, com o fim de 
estabelecer comunicações entre os povoados já existentes 
de Tamanduá (Itapecerica) e Piiií, picada essa que pas
sava por Formiga o Refere ainda o autor citado que o ver
dadeiro povoamento do Oeste mineiro só se fêz a partir do 
govêrno de Luiz Diogo Lobo da Silva, o qual, no intuito de 
ampliar os povoados, para dar trabalho aos que viviam deso
cupados nos antigos arraiais, convidou Inácio Corrêa Pam
plona a formar uma companhia de pessoas idôneas, gente 
de valor, a fim de penetrar com ânimo e se estabelecer na 
Zona do Campo Grande e além da Serra da Marcela. Iná
cio Corrêa Pamplona passou com seus companheiros por 
terras de Formiga, tendo como auxiliares nessa jornada José 
Alves Diniz, Afonso Lamounier, José Fernandes Lima, An
tônio José Bastos, Inácio Fernandes de Souza, Timóteo Pe
reira Pamplona, Domingos Antônio da Silveira e outros o 

1tste último fixou-se em Formiga, na Fazenda do Córrego 

Fundo e· constituiu família, de que são descendentes os Sil

veira, Faria e Guimarães, requerendo sua sesmaria em 1767 

e adquirindo a do Córrego Fundo em 1777. Não só Do

mingos Antônio, mas ainda os parentes do mestre de campo 

vieram estabelecer-se na Mata do São Francisco, como o 

padre Inácio, Bernardina Corrêa Pamplona, João José Cor

rêa Pamplona e outros que originaram os Paim Pamplona, 

que por sua vez deram nome a Pains. 

Vista parcial da cidade 
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Igreja de São Vicente Férrer 

Segundo o livro "Instituições da Igreja no Bispado de 
Mariana", do cônego Raimundo Trindade, foi João Gon
çalves Chaves o primeiro habitante da cidade de Formiga, 
cujos alicerces lançou, tendo requerido provisão de Ca
pela em 1765. Em 1832 foi criada a paróquia de São Vi
cente Férrer de Formiga, e nesse mesmo ano o distrito, por 
Decreto provincial de 14 de julho. Pela Lei provincial nú
mero 134, de 16 de março de 1839, foi o distrito elevado 
à categoria de vila, com o nome de Vila Nova de Formiga, 
desmembrada do município de Itapecerica, sendo instalada 
a 29 de setembro do mesmo ano. Pela Lei provincial nú
mero 202, de 1.0 de abril de 1841, o distrito de Nossa Se
nHora do Livramento de Piúí foi elevado a vila, desmem
brada do território do município de Formiga; e pela Lei 
provincial n.0 880, de 6 de junho de 1858, foi a vila de 
Formiga elevada à categoria de cidade . Pela Lei estadual 
n.0 556, de 30 de agôsto de 1911, ficou o município com
posto de quatro distritos - Formiga, Carmo de Paios, Ar

cos e Pôrto Real do São Francisco. Pela Lei n.0 843, de 

7 de setembro de 1923, o município adquiriu, incorporado 

ao distrito de Pôrto Real do São Francisco, algum territó

rio desmembrado do distrito único do município de Bam

buí, mantendo-se o município de Formiga com a mesma 
composição distrital, apenas mudada para Pains a denomi

nação do distrit.o de Carmo de Pains. Pelo Decreto-lei nú

mero 148, de 17 de dezembro de 1938, foram desmembra

dos os distritos de Arcos e Pôrto Real ( ex-Pôrto Real do 



São Francisco}, para constituição de novo município, com 
sede no primeiro, ficando o município de Formiga com 
dois distritos - o da sede e o de Pains. Pelo Decreto-lei 
n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, foi desmembrado o 
distrito de Pains, constituído E:m município autônomo, me
nos uma parte do respectivo território, incorporado ao dis
trito de Formiga, que perdeu, por sua vez, parte do terri
tório, para os novos distritos criados pelo mesmo Decreto
-lei, de Albertos, Baiões e Pontevila. Pela Lei n.0 336, de 
27 de dezembro de 1948, foi criado novo distrito, com sede 
no povoado de Córrego Fundo, ficando assim elevado a 
cinco o número de distritos dl) município, situação que fi
cou mantida pela nova lei da divisão territorial vigente no 
qüinqüênio de 1954 a 1958. 

Desconhece-se a data da criação da comarca de For
miga, supondo-se tenha sido em 1876. Até 31 de dezembro 
de 1943, a comarca abrange apenas o próprio município. 
Pelo Decreto-lei n.0 1 058, de 31 de dezembro daquele 
ano, para vigorar no· qüinqüênio de 1944 a 1948, foram 
anexados à comarca de Formiga os municípios de lguata
ma, Pains e Arcos; no qüinqüênio seguinte, de 1949 a 1953, 
foi-lhe anexado o município dE! Pimenta e desanexado o de 
Arcos, elevado a comarca. No qüinqüênio vigente de 1954 
a 1958, criadas as comarcas de Iguatama e Pains, a co
marca de Formiga abrange o município dêsse nome e o de 
Pimenta. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICJPIO - Situa-se o município 
na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O território é 
geralmente montanhoso, banhado por vários cursos dágua. 
entre os quais ribeirões Formiga, Pouso Alegre e Santa 
na, tributários do Rio Grande, que limita o município a 
sudoeste. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em rela~ão ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 1 996 km2 . A sede municipal, situada a 
820 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 27' 45" de latitude Sul e 45° 25' 40" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 168 km, no ru-

9-24939 

Colégio Santa Terezinha 

mo O.S.O. Temperaturas em graus centígrados: média das 

máximas: 32; das mínimas: 12; compensada: 22. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 33 275 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 35 460 habitantes, como sendo sua popu
lação provável em 31-XII-55, quando a densidade demo

gráfica seria de 22 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0-VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área do muni

cípio eram a cidade e as vilas de Albertos, Córrego Fundo, 

Baiões e Pontevila. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

populaÇão do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
t.o·VII-1950 

LOCALIZAÇÃO 
POPULAÇÃO 

DA Total 

Homens Mulheres Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ----- ----- ----- -----

Cidade .... , .... . .. 5 352 6 430 11 782 35,40 
Vila de Albertos ... 94 104 198 0,59 

> > Baiões .. 30 31 61 0,18 
> > Córrego Fundo ... .,. 120 131 251 0,75 
> > Pontevila .... 58 62 120 0,36 

Quadro rural. ... .. . ... 10 527 10 336 20 863 62,72 

TOTAL GERAL. ... 16 181 17 094 33 275 100,00 
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PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação municipal, s1~gundo os ramos de atividade: 

POPULAÇAO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 
-

Homens Mulheres Números % sObre 

absolutos o total 
geral 

-----------~- ----- ----- ----- ----- -----

Agricultura, pecuária e silvicultura 6 195 42 6 237 26,54 
Indústrias extrativas .. 12 - 12 0,05 
Indústria de transformação .. 910 188 I 098 4,67 
Com~rcio de mercadorias ... 413 53 466 1,98 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, C{~dito, se~:~uros e capitali-
102 2 104 0,44 zaçilo ....... 

Prestação de serviços .... ..... 427 652 I 079 4,59 
Transporte, comunicações e armaze-

597 2,54 nagem ...... 586 li 
Profissões liberais .... 36 5 41 0,17 
Atividades sociais ... 93 172 265 1,12 
Administração pública, Legislativo 

120 21 141 0,60 e Justiça .................... 
Defesa nacional e segurança pública 17 - 17 0,07 
Atividades domE-sticas, não remu ... 

neradas e atividades escolares dia-
centes ................... ...... 1 239 10 612 11 851 50,46 

Condições inativas ........ . . . . . . 1 070 521 1 591 6,77 

TOTAL .......... ····· ...... 11 220 12 279 23 499 100,00 

Embora composto o município de cinco distritos, viu

-se pelo quadro anterior que a população urbana concentra-

-se quase tôda na cidade, com 35,40% da população total. 

Das quatro vilas, tôdas com população muito reduzida, em 
1.0 -VII-1950, uma não chegava a ter 100 habitantes; uma 

menos de 150, outra menos de 200 e somente uma tinha 
mais de 250. A população rural alcança a percentagem de 

62,72%, o que mostra que o município, um dos mais ricos 
do Estado, tem sua economia principalmente na atividade 

agrária. É, aliás, o que revela o quadro acima, com mais 

da quarta parte da ]população de 10 e mais anos de idade 
ocupada na agricultura, pecuária e silvicultura; além dêsse 

ramo, a atividade mais representativa, numericamente, é a 

da indústria de transformação, com 4,67%. 

A/lricultura, pecuáriél e silvicultura - A produção agrícola 
no município em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (ba) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

--- ------ ------ ------ ------ ------
Caf~ ............ ... 960 ArrOba 35 000 14 700 31,92 
Milho .......... .... 6 650 Saco 60 kg 95 000 13 300 28,88 
Arroz .......... .. 2 500 Saco 60 kg 32 000 11 200 24,30 
Banana .......... .. 108 Cacho 86 000 I 204 7,61 
Laranja ........ 154 Cento 48 000 I 200 2,60 
Mandioca ....... .. 100 Tonelada 2 200 I 100 2,38 
Marmelo ..... ...... 30 Cento 7 500 1 125 2,44 
Outras ... .... .. ... 507 - - 2 247 4,87 

TOTAL. ....... 11 009 - - 46 076 100,00 

Mostra o quadro que o município cultivava, em 1955, 
11 009 hectares, o que corresponde a 9,2 o/o da superfície 
total. Embora ocupe o milho mais da metade da área cul
tivada e o café menos da décima parte, concorre êste com 
perto da terça parte e aquêle com menos da quarta parte 
do valor da produção. O arroz, com equilíbrio entre a área 
cultivada e o valor da produção, forma com o milho e o 
café, o grupo de produtos de maior importância econômica 
na lavoura do município. 
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Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

----------- ------- -------- -------
Asininos. 30 105 0,08 

48 000 86 400 73,43 
400 40 0,03 

Bovinos .... . 
Caprinos ... . 
Eqüinos. 3 900 4 290 3,64 
Muares ... . I 900 4 750 4,03 
Ovinos .... . 800 120 0,10 
Suínos. 22 000 22 000 18,69 

TOTAL. 117 705 100,00 

Os rebanhos bovino e suíno constituem os elementos 
principais da pecuária, abrangendo mais de 90% no efetivo 
total dos rebanhos e também no respectivo valor, concor
rendo de modo acentuado para o comércio exportador do 
município. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N." de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.o de Potência 

o total motores em c.v. 
------------ ---- ---- ---- ----- ---- ----
Indústria extrativa mi-

neral ................ lO 26 750 1,51 I 120 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrícola 44 108 3 510 7,10 41 311,2 

Indústria manufatureira 
e fabril.. ... 282 577 45 149 91,39 160 508,8 

TOTAL. 336 711 49 409 100,00 202 940,0 

O município revela, no quadro acima o grande parque 
industrial que possui, compreendendo principalmente a in
dústria manufatureira e fabril, empregando, só ela, 577 ope
rários e mais de Cr$ 45 000 000,00 de capital. O valor total 
da produção dêsse grupo elevou-se em 1955 a cêrca de .... 
Cr$ 48 000 000,00, figurando como principais os produtos 
siderúrgicos e metalúrgicos, com Cr$ 8 446 994,00, os mó
veis de madeira, com Cr$ 4 866 415,00, a indústria de cons
trução civil, com Cr$ 4 280 000,00, os produtos de padaria, 
e massas alimentícias, com Cr$ 4 540 913,00, os brinque-
dos, com Cr$ 2 208 731,00, a manteiga, com ........... . 
Cr$ 1 706 300,00, a banha de porco, com Cr$ 1 119 204,00, 
e outros com valores menores, tais como artigos de selaria, 
calçados, produtos de cerâmica e o leria, roupas feitas, etc. 
No grupo da indústria de transformação e beneficiamento 



Grupo Escolar Rodc,lfo de Almeida 

de produtos agrícolas, cuja produção teve seu valor total 
expresso em Cr$ 5 621 630,00, figuram como principais a 
farinha de milho, com Cr$ 3 969 330,00 e o fumo em corda, 
com Cr$ 795 000,00. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - A 
rêde rodoviária do município ·:em a extensão total de 219 
quilômetros, mantidos pela administração municipal e por 
particulares, na proporção de 91 km pela primeira e o res
tante pelos segundos. O mwticípio é servido ainda pela 
estrada de ferro da Rêde Mineira de Viação. 

Veículos motorizados- Havia em 1955, no município, 184 
veículos motorizados, sendo, para passageiros, 90 automó· 
veis, 9 auto-ônibus e 7 veícu:.os de outra natureza; para 
carga, 47 caminhões, 29 camionetas e 2 veículos de outra 
natureza. 

Tábua itinerária - Para as viagens entre a cidade e as se
des municipais limítrofes e as capitais do Estado e da União, 
são os seguintes os meios de transporte, com as respectivas 

distâncias: 

para Pains, rodovia, 35 km; 

para Arcos, rodovia, 32 km; pela R. M. V., 30 km; 

para Santo Antônio do Monte, rodovia, 61 km; pela 
R.M.V., 131 km; 

para Itapecerica, rodovia, 80 km; 

para Candeias, rodovia, 50 km; pela R. M. V., 59 km; 
para Cristais, rodovia, 82 km; 

para Guapé, rodovia, 90 km; 

para Pimenta, rodovia, 52 l:m; 

para Belo Horizonte, rodovia, 235 km; pela R. M. V., 

356 km; 

para o Rio de Janeiro, rod.:~via, 760 km; pela R. M. V. 

e E.F.C.B., 591 km. 

As viagens podem ser feitas ainda por via aérea, para 
as capitais do Estado e da União e para as cidades provi

das de campo de pouso. 

Correios, telégrafos e telefones - Funcionam no município 

uma estação postal-telegráfica,. do Departamento Nacional 
dos Correios e Telégrafos, 7 estações telegráficas da R.M.V., 
duas estações radiotelegráficaH do Estado, bem como um 
pôsto de telefone público, na cidade, da Companhia Telefô
nica de Minas Gerais . 

COMÉRCIO E BANCOS - São em número de 228 os 
estabelecimentos comerciais existentes no município, sendo, 

na sede municipal, 7 casas atacadistas e 177 varejistas e as 
demais, tôdas varejistas, em outras localidades. 

O serviço bancário é feito através de 5 agências e um 

correspondente de bancos e uma agência da Caixa Eco

nômica do Estado, a qual registrou, em 31-XII-1955, um 
total de depósitos na importância de Cr$ 2 716 892,40. 

MELHORAMENTOS URBANOS - E a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta

tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Lo[1radouros públicos 

Existentes . 

{ 

Inteiramente ...... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente . ..... . 

TOTAL ........ . 

Ajardinados ....... . 
Outros ............ . 

Abastecimento d' á~ua 

Prédios servidos. . . . . . . . . . . . Possuindo penas ............ . 

{ 

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL .................. . 

Iluminação pública e domiciliar (I l 

L d 
.
1 

. d {Número de logradouros ..... . 
ogra ouros 1 umma os..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (I) 

De luz ..... 
.. {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

..... {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 
De f6rça ....... 

(I) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

3 654 

102 

17 
15 

S2 

3 
67 

1 441 

50 
1 

51 

72 
742 

174 779 

1 986 

805 923 

62 

158 200 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização fornecem os seguintes 

dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % s6bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabent Nã:> Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(*) 

----- ---------------------

romena ... 4 775 3 312 1 463 69,36 30,64 

Quadro urbano Mulheres .. 5 912 3 544 2 368 59,94 40,06 

TOTAL 10 687 6 856 3 831 64,15 35,85 

{Homens ... 8 801 3 144 5 657 35,79 64,21 

Quadro rural . . Mulheres .. 8 626 2 312 6 314 25,53 74,47 

TOTAL 17 427 5 456 11 971 31,30 68,70 

romena ... 13 576 6 456 7 120 47,55 52,45 
Em geral...... Mulheres .. 14 538 5 856 8 682 40,28 59,72 

TOTAL 28 114 12 312 15 802 43,79 56,21 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge· 
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Vista parcial do centro da cidade 

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 

ensino primário no município: 

DADOS NUM!l:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-----·------------------------------

Unidades escolares ........... . 
Corpo docente .... . 
Matricula efetiva ............ . 

53 
95 

3 675 

56 
115 

3 855 

60 
127 

4 160 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 51,01%. 

Ensino secundário -- Funcionam sete unidades escolares, 

com um corpo docente de 63 professôres e 64 7 alunos ma
triculados, sendo quatro unidades do curso ginasial, duas 

do ensino pedagógico e uma do ensino comercial. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município no .Período de 1951-1955 é bem caracteri

zada pela tabela abaixo: 

ANOS 

FINANÇAS (Cr$ I 000,001 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
deficit 

- -------- ----------------------------
1951 .. 2 952. I 335 4 245 I 293 

·········· 
1952 .. 2 821 I 549 4 908 2 087 

1953 ... 4 034 2 145 4 851 817 

1954 .. 4 083 2 193 7 999 3 916 

1955 ........... 4 747 2 532 5 602 855 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 

sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

1951. 
1952. 
1953. 
1954. 
1955. 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 

Federal 

2 810 
2 906 
3 712 
4 038 
5 077 

Estadual 

5 983 
6 864 
7 889 
8 957 

12 050 

Municipal 

2 952 
2 821 
4 034 
4 083 
4 747 

REPRESENTAÇÃO POLíTICA- A Câmara Municipal 

é constituída de 13 vereadores; e o eleitorado do municí

pio elevava-se, em 31-XII-1955, a 7 650 eleitores, dos quais 

votaram nas eleições de 3 de outubro do mesmo ano 4 312 

eleitores. 

11/.0 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Um dos 
maiores da Zona Oeste do Estado, banhado pelo rio Grande 
que lhe serve de divisa com um dos municípios da zona 
sulmineira, é o município de Formiga dos mais desenvolvi
dos no campo da agricultura e pecuária, destacando-se ain
da como centro industrial de apreciável importância. 

As propriedades rurais, que pelo Recenseamento de 
1950 eram em número de 1 646, subiam em 1950 a 4 886, 
de acôrdo com o lançamento da coletoria estadual. A pe
cuária é o fator de maior significação na economia do muni
cípio, com grande exportação de gado bovino para as praças 
de Campo Belo, Três Corações, Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro. A agricultura, embora limitada às necessidades 
do consumo interno, com exceção do café que é também 
objeto de exportação, concorre vantajosamente para a for
mação da riqueza local, salientando-se, pelo volume de suas 
safras, aquêle produto e ainda o milho e o arroz . Além dos 
serviços oficiais de fomento, como o Pôsto do Ministério da 
Agricultura e a Circunscrição Agropecuária da Secretaria 
da Agricultura, concorrem para a melhoria e expansão das 
atividades agrárias a Cooperativa Agropecuária local e a 
Associação de Crédito e Assistência Rural ( ACAR) . 

A atividade industrial do município coloca-o como um 
dos mais desenvolvidos da zona nesse ramo de produção, 
com suas fábricas de laticínios, banha de porco, móveis de 
madeira, bonecas de louça e de massa e fundições e fabri
cações de arados, engenhos, moinhos, plantadeiras, pregos, 
ferraduras, etc . 

A sede municipal, tanto pela população, a qual deve 
exceder os doze mil habitantes somente no quadro urbano, 
como pelos melhoramentos de que é dotada e ainda pelo 
seu elevado nível de desenvolvimento cultural, coloca-se 
entre as mais adiantadas do Estado. Sua área de edifica
ções compreendia 3 654 prédios em 1954 e os logradouros, 
em número de 102 no mesmo ano, são em grande número 
pavimentados a par~lelepípedos e a alvenaria poliédrica, 
dotados dos serviços de abastecimento dágua e energia elé
trica para iluminação e fôrça motriz. Goza a cidade de cli
ma saudável, dispondo de 5 hotéis e 8 pensões, em que são 
cobradas as diárias individuais de Cr$ 90,00 e Cr$ 70,00, 
respectivamente, bem como de bom hospital com capaci
dade para 58 leitos e um Centro de Saúde . 

Funciona na cidade a Estação Radiodifusora Formi
guense - ZYB-6, seis bibliotecas, entre as quais a Biblio
teca Municipal com mais de 1 000 volumes catalogados, dois 
cinemas, sendo um com a capacidade de 1 200 lugares, cin
co associações de cultura física, duas artístico-literárias e 
três praças de esportes. No setor do ensino, conta a cidade 
com três grupos escolares e estabelecimentos de ensino gi
nasial, pedagógico e comercial, além do Tiro-de··Guerra 261. 
As principais repartições públicas são. o Forum, a Prefeitura 
Municipal, as Coletorias Federal e Estadual e a Agência 
Municipal de Estatística. O Cadastro profissional regis
trava em 1955 a existência de 9 médicos, 8 advogados, 14 
dentistas, 9 farmacêuticos, 4 engenheiros, 3 agrônomos e 1 
veterinário. Há 6 bibliotecas e 2 tipografias. 

A organização do culto católico compreende duas pa
róquias, duas. igrejas matrizes, uma das quais notável pela 
sua arquitetura e riqueza escultural interna, além de treze 
capelas. As associações católicas, tais como a Conferên
cia Vicentina, a Pia União das Filhas de Maria e o Clube 



dos Amigos do Cinema Paroquial, colaborou valiosamente 
no serviço paroquial e nas obras sociais de beneficência, 
principalmente o Asilo dos Pobres e a Vila Vicentina. O 
culto protestante conta com um templo e um salão, ha
vendo ainda seis centros espíritas. 

(Organizado por Joaquim Ritoeiro Costa, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Armando Farnese) . 

FRANCISCO SÁ - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Transcorria o ano de 1704, quando o ca
pitão Antônio Gonçalves Fi1~ueiras, proprietário das fa
zendas Jaíba, Olhos D'água E• Colônia Montes Claros, de
sejando ligar esta última ao Gorotuba e dali aos currais 
da Bahia, em meados de outubro, organizou uma pequena 
expedição com número provl11vel de 20 trabalhadores, in
clusive índios, e partiu de sua Colônia em direção ao nor
deste. 

Na tarde do dia 2 de novembro do mesmo ano, depois 
de alguns dias acidentados de viagem, chegou êle a um lugar 
próximo da serra Catuni ou Decamão, na cabeceira de uma 
pequena lagoa que deságua em um ribeirão com nascentes 
naquela serra, que passou a ser denominada Lagão das Pe
dras. Já sendo tarde decidiu o capitão acampar ali mesmo 
com seus comandados, dandc• ao local a denominação de 
Cruz das Almas das Caatin~;as do Rio Verde, em razão 
de correr o Dia de Finados. Ali mandou erigir um cru
zeiro e, lanÇando assim os fundamentos do futuro municí
pio, profeti~ou que o lugarejo se tornaria um comércio prós
pero, não só pela sua posiçíio geográfica, como também 
pelas riquezas naturais de su~1s terras. 

Algum tempo depois, os habitantes edificaram uma Ca
pela, tendo escolhido São Gonçalo para seu patrono. 

Cruz das Almas sempre pertenceu à freguesia de Ita
cambira, criada por Alvará régio de 23 de março de 1823, 
no reinado de D. Pedro I e incorporada ao município de 
Minas Novas, êste fundado em 2 de outubro de 1730. 
ltsses dois territórios- Itacambira e Minas Novas- per
tenciam à Câmara de Conceição de Jacobina, na Capitania 
de Pôrto Seguro "Bahia", tendo sido mais tarde incorpo
rados à Comarca de Sêrro Frio, por Carta régia de 1.0 de 
maio de 1757, na Capitania de Minas Gerais, criada em 
2-XII-1720. 

O curato de Brejo das Almas das Caatingas do Rio 
Verde foi criado em data muito remota, tendo passado a 
distrito pela Lei n.0 147, de 6· de abril de 1839. Foi ane
xado à Paróquia de São José do Gorotuba, município ·de 
Grão-Mogol, desmembrada do município de Montes Claros, 
em razão da Lei n.0 605, de 21 de maio de 1852. Algum 
tempo depois foi anexado à paróquia de Santo Antônio 
do Gorutuba, no mesmo município, de acôrdo com a Lei 
n.0 1 245, de novembro de 1863 e, pela Lei n.0 1 398, de 
27 de novembro de 1867, foi a sede da freguesia de Santo 
Antônio do Gorotuba transferida para o distrito. Mais tar
de, foi o distrito desmembrado de Grão-Mogol e incorpora
do ao de Montes Claros, pela Lei n.0 1 717, de 5 de outubro 
de 1870. 

Em razão da Lei n.0 843, de 7 de setembro de 1923, 
foi separado de Montes Claros, transformando-se no Muni
cípio de Brejo das Almas, tendo sua instalação se realiza
do em 7 de setembro do ano seguinte. 

Há uma lenda que admite a possibilidade de terem se 
agrupado em tôrno do cruzeiro erguido por Frei Clemente, 
na cabeceira da Lagoa das Pedras, as casas de onde se 
originou a povoação que mais tarde veio a ser sede do mu-

Aspecto urbano da cidade, vendo-se ao fundo e a Igreja de São Geraldo 
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nicípio de Francisc•o Sá, dado que aí passava a antiga es
trada colonial em demanda do Catuni. 

Subiu a comarca pela Lei n.0 336, de 27 de dezem
bro de 1948. 

Francisco Sá deve seu nome atual ao Dr. Francisco 
Sá, ilustre filho do município que, além de engenheiro 
notável, foi, durante muitos anos, Ministro da Viação e 
Obras Públicas. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi cria
do com a denominação de São Gonçalo do Brejo das Al
mas, por fôrça da Lei provincial n.0 1 398, de 2 7 de no
vembro de 1867, e mantido pela Lei estadual n.0 2, de 14 
de setembro de 1891. · 

Segundo a "Divisão Administrativa, em 1911", e os 
quadros de apuração do Recenseamento Geral de ..... . 
1.0 -IX-1920, o distrito figura no Município de Montes Cla
ros, com o nome simplificado para Brejo das Almas. 

Em face da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 
1923, criou-se o município de Brejo das Almas, constituído 
com território do .distrito de nome idêntico, desmembrado 
do Município de Montes Claros, e com parte do de Santo 
André (ex-Santo Antônio do Gorutuba), do Município de 
Grão-Mogol, parte essa que se anexou ao distrito-sede da 
nova comuna. De acôrdo com a referida Lei estadual nú
mero 843, Brejo das Almas ficou composto de um distrito 
único: Brejo das Almas. 

A instalação da novel comuna deu-se a 7 de setembro 
do ano seguinte. 

No quadro de divisão administrativa, correspondente 
ao ano de 1933, e contido no "Boletim do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio", como também nos de di
visão territorial, datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, e 
ainda no quadro anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 
30 de março de 1938, o Município de Brejo das Almas con
tinua formado apenas por um distrito: o da sede. 

O topônimo do município, e, conseqüentemente, do dis
trito de Brejo das Almas, foi mudado para Francisco Sá, 
por efeito do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezem
bro de 1938, que fixou a divisão administrativa do Estado, 
para vigorar no qüinqüênio 1939-1943. Ainda aí Francisco 
Sá permanece integrado somente por um distrito: o de 
seu nome. 

O Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro 
de 1943, criou, com parte do território do distrito de Fran
cisco Sá, o de Janaúba, no próprio Município de Francisco 
,Sá, que, na divisão judiciário-administrativa do Estado, fi
xada pelo Decreto-lei acima mencionado, para o qüinqüênio 
1944-1948, passou a abranger 2 distritos: o da sede e o de 
Janaúba. 

A Lei estadual n.O 336, de 27 de dezembro de 1948, 
que estabelece a divisão judiciário-administrativa para vi
gorar no qüinqüênio 1949-1953, retirou do município o 
distrito de Janaúba, que passou a constituir o município de 
idêntico. nome, criando, por outro. lado, o distrito de Cana
brava. Pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, 
que dispôs sôbre o quadro territorial judiciário e admi
nistrativo do Estado manteve-se esta última constituição do 
município de Francisco Sá, isto é, como composto de 2 
distritos: o da sede e o de Canabrava. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De conformidade com os 
quadros de divisão territorial datados de 31-XII-1936 e 
31-XII-1937, e o anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 
30 de março de 1938, o município de Brejo das Almas in
tegra o têrmo judiciário de Montes Claros, da comarca dês
se nome. 

O município e o distrito de Brejo das Almas, que, por 
fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938, tiveram seu topônimo mudado para Francisco Sá, 
continuam sob a jurisdição do têrmo de Montes Claros, da 
comarca de mesmo nome, nas divisões administrativas do 
Estado, fixadas pelo supracitado Decreto-lei estadual nú
mero 148 e pelo de n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, 
para vigorarem, respectivamente, nos qüinqüênios 1939-
1943 e 1944-1948. 

Pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, que 
fixou a divisão judiciário-administrativa para o qüinqüênio 
1949-1953, foi criada a comarca de Francisco Sá, cujo mu
nicípio estava jurisdicionado ao têrmo e comarca de Montes 
Claros. A lei estadual n.0 1 039, de 12-XII-1953, que esta
belece a formação judiciário-administrativa para o período 
de 1954-1958, manteve a comarca de Francisco Sá com a 
mesma jurisdição dada pela divisão anterior que a criou, ou 
seja, abrangendo os dois distritos de que é composto o mu
nicípio: o da sede e o de Canabrava. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Alto Médio São Francisco do Estado de Mi
nas Gerais. 

SliUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 2 975 km2 • A sede municipal, situada 
a 667 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
16o 27' 00" de latitude Sul e 43° 28' 00" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 386 km, no ru
mo N.N.E. 

POPULAÇÃO - Segundo os. dados do Recenseamento de 
1950, era de 23 432 habitantes a população do município. 



Cadeia Pública 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais, dão 24 _736 hE1bitantes como sendo sua po
pulação provável em 31-XII-1955. Densidade demográfi
ca: 8 habitantes por quilômE:tro quadrado. 

Principais a~lomerações urbanas - Em 1.0 -VII-950, eram 
as seguintes as principais aglcmerações urbanas situadas na 
área do município: a sede e a Vila de Canabrava. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era. a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % a~bre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............................ 758 873 1 631 6,96 
Vila de Canabrava ............... 107 110 217 0,92 
Quadro rural. ................... 11 197 10 387 21 584 92,12 

TOTAL GERAL ........... 12 062 11 370 23 432 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ram08 de 
atividade- Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, assim se distribuía a população mu
nicipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % ~bre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecullria e ailvicultura 5 384 228 6612 42,21 
Indústrias el(trativas ............. 17 - 17 0,10 
Indústria de transformação ....... 180 2 182 1,16 
Com~rcio de mercadorias .......... 189 6 195 1,24 
Com&cio de imóveis e valores mobi-

Jiârios, créditos, seguros e capitali-
zação ......................... - - - -Prestação de serviços ............. 88 . 293 381 2,43 

Transporte, comunicaçõea e armaze .. 
nagem .. ...................... 146 1 147 0,93 

Profissões liberais .... ............ 4 1 5 0,03 
Atividades sociaia ................ 10 17 27 0,17 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 17 1 18 0,11 
Defesa nacional e segurança pública 6 - 6 0,03 
Atividades domEsticao nio remu-

neradas e atividades escolares dia-
centes ......................... 277 6 673 6 950 44,43 

Condições inativas ............... 632 491 1 123 7,16 

TOTAL ..................... 7 950 7 713 15 663 100,00 

Como se depreende do quadro acima reproduzido, a 
principal atividade da população de Francisco Sá é domi
nada pelos que se ocupam no ramo "agricultura, pecuária 
e silvicultura". 

Por razões plenamente justificadoras, do total de .... 
15 663 pessoas, devem ser subtraídos os números corres
pondentes aos dois últimos ramos considerados, num total 
de 8 073 pessoas. Disso resultam 7 590. As 6 612 pessoas 
ativas no ramo prevalente, representam 87,11% sôbre êsse 
último total. 

Essa primeira atividade é seguida da de "prestação de 
serviços", com um efetivo de 381 pessoas, correspondendo 
a 5,01% do líquido calculado de pessoas ativas. 

AAricultura, pecuária e silvicultura- A produção agrícola 
no município em 1955, é ex.pressa pelos dados constantes 
da tabela que se segue: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRlCOLAS (ha) 
Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % a~bre 

o total 

Algodão ............ 3 500 Arr~ba 253 000 24 035 62,22 
Milho .............. 1 865 Saco 60 kg 62 375 9 356 24,22 
Arroz .............. 225 . . . 5 735 2 294 5,93 
Outras ............. 100 -- - 2 940 7,63 

TOTAL ........ 5 690 - - 38 625 100,00 

Francisco Sá tornou-se quase que exclusivamente agrí
cola e pecuarista. Assim é, que, a despeito de se envolver 
especialmente com a pecuária, cuida também da lavoura, 
na qual prepondera a cultura do algodão, influenciando tô
das as demais atividades econômicas do município. Confe
rindo maior poder aquisitivo à população rural, permite 
a expansão comercial da sede e dos povoados, o que se acen
tua dia a dia, influindo, ainda, sôbre a indústria de trans
portes, movimentando intensamente a frota de caminhões 
dêste e de territórios vizinhos. Assim· acontece pela exce
lência da fibra produzida, que; em 1938, alcançou no Es
tado a primeira classificação . 

Após os áureos tempos da produção algodoeira, nos 
anos de 1938 a 1940, especialmente, houve sensível declí
nio no cultivo da malvácea, causado pelas tormentas locais 
e falta da adoção de processos racionais de cultura. Novo 
alento, entretanto, tiveram os lavradores, face ao plantio ra
cional efetuado em tômo de 18 ha, em um ano de sêca, 
com os melhores resultados. Interessaram-se virtualmente 
todos os plantadores pela cultura mecanizada e racional, 
com o emprêgo de sementes selecionadas e esterilizadas, to
mando, assim, novo impulso a cultura do algodão, novamen
te em franca produção. 

A mamona é outra cultura que cresce de prOdução de 
ano para ano, chegando mesmo a constituir o segundo pro
duto em classificação. O milho não fica em plano inferior, 
constituindo outra cultura de expressão no município, em
bora seja o grosso da produção destinado exclusivamente 
à transformação· em toucinho, ou suínos em pé. As demais 
culturas são subsidiárias, como a do arroz, feijão, mandioca, 
fumo, etc., cujas duas últimas nem sequer bastam ao con
sumo interno. Fôsse a sua cultura encarada com maior in
terêsse, poderiam influir, necessàriamente, no êxito do es
cambo no município. 

A expansão dessas fontes de economia poderia, talvez, 
ser duplicada, se diferentes causas não atuassem no sentido 



de diminuir seu crescimento, a saber: a sêca periódica, ou 
antes, a irregularidade das precipitações pluviais e a retira
da contínua de trabalhadores para zonas mais propícias, es
pecialmente, São Paulo e Norte do Paraná. 

Possuindo, ainda, o município cêrca de 30% de seu 
território em matas, certo é que num futuro não muito dis
tante, a lavoura no município assumirá lugar de destaque 
entre os demais do Estado. 

Pecuária - Em 31-XII-955, a população pecuária no mu
nicípio pode ser expressa pelo quadro seguinte: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DK 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % aôbre 

o total 

Aainin011 , , ..... ' .............. . 170 170 0,09 
Bovinoe . ..................... . 110 000 154 000 84,25 
Caprin011 ...................... . 1 600 160 0,08 
Kqüin011 ...................... . 4 000 4 800 2,62 
Muares ....................... . 1 000 1 100 0,60 
Ovin011 ....................... . 1 100 110 0,06 
Suln011 ....................... . 25 000 22 500 12,30 

TOTAL .................. . 182 840 100,00 

A atividade econômica que predomina no município 
. é a pecuária, sendo mesmo seu mais importante setor. Tô
da a região central do Vale do São Francisco, com sua 
enorme área de campo, caatingas, auaçais, tornou-se a pa
ragem predileta dos criadores. O gado inicialmente introdu
zido no município, parece originário da Península Ibérica, 
através de São Vicente, Piratininga, Taubaté do Sul e, cer
tamente, dos sertões do Piauí, Ceará e Bahia. 

Foi Maria da Cruz a iniciadora do aperfeiçoamento 
das espécies de animais introduzidos nos sertões, pela insti
lação de sangue de bons reprodutores nos rebanhos entre
gues, mais ainda naquela época, do que hoje em dia, ao 
capricho da natureza. Mais tarde, vemos o Coronel Fran
cisco José de Sá introduzindo pastôres de puro sangue nos 
rebanhos asinino, muar e cavalar, cujos vestígios ainda hoje 
se testemunham. 

Assim, constituiu~se em atividade precípua do serta
nejo do território, a pecuária, por fôrça das circunstâncias 
históricas e geográficas. Há alguns lustros, foi colocado em 
face do gado curraleiro, em evidente regresso, o exótico, 
porém forte e rústico gir, guzerat ou nelore. E os mestiços 
produzidos superam qualquer previsão que se possa fazer 
ao exame dos progenitores. 

A importância dêsse ramo pecuarista no município 
cresce de vulto, visto que só êle tem fomentado o enrique
cimento rápido daqueles que perseveram e se orientam em 
claros ruinos no trato dos estabelecimentos de criar, ou nas 
invernadas. 

O valor dos efetivos de gado, em 31-XII-955, era cal
culado em 182 milhões e 840 mil cruzeiros, representando 
o rebanho bovino 84,25% do valo~ total, enquanto que o 
efetivo de suínos se elevava à quota representativa daquele 
valor de 12,30% . 

A produção municipal de leite em 1955 foi de cêrca 
de sete milhões de cruzeiros, correspondentes a 2 200 000 
litros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes . .......................... . 

Lo/lradouroo públicos 

Kxistente3 ........... . 

Abastecimanto de á/lua 

Prédios aervidos. . . . . . . . . . . . Possuindo penas ............ . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ...............• 

TOTAL .................. . 

1/umina~o pública domiciliar (•) 

• {Número de logradouros ..... . 
Logradouros Iluminados ... ·. Número de focos ........... . 

Consumo de kWh .......... . 

Li/lações domiciliares (•) 

{
Número de ligações ......... . 

De luz ................... . 
Consumo em kWh ......... : 

{

Número de ligações ......... . 
De fôrça .................. . 

Consumo em kWh ......... . 

(") Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

467 

30 

306 

.27 
1 

28 

28 
185 

40 900 

209 

67 883 

3 

4 452 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 620 km de estradas de rodagem, dos quais 60 

sob a administração estadual, 300 sob a municipal e os res
tantes particulares. É servido pela Estrada de Ferro Central 

do Brasil. Foram registrados em 1955 os seguintes veículos: 
26 automóveis, 8 camionetas, 19 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas itinerárias- Eis as tábuas itinerárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSKRVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

---------- ------ -------- ---------
MUNICIPIOS · 
LIMITROFES 

Grlio-Mogol. ............ . 
Janaúba ................ . 

Montes Claros .......... . 
Porteirinha ............. . 
São J alio da Ponte ...... . 
Capital l!;stadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

100 Rodovia 
152 Rod. e Fer. 

54 
129 
120 
588 

1 171 

Rodovia 
Rodovia 
Rodovia 
Rodovia 
Rodovia 

Rod. at~ Burarama 
-32 km 

Via Bursrama 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 5 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 2 situados na sede; conta ainda com 186 estabeleci
mentos comerciais varejistas, dos quais 76 também na sede. 

Dispõe de 1 agência e 3 correspondentes bancários. 

Prefeitura Municipal 



INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950- referentes à alfabetização- fornecem os seguintes 

dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e Clcrever ler· e 
escrever(*) escrever(•) 

---- ---- ----t Homens ... 704 459 245 65,19 34,81 
Quadro urbano Mulheres .. 830 446 384 53,73 46,27 

TOTAL' 1 534 905 629 58,99 41,01 

{Homens ... 9 137 2 161 6 976 23.65 76,35 
Quadro rural. . Mulheres .. 8 549 I 167 7 382 13,65 86,35 

TOTAL 17 686 3 328 14 358 18,81 81,19 

{Homens ... 9 841 2 620 7 221 26,62 73,38 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 9 379 1 613 7 766 17,19 82,81 

TOTAL 19 220 4 233 14 987 22,02 77,98 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo ·:>s dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educa•;ão do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município:: 

DADOS NUMll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1'154 1955 1956 
------

Unidades escolares .............. 23 25 20 
Corpo docente ................. 34 37 33 
Matricula efetiva ................ 1 810 1 627 1 391 

A percentagem de alunoH matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 24,45%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
I'Calizada ''deficit'' 

1951. ........... 800 698 102 
1952 ............ 1 201 1 138 63 
1953 ............ 1 554 1 773 219 
1954 ............ 1 522 1 715 193 
1955 ............ I 645 I 022 .623 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 

sua situação no mesmo perícdo de tempo foi a segumte: 

ANOS 

1951 ........................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ...•...................... 

RECE:ITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Fe:leral 

374 
383 
490 

1 063 
882 

Estadual 

2 308 
3 691 
4 713 
4 695 
9 337 

Municipal 

ASPECTOS MUNICIPAIS-- São Gonçalo é o Santo pa
droeiro de Francisco Sá e foi escolhido em virtude de sua 
imagem ter sido doada a uma residente do município, por 

alguns negros fugitivos, que por sua vez, haviam-na encon
trado no local denominado "Saco Rôto" (hoje município de 
Grão-Mogol) . 

Data de muitos anos, em Francisco Sá, a comemoração 
que se faz nos dias 6, 7 e 8 de setembro, dias que corres
pondero às festas do Divino Espírito Santo, Nossa Senhora 
do Rosário e São Benedito. A princípio, faziam-se apenas 
as duas primeiras, porém, mais tarde, acredita-se que por 
ocasião da libertação dos escravos, passou o dia de São 
Benedito a ser também comemorado com missas, procissões 
e festividades diversas, como por exemplo, a dansa ritual 
dos negros - catopê - uma variação do congado, como 
geralmente é conhecido em outras zonas. 

Francisco Sá possui Agência Postal, Caixa Econômica, 
400 prédios - quase todos com instalação de luz elétrica e 
água canalizada - uma biblioteca municipal com cêrca de 
700 volumes, diversas escolas de ensino primário, além de 
1 telefone, 1 cinema, hotel e pensão. Sua tendência é, pois, 
progredir sempre, aproveitando os recursos numerosos de 
suas terras . 

A população conta com os serviços profissionais de 1 
médico. 

Somam 7 526 os eleitores inscritos. Todavia, nas elei
ções de 3-X-955, votaram apenas 5 815 cidadãos. 

Há instalada em Francisco Sá uma Agência Municipal 
de Estatística, órgão integrante do sistema estatístico bra
sileiro. 

(Organizado por Sully Spolaor, com dados forecidos pelo Agente 
de Estatística Onofre Figueiredo) . 

FRUTAL- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Não há memória dos primeiros desbrava
dores da região, onde hoje se ergue a sede e o município 
de Frutal. Tudo faz crer, no entanto, tenham sido os ban
deirantes na ida ou na volta da lendária marcha para o 
Oeste os primeiros brancos a pisarem o local. Ou, talvez, es
cravos fugidos, pois há, no município, lugar outrora já de
nominado "Quilombo". Além das conjeturas, de positivo, 
se sabe apenas da existência de um modesto rancho de ca
pim e taipa, no local, onde veio residir Antônio de Paula 
e Silva, no ano de 1835 . Homem dinâmico e de numerosa 
prole, iniciou o povoamento com os próprios filhos e escra
vos, poucos quilômetros da sede da fazenda São Bento, onde 
viera residir. Deveu-se a ê1e o levantamento da primeira 

Igreja-Matriz (em construção) 



igreja e do primeiro cemitério, além da primeira construção 
colonial digna de registro em tôda a região . 

O topônimo originou-se da abundância de frutos silves
tres nos arredores . 

Em 1891, já existiam, na região hoje comprl:!endida 
pelo município e sua sede, 6 952 habitantes, dos quais, 16 
africanos, 9 italianos, 5 portuguêses, 3 egípcios e o restante 
brasileiros natos. Convém notar que havia 614 pretos. Daí 
para cá, a população cresceu sempre, lentamente, mas sem 
queda acentuada em nenhum período. Dos primórdios, até 
hoje, a atividade econômica principal tem sido a pecuária, 
notadamente a criação de gado para corte. A agricultura 
também foi, desde o início, até hoje, outro sustentáculo de 
igual importância econômica para a comunidade, sendo a 
principal, a cultura do arroz, vindo em seguida as de milho, 
feijão, mandioca, algodão e cana-de-açúcar. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Frutal foi elevado 
à categoria de Distrito de Paz pela Lei provincial n.0 862, 
de 14 de maio de 1858. 

Recebeu a categoria de vila, a 5 de outubro de 1885, 
pela Lei n.0 3 325, dêsse ano. 

Sua elevação a cidade deu-se a 4 de outubro de 1887, 
pela Lei n.0 3 464. 

O município foi instalado a 25 de outubro de 1888, 
tendo sido criado a 5 de outubro de 1885 . 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A Comarca foi criada a 13 
de novembro de 1891, pela Lei n.0 11. 

Hoje, é têrmo de segunda entrância, do qual fazem par
te os municípios de Comendador Gomes e Itapagipe. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Triângulo do Estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 3 004 km2 • A sede municipal, situada 
a 549 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 01' 33" de latitude Sul e 48° 56' 17" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 527 km no ru
mo O.S.O. 

SITUAÇÂO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

11/.6 

Praça do Motriz 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 17 808 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 19 373 habitantes como sendo sua popu

lação provável em 31-XII-55, sendo as principais aglome

rações urbanas a sede e a vila de Planura. Densidade de

mográfica: 6 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da População - Para melhor idéia da distri

buição da população por êstes dois núcleos, de acôrdo com 

os dados do Recenseamento de 1950, damos o seguinte 

quadro: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1. •-VII -1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Nó meros % sôbre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ------ ------ ------ -----

Sede ....... . . . . . . . . . . . . . . I 360 I 588 2 948 16,55 
Vila de Planura ... 277 271 548 3,07 
Quadro rural. 7 486 6 826 14 312 80,38 

TOTAL GERAL .. 9 123 8 685 17 808 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 

Atividade - São, ainda, do mesmo Recenseamento Geral 

de 1950, os números que apresentamos a seguir, sôbre a 

distribuição da população municipal, segundo os ramos de 

atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 

geral 
----·---------·1-·----- ----------------
Agricultura, pecuária e silvicultura 3 604 52 3 656 30,49 
Indústrias extrativas ............ ISO 5 ISS 1,29 
Indústria de transformação ....... 537 30 567 4,72 
Com~rcio de mercadorias ......... 164 7 171 1,42 
Comércio de imóveis e valores mobi~ 

Iiãrios, cr~dito, seguros e capitali-
zação ...... 18 18 0,14 

Prestação de serviços ............ 186 251 437 3,64 
Transporte, comunicações e armaze-

139 1,15 nagem .... 133 6 
Profissões liberais .... 22 2 24 0,19 
Atividades sociais ....... 13 42 55 0,45 
Administração pública, Legislativo 

81 0,67 e Ju•tiça .......... ............ 72 9 
Defesa nacional e segurança pública 7 7 0,05 
Atividades domésticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis-
47,80 centes ......... 653 5 080 5 733 

Condições inativas ... 624 335 959 7,99 

TOTAL ....... 6 183 5 819 12 002 100,00 



Ginásio Municipal 

Agricultura, Pecuária e Silvicaltura - A produção agrícola 

no município em 1955, é expressa pelos dados constantes 

da seguinte tabela: 

CULTURAS 
AGRICOLAS 

Arroz ........ 
Milho .............. 
Cana·de·açúcar . .... 
Mandioca ..... 
Feijão ........... 
Algodão ....... 
Outras ....... 

TOTAL ..... 

AREA 
(ha) 

14 000 
4 150 

800 
600 
444 
400 

PRODUÇÃO VALOR 

Uniclade Quantidade Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

Saco 50 kg 300 000 87 000 75,23 
Saco 50 kg 90 000 11 430 9,87 

Tondada 32 000 5 760 4,97 
Tondada 13 200 5 280 4,56 

Saco 50 kg 8 000 3 200 2,76 
Arr~ba 20 000 2 500 2,16 

524 0,45 

115 694 100,00 

Jardim Público 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
N('MERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sôbre 
o total 

--------·-------- -------------- ------
Aoininos ...................... . 

·Bovinoe ...................... . 120 000 180 000 98,65 
300 36 0,01 

2 800 3 360 1,67 
Caprinoe ..................... . 
Bqüinoe ...................... . 
Muares ..................... ··· 500 1 400 0,69 
Ovinoe ....................... . 300 36 0,01 
Sulnoe ....................... . 20 000 16 000 7,97 

TOTAL .................. . 200 832 100,00 

Indústria- Como se poderá depreender dos números se
guintes, relativos ao ano de 1955, a indústria de transfor
mação e beneficiamento de produtos agrícolas absorve não 
só maior número de pessoas como a maior percentagem 

do capital empatado em tôda a atividade industrial do 
município: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta. empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sôbre N.• de Pot~ncia 

o total motores em c. v. 
----------- ---- ----- ---- ---- ---- ----
Indústria extrativa mi-

neral. ............... 30 164 1 583 2,82 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 11 295 54 126 96,62 78 224,25 

Indústria manufatureira 
e fabril. ..... ······· 9 25 315 0,56 -· -

TOTAL .. .. ...... 50 484 56 024 100,00 78 224,25 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .......... . 
Logradouros públicos 

Existentes ............................................. . 
Pavimentadoe parcialmente .............................. . 
Outroe ................................................ . 

Abastecimento de água 

Pr~dios servidos ..... 
{

Possuindo penas ............ . 
. . Com ligações livres ......... . 

TOTAL ................. . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos .... ·. . . Parcialmente . .............. . 

TOTAL ................. . 

Esgotos 

Logradouros servidos de despejo ......................... . 
PrMios esgotados pela rêde ............................. . 

lluminação pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados ..... 

Número de focos ........... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

Ponte Medonça Lima, sôbre o rio Grande 

DADOS 
NúMI!:RICOS 

1 012 

45 
1 

44 

279 
6 

285 

9 
11 

20 

18 
150 

36 

450 

1117 



Rua Senador Gomes da Silva 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

·servido por 334 km de estradas de rodagem, dos quais, 72, 

sob a administração federal, 221, sob a municipal e os res

tantes, administrados por particulares. Com relação às vias 

de acesso e respectivas distâncias, da sede aos municípios 

vizinhos e às capitais Federal e do Estado, transcrevemos 

as seguintes: 

Tábuas ltinerárias 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Itapagipe .................................. . 
Comendador Gomes .......................... . 
Campo Florido .............................. . 
Conceição das Alagoas ....................... . 
Capital Estadual. .......................... . 
Capital Federal. . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

(•) Via indireta. 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

60 Onibus 
55 Onibus 
84 Onibus 
77 Onibus 

732 
940 

Na Prefeitura Municipal foram registrados em 1955 os 

seguintes veículos: ~·o automóveis e jipes, 36 camionetas, 

58 caminhões e 6 ônibus. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio de Frutal com apreciável rêde comercial, constante de 

cinco estabelecimentos atacadistas, dos quais um se localiza 
na sede; dos cento e quinze estabelecimentos comerciais va
rejistas, 58 estão na sede e os restantes servindo ao interior 

do município.. Conta ainda com uma agência bancária e 

um correspondente de estabelecimento de crédito. 

Salto dos Patos - Cachoeira do Marimbondo 

l.f/.8 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes dados 
relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sObre o total 

Sabem Não Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e oabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrrver (•) escrever (•) ---------------- -------- -------------

{Homens ... 1 385 944 441 68,15 31,85 
Quadro urbano Mulheres .. 1 600 974 626 60,87 39,13 

TOTAL 2 985 1 918 1 067 64,25 35,75 

{Homens ... 6 139 2 838 3 301 .46,22 53,78 
Quadro rural. . Mulheres .. 5 510 1 977 3 533 35,88 64,12 

TOTAL 11 649 4 815 6 834 41,33 58,67 

{Homens ... 7 524 3 782 3 742 50,26 49,74 
Em geral.. . . . . Mulheres .. 7 110 2 951 4 159 41,50 58,50 

TOTAL 14 634 6 733 7 901 46,00 54,00 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMI!tRICOS 

1954 1955 1956 
-------------- --------------- -------
Unidades escolares ...... . 
Corpo docente ... . 
Matricula efetiva ....... . 

33 
47 

2 186 

34 
59 

2 353 

34 
71 

2 552 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 57,28%. Existe também 1 estabelecimento do en
sino secundário funcionando. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município no período de 1951~1955 é bem caracteri

zada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951. ......... 
1952 ........... 
1953 ........... 
1954 .......... 
1955 ............ 

FINANÇAS (Cr$ l 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

1 848 764 
1 946 1 080 
2 764 1 252 
3 171 1 456 

3 138 1 939 

Despesa 
realizada 

2 875 
2 016 
3 644 
3 097 
5 073 

Saldo ou 
''deficit" 

1 391 
70 

880 
74 

1935 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 

sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
------------- ---------------------

1951. ..... . 
1952 ............. . 
1953 ............. . 
1954 .... . 
1955 .. . 

1 157 
1 494 
2 051 
2 002 
2 768 

3 650 
5 614 
5 958 
7 025 

10 898 

1 484 
1 946 
2 764 
3 171 
3 138 



Outro aspecto do Salto dos Patc's - Cachoeira do Marimbondo 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O municí
pio de Frutal repousa sôbre amplas e férteis planícies, ri
cas de campos naturais, cerrados e poucas matas. Numa 
extensão considerável, é banhado pelo rio Grande que re
cebe, como seus afluentes, os ribeirões São Mateus, Marin
bondo, Bebedouro e Frutal, que completam a rêde hidro
gráfica, suficiente às necessidHdes do município, levando-se 
em conta a existência de outros cursos de menor impor
tância. 

A fauna é apreciável, pelo número de capivaras, pacas, 
lôbos, cachorros-do-mato, caititu, queixadas e outros ani
mais de pequeno porte. 

As pastagens são formadas de capim do campo e cam
baúva; o capim jaraguá e o g::>rdura formam amplas inver
nadas. Nas poucas matas, hi1 boa madeira, ressaltando a 
aroeira, o ipê, o jacarandá, a peroba, o tamboril, etc. 

Conquanto o município não faça do garimpo uma ati
vidade econômica constante, há, esporàdicamente, garimpei
ros isolados, sendo comum o descobrimento de pedras de 
bom quilate e apurada água. 

A sede municipal, sôbre graciosa colina, é banhada pelo 

ribeirão Frutal; apresenta bela. topografia caracterizada pela 
amplidão dos horizontes desc·Jrtináveis dos principais pon
tos urbanos. Sua altitude é de 549 m. Possui um pequeno 
hospital com 12 leitos disponíveis, 1 Serviço de Saúde, 4 
farmácias, 6 médicos, alguma!: ruas pavimentadas, 3 hotéis, 
6 pensões e um estabelecimen·:o de ensino secundário. Fun
cionam 1 cinema e 1 tipografia. 

Anualmente, se realiza a festa de Nossa Senhora do Ro
sário, patrona da gente de côr. Na oportunidade, 1.0 domin
go de outubro, exibe-se pelas ruas a "Marujada", composta 
de grupos trajando amplos capotes recobertos de penas de 
ema, blusas e calções coloridos, tocando caixas, puítas e 
adultos; ao mesmo tempo, outros grupos,- os "Moçambi
que" - se exibem com camisas de côres brilhantes e visto
sas, enfeites de fitas e gorros à cabeça, executando instru
mentos semelhantes aos primeiros, acrescidos de violas f 

"pantagnos". 1tstes grupos dançam e cantam em ritmos, al
gumas vêzes tipicamente africanos, outras, em ritmos já na
cionalizados. 

Além do principal povoador da região, já mencionado, 

cumpre relembrar o nome do eomendador Joaquim Antônio 

Gomes da Silva, político de grande prestígio, a quem se 

deveram os principais melhoramentos da cidade e suas es
senciais conquistas na forma1;ão administrativa; o comen-

dador Joaquim Antônio Gomes da Silva, natural do Pi
tangui, passou a residir em Frutal em 1888. Eleito depu
tado provincial em 1884, em 1895 foi a senador, prestando 
relevantes serviços à comuna onde reside e ao seu Estado. 
Merecem ainda menção o major Horácio de Paula e Silva, 
primeiro agente executivo local; o Dr. Antenor de Paula e 
Silva; e c.el José de Paula e Silva, filho do fundador do mu
nicípio; e, o Dr. Alcides de Paula Gomes, engenheiro civil. 

A Câmara Municipal funciona com 9 vereadores. Fo
ram inscritos 5 597 eleitores para 3-X-1955. As eleições 
dessa data, compareceram 3 720 votantes. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Oswaldo Morelli) . 

GALILÉIA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - É de época relativamente recente o iní
cio de povoamento do território que veio a constituir o 
atual município. José Pereira Sete e Antônio Alves da 
Rocha, em 1925 e 1926, respectivamente, tomaram posse 
de terras devolutas na região, o primeiro na barra de um 
córrego posteriormente denominado São Tomé; o segundo 
distante daquele uns 12 quilômetros. 

Em 12 de dezembro de 1926, pelo Vigário de Cuieté 
Velho, padre André Colin, foi celebrada a primeira missa, na 
casa de José Pereira Sete, resolvendo êste, na. mesma oca
sião, doar o terreno necessário à constituição do patrimô-
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nio do futuro povoadcl, o qual recebeu o nome de São Tomé, 
pertencente ao distrito de Igreja Nova, do município de 
Itambacuri. 

Criado o município de Conselheiro Pena, pelo Decre
to-lei n.0 148, de 17 dle dezembro de 1938, foi o povoado de 
São Tomé elevado a distrito e a êle incorporado como 
um dos respectivos distritos. Pelo Decreto-lei n.0 1 058, de 
31 de dezembro de 1943, e tendo em vista dispositivo de 
lei federal que determina a supressão das duplicatas de to
pônimos no territóric• do país, foi o nome do distrito mu
dado para Moscovita, alusão feita a essa variedade de mica, 
ocorrente na região. Não agradou, porém, aos habitantes o 
novo topônimo, de sorte que, em 1948, ao ser elevado o 
distrito à categoria ele município, pela Lei n.0 336 de 27 
de dezembro, recebellt o nome de Galiléia, incorporando em 
seu território os distritos de Sapucaia do Norte (ex-Sapu
caia) e São Geraldo do Baixio, criado pela mesma lei. Pela 
Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, teve o muni
cípio alterada a sua constituição, com a criação de dois no
vos distritos - Central de Santa Helena e Divino das La
ranjeiras, ambos desmembrados do território do distrito 
de Sapucaia do Norte. 

Ao ser criado em 1948, ficou o município subordinado 
à comarca de Conselheiro Pena, sendo elevado a comarca 
de 1.8 entrância, pela Lei n.0 1 039, de 31 de dezembro 
de 1953. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Rio Doce do Estado de Minas Gerais. O territó
rio é geralmente plano, com algumas elevações, sendo ba
nhado, de norte a sul, pelo ribeirão Laranjeiras, que desá
gua no rio Doce, pró1dmo à sede municipal. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 1 324 km2 • A sede municipal, situada 
a 748 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
19° 00' 12" de latitude Sul e 41° 32' 00" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 274 km, no rumo 
E. N. E. Apresenta as seguintes médias de temperatura em 
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graus centígrados: das máximas: 34; das mínimas: 25; com
pensada: 29,5. 

Segundo os dados do Recenseamento de 1950, era de 
26 888 habitantes a população do município. Estimativas 
do Departamento Estadual de Estatística de Minas Ge
rais dão 28 561 habitantes como sendo sua população pro
vável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica seria 
de 22 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área do muni
cípio eram a cidade e as vilas de São Geraldo do Baixio e 
Sapucaia do Norte. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da po
pulação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-19SQ 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
---------

Cidade ........ , ................. 516 513 1 029 3,82 
Vila de São Geraldo do Baixio ... 276 266 542 2,01 
Vila de Sapucaia ·do Norte ....... 493 492 985 3,66 
Quadro rural. ................... 12 480 H 852 24 332 90,51 

TOTAL GERAL ........... 13 765 13 123 26 888 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-

Vista da principal rua da cidade 



menta Geral de 1950, assim se distribuía a população mu

nicipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 
------------------·-- ---·--- ------ ------ --------

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas. 
Indústria de transformação. 
Com~rCio de mercadorias ... 
Comercio de imóveis e valores mobi~ 

liãrios, cr~dito, seguros e capitali
zação.. . .. 

Prestação de serviços. 
Transporte, como.nicaçõ·es e armaze-

nagem.. . .. . 
Profissões liberai~ ...... . 
Atividades sociaiS ...... . 
Administração pública, Legislativo 

e justiça ................. . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

neradas e atividades escolares dis
cente'3. . .... 

Condições inativas. 

TOTAL .... 

6 751 
105 
163 
190 

I 
113 

111 
7 
3 

21 
8 

300 
I 123 

8 896 

55 
2 
2 
3 

91 

17 

7 668 
658 

8 498 

6 806 39.12 
107 0,61 
165 0,94 
193 1,10 

I 
204 1,17 

111 0,63 
7 0,04 

20 0,11 

23 0,13 
8 0,04 

7 968 45,88 
I 781 10,23 

17 394 100,00 

Tendo mais de 90% de sua população localizada na 

zona rural, de acôrdo com quadro anterior, mostra o quadro 

acima que o contingente da r•opulação de 10 e mais anos 
de idade, ocupada na agricultura, pecuária e silvicultura, 

é de 39,12%. 

Agricultura, pecuária e silvicuJtura - A produção agrícola 

no município em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da seguinte tabela: 

CULTURAS 
AGRICOLAS 

----------
i lho ............ 
af~ ... 

M 
c 
F 
A 
c 
B 
o 

····· 
eijão ........ 
rroz com casca . 
ana-de-açúcar .. 
atata-doce .. 
utra,,. 

TOTAL .. 

.. 

... 

.. 

.. 

AR !E A 
(ha) 

-----
2 000 

650 
I O !lO 

500 
225 
100 
335 

4 818 

PIWDUÇÃO VALOR 

% sObre Unid<.de QuantiJade Cr$ I 000 
o total 

------ ----- ----- -----

Saco 6•1 kg 108 000 11 880 39,81 
Arrô:Ja 27 000 6 750 22,59 

Saco 61) kg 15 000 5 250 17,57 
Saco 6,) kg 9 000 2 700 9,03 

Tonel•da 6 000 I 260 4,21 
Tonel•da 500 I 000 3,34 

- - I 033 3,45 

- - 29 873 100,00 

Para ~ · , ·;-erfície do município, é reduzida a atividade 

agrícola, com apenas 3,63%, aproximadamente na área cul

tivada, em relação do total do território. As propriedades 

rurais eram em número de 843 em 1950, elevando-se em 

1956, de acôrdo com o lançamento da Coletoria Estadual, 

para 1 620. As principais cultL!ras exploradas são, como se 

Travessia do rio l:oce poro Galiléia 

Coreto do principal praça do cidade 

vê do quadro acima, o milho, o feijão e o café, concorrendo, 
no valor total da produção, o primeiro com 39,81 o/o, o se
gundo com 17,57% e o terceiro com 22,59%. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

(Cr$ 1 000) % sObre 
o total 

------ --·-------1-------- --------------
Asininos ............. . 
Bovinos ......... . 

~~~~':,~"::::::::::::::::: ::::: 
Muare9 ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Suinos ....................... . 

TOTAL .................. . 

32 
23 000 

2 500 
2 200 
1 600 

550 
25 000 

80 
41 400 

250 
3 960 
3 680 

88 
22 500 

71 958 

0,11 
57,56 
0,34 
5,50 
5,11 
0,12 

31,26 

100,00 

Os rebanhos bovino e suíno, abrangem, no número 

de cabeças, 87,46% do efetivo total e, no valor, 88,82%. 

Representam, assim, a quase totalidade da pecuária, caben

do aos muares e eqüinos cêrca de 7% do número de ca
beças e pouco mais de 1 O o/o no valor total. A criação de 

aves domésticas abrange um total de 67 500 cabeças, pro

duzindo 200 000 dúzias de ovos no valor de ... - . - .... 
Cr$ 3 000 000,00. O gado bovino, embora criado com o 
objetivo principal da exportação do animal vivo, concorre 
para a produção leiteira, com 2 000 000, no valor de 
Cr$ 4 200 000,00 _ 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pe1soal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beteci- gado 
mentoo Cr$1 000 % sôbrr N.o de Potência 

o total motores em c.v. 
----~----------------- ·---------------
Indústria extrativa mi-

neral .. 2 26 490 10,69 1 30 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
dos produtos agrícolas 18 Jl5 3 400 74,23 29 124 

Indústria manufatureira 
e fabril. 12 25 690 15,08 - -

TOTAL ... 32 166 4 580 100,00 30 154 

A indústria extrativa mineral é representada pela ex
tração de cristal, escória de berilo e mica, com uma pro
dução em 1955, que foi, respectivamente, de 500 kg no valor 
de Cr$ 600 000,00; 41 000 kg, no valor de .. - .... - .... -. 
Cr$ 348 500,00 e 31 000 kg, no valor de Cr$ 15 500 000,00-
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Na indústria de transformação, o produto de maior impor
tância é a aguardente, com uma produção que foi, no mes
mo ano, de 300 000 litros, no valor de CrS 4 500 000,00. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 220 km de estradas de rodagem, 40 km dos 
quais constituem estrada estadual e 183 km de estradas 
mantidas pela Municipalidade. Embora não servido dire
tamente por estrada de ferro, correm os trens da E. F. Vi
tória a Minas margeando o rio Doce, em um trecho de sua 
linha divisória com o município de Tumiritinga. 

Tábua itinerária - Para as viagens entre Galiléia e as se

des municipais limítrofes, são preferidas as seguintes vias 

de transporte: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

------------ ----- ---------------
MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Con9e I h e ir o Pena . 

Tumiritinga . ... 

Mantens. 

Mendes Pimentel. 

Governador Valadares . . 

Capital Estadual. 

Capital Federal. .. 

23 

13 

125 

72 

58 

455 

864 

Ferroviário e ro~ E.F. Vitória a Minao · 
doviârio 

Ferroviârio E.F. Vitóda a Minas 

Rodoviário 

Rodoviário 

Ferroviário E.F. Vitória a Minas 

Ferroviário E.F. Vitória a Minas 
e C.B. 

Ferroviário E.F. Vitória a Minao 
e C.B. 

Nos registros da Prefeitura Municipal relati-vos a 1955 
constam os seguintes veículos: 6 camionetas, 20 caminhões. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população dó muni

cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede; e ainda com 239 estabelecimentos comerciais 

varejistas dos quais 48 também na sede. 

Dispõe de 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 referentes à alfabetização fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES' DE 5 ANOS E MAIS 

NúmCroa absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escreve\- ler e 
escrever(•) escrever(•) 

--- ----- -------- --------

r=~· 
I 063 588 475 55,31 44.69 

Quadro urbano Mulheres. I 058 395 663 37,33 62,67 

TOTAL 2 121 983 I 138 46,34 53,66 

r·~ 
9 998 I 379 8 619 13,79 8~,21 

Quadro rural. . Mulheres .. 9 531 726 8 805 7,61 92,39 

TOTAL 19 529 2 105 17 424 10,77 89.23 

r·"· 11 061 I 967 9 094 17,78 82,22 

Em geral. . Mulheres .. 10 589 I 121 9 468 10.58 89,42 

TOTAL 21 650 3 088 18 562 14,26 85,74 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

MELHORAMENTOS URBANOS- Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
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1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ..... 

Logradouros públicos 

Existentes . ... 

lluminação pública e domiliciar (•) 

Logradouros iluminados. 

LiAações domiciliares 

De luz .. 

{

Número de focos .... 

Consumo em kWh . . 

{

Número de ligações 

Consumo em kWh 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMti:RICOS 

386 

31 

44 

15 400 

72 

16 800 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estacto de Minas Ge" 

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 

ensino primário no município: 

DADOS NUMti:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
--------------- -------------------
Unidades e'!colares. 
Corpo docente . ..... . 
Matricula efetiva . ...... . 

15 
24 

I 170 

24 
36 

I 637 

29 
44 

I 772 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar -- é de aproximada

mente 26,97%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracteri

zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I .000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------------------------- -------
1951. ..... ... 789 345 725 73 
1952. ..... .... 737 300 763 -- 26 

1953. I 087 368 941 146 
1954. -·--· I 035 353 I 459 - 424 

1955. ·········· I 818 491 2 262 - 444 

Quanto à arrecadação, nas esferas estadual e municipal, 

com exclusão da federal, por inexistência no município da 



respectiva exatoria, a situação no mesmo período foi a se
guinte: 

RECEITA ARRECADADA 
ANOS 

Estadual Municipal 
-----~--~~----~-------- -~-----------
1951 .............................. . 
1952 .. . 
1953 .. 
1954 .. 
1955 .... 

I 370 
2 207 
3 195 
3 790 
3 471 

798 
737 

I 087 
I 035 
I 818 

REPRESENTAÇÃO POLíTICA- f\ Câmara Municipal 
compõe-se de 11 vereadores e o colégio eleitoral era cons
tituído, em 31-XII-1955, de !i 100 eleitores inscritos, mas 
dêsses somente 2 299 votaram nas eleições daquele ano. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - De recente 
fundação, quer como povoado, quer na categoria de muni
cípio, contando "pouco mais de trinta anos na primeira e 
menos de dez na segunda, Galiléia representava apenas, até 
há pouco, uma expressão geo~:ráfica no território mineiro . 
Sua condição de comunidade econômica, social e política 
é de pouco tempo. E o município possui elementos natu
rais para alcançar em breve período a plenitude das condi
ções com que deverá atuar como unidade política do Es
tado de Minas. O território é formado em tôda sua ex
tensão pelas melhores qualid.:tdes de terras de cultura e 
criação, com reservas florestaiB e riquezas minerais de ime
diato aproveitamento econômko. Conquanto exploradas si
multâneamente a agricultura e a pecuária, como é típico da 
economia mineira, tem a segunda maior preponderância, 
com a criação de preferência de bovinos e suínos, que con
correm com cêrca de oitenta por cento no valor total dos 
rebanhos e constitui principal elemento no comércio expor
tador do município, que exporta também madeiras, mica, 
escórias de berilo e pedras semipreciosas: 

A cidade, com uma popu:lação que já se aproxima dos 
dois mil habitantes, desdobra-se em extensa área de edifi
cações, devendo contar com ci!rca de 400 prédios. Embora 
se ressinta ainda da ausência. de melhoramentos urbanos 
de importância como calçame::~.to e rêdes de abastecimento 
dágua e de esgotos, tem já a seu serviço a iluminação elé
trica pública e domiciliar. 

Para a assistência médica conta com um Centro de Saú
de e como meios de hospeda ?;em funcionam sete pensões, 
sendo três na cidade, cobrando-se em tôdas a diária indi
vidual de Cr$ 80,00. Há 1 cinema. 

Para o culto católico compreende o município uma pa
róquia, com uma igreja matrü e 27 capelas. O culto pro
testante dispõe de 4 templos e 12 salões. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Cid Chaves)_ 

GOUV~A- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Na época em que foram descobertos os 
veios auríferos do Tijuco, os hs.bitantes de Diamantina, Con
ceição do Sêrro Frio e outras localidades da mesma região 
necessitavam em suas caminhadas de um pouso . ao meio 
do caminho . Existia, então, dE! propriedade de Maria Gou-

10-24939 
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vêa, uma senhora de quem não se conhece a origem, uma 
espécie de pensão localizada num lugarejo que já era de
nominado Arraial Velho. Certo dia, por fôrça de razões 

supersticiosas, Dona Maria Gouvêa deliberou mudar-se para 

outro lugar, justamente onde se encontra hoje a sede mu

nicipal. O novo povoado lhe herdou o nome e ainda hoje, 

quando já é município, o conserva. 

Quanto aos primeiros moradores e àqueles que pri

meiro impulsionaram o seu progresso, pouco ou quase nada 

se sabe. O ouro e o diamante foram os responsáveis pela 

chegada do elemento civilizado àquelas paragens, e a agri

cultura, pela fertilidade do solo, tomou a si o encargo de 

retê-lo. 

A vila foi criada em 14 de dezembro de 1891 e eleva

da à categoria de cidade em 1953, pela Lei n.0 1 039. Per

tence à comarca de Diamantina . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona Alto Jequitinhonha, do Estado de Minas Gerais. O 

aspecto geral do seu território é montanhoso. 

SITUAÇÃO 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 
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Sua área é de 912 km2 • A temperatura, em graus cen
tígrados, assim se apresenta: média das máximas: 26,9; 
das mínimas: 15,1; média compensada: 21. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 7 806 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 8 325 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
deveria ser de 9 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a situação do distrito de Gouvêa, núcleo em 
tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual mu
nicípio: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO HOMENS MULHERES % sObre Números 
absoluto• o total 

geral 
------ ----------

Quadro urbano .......... 540 720 1 260 16,14 
Quadro suburbano ....... 429 622 1 051 13,46 
Quadro rural ............ 2 690 2 805 5 495 70,40 

TOTAL ............. 3 659 4 147 7 806 100,00 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA- A 
produção agrícola no município, em 1955, foi expressa pelos 
dados constantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ba) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

------ ------ -------------
Feijão .......... ... 391 Saco 60 kg 5 490 730 21,35 

Alho .... ..... ...... 25 ArrOba 2 600 520 15,21 

Mandioca ... ····· 18 Tonelada 570 342 10,00 

Milho ...... ... ..... 113 Saco 60 kg 2 910 335 9,80 

Tomate ...... .. .... 5 Quito 55 000 275 8,04 

Outras ...... .... - - 1 216 35,60 

TOTAL ..... ... 723 - - 3 418 100,00 

A agricultura é pouco explorada no município e a sua 
produção serve apenas para atender em parte às necessi
dades locais . 

Pecuária - Em 31-XII-55, assim se apreciava a situação 
dos rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aaininos .... 

Bovinos ... . . . . . . . . . . . . 

Caprinos. . . . . . . . . . . . 

Eqüinos ... 

Muares. .... ······ 

Ovinos. 

Su!nos. 

TOTAL .. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

4 

14 180 

40 

2 000 

1 100 

80 

5 000 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

12 

19 852 

6 

2 600 

1 980 

14 

2 500 

26 964 

% sObre 
o total 

0,04 

73,62 

0,02 

9,64 

7,34 

0,06 

9,28 

100,00 

A pecuária vem sendo incrementada, observando-se 
certo interêsse peía criação de gado para o corte . 

1511-

Vista parcial da cidade 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados constantes da seguinte tabela, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE e-ta- emprew 

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 

o total motores em c.v. 
-------------------------------
lndiÍstria de transforma-

ção e beneficiamento 
dos produtos agr!colas 

Indústria manufatureira 
112 242 498 1,10 - -

e fabril. ............. 69 605 44 743 98,90 181 6 863 

TOTAL ........... 181 847 45 241 100,00 181 6 863 

-
Não sendo um mumc1p1o de terras excepcionais para 

a agricultura, tem a sua economia dirigida no sentido da 
industrialização. Possui uma importante fábrica de teci
dos, outra de chapéus, além de algumas unidades dedicadas 
a fabricações simples. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal eni 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís· 

· tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prádios existentes ..... . 
Logradouroa ·públicos 

Existentes ......................... . 

Abaatecimento d'água . 
Pr~dioa servidos possuindo penao ............ . 
Logradouros servidos totalmente ........ . 

IIuminaçllo pública e domiciliar (•) 

{

N6mero de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... NIÍmero de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

De luz ... 
.. {NIÍmero de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

.De fOrça ..... . 
. . {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh . ........ . 

l•) Dados relativos a 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

514 

16 

200 
16 

12 
150 

20 634 

262 

88 769 

7 

396 330 

Na sede municipal prestam assistência médica, 1 servi

ço de saúde e 1 facultativo em atividade na profissão. Dois 

hotéis e duas pensões hospedam os visitantes. Contam ainda 
os munícipes com 1 aparelho telefônico, 1 cinema e uma 

biblioteca. 
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MEIOS DE TRANSPORTE - O território munic~pal é 
cortado por 183 km de estradas de rodagem, dos quais 57 
estão sob a administração estadual, 120, sob a municipal e 
os restantes pertencem a particulares. É servido pela Es
trada de Ferro Central do Brasil. 

A Prefeitura Municipal registrou 8 automóveis, 11 ca
minhões e 4 ônibus, no ano de 1955. 

Tábuas ltinerárias- São as ~eguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES. 

Ao Norte: Limita~se com o 
Munidpio de Diamanti
na ..... 

Ao Sul: Limita-se com os 
Municípios de Conceição 
do Mato Dentro e Cur· 
velo. 

A Leste: Limita-se com o 
Município de Diaman
tina ... 

A Oeste: Limita-se com os 
Municípios de Diaman
tina e Curve lo .. 

Capital Estadual. 

Capital Federal. .... 

DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

46 Rodoviário 

224 e 204 Rodoviário e Fer-
roviário E.F.C.B. 

46 Rodoviário 

46 204 Rodoviário e Fer-
roviário E.F.C.B. 

426 e 307 Rodoviário e Fer-
r aviário E.F.C.B. 

1 002 e 947 Rodovi8rio e Fer-
roviário E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 25 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 15 situados na sede. 

Dispõe também de 1 agência bancária. 

Vista lateral do Hospital [)r. Aureliano Brandão 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(•) 

------~------- ------ ----- ------ --------
Homens ..... 836 567 269 67,82 32,18 
Mulheres ... 1 185 773 412 65,23 34,77 

TOTAL .. . . . . . . . 2 021 I 340 681 66,30 33,70 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
ràis, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUMJ;:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ......... . 
Corpo docente ..... . 
Matrícula efetiva ... . 

1954 

15 
29 

1 037 

1955 

15 
31 

1 095 

1956 

17 
34 

I 114 

Prefeitura, Câmara e Coletoria Municipais 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, nos anos de 1954 e 1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,001 

ANOS Receito. arrecadada 
Despesa Saldo ou 
realizada udeficit" · 

Total Tributária 

------- ------- -------- ------- ------·-

1954.'' 888 305 I 000 -- 112 

1955. I 021 319 I 131 - 110 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

1954 ..... 
1955 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA 

(Cr$ I 000,00) 

Estadual 

488 
2 066 

Municipal 

888 
1 021 
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ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede munici
pal acha-se localizada num planalto, entre dois córregos 
- o Lava Pés e o Chiqueiro - que correm paralelamente 
e desembocam no Rio da Areia, 5 quilômetros adiante. 

A cachoeira de São Roberto e a Serra de Santo An
tônio são os dois acidentes geográficos mais notáveis na área 
municipal. 

A indústria de fiação e tecelagem que se instalou no 
município em 1889 constitui hoje um grande fator eco

nômico. 
Para a eleição de 3-X-1955, estavam em condições de 

votar 2 188 cidadãos, comparecendo às urnas os 1 246 que 
sufragaram os vereadores componentes do Legislativo Mu
nicipal, que são nove para o presente período. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo· Agente de Estatística Sebastião Vieira de Rezende) . 

GOVERNADOR VALADARES- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTORICO - As duas expedições que, partindo do li
toral, com o intuito da descoberta de ouro e pedras precio
sas, primeiro penetraram na bacia do río Doce, foram as 
de Sebastião Fernandes Tourinho, em 1573, e a de Marcos 
de Azeredo, em 1612. A primeira, subindo por aquêle rio, 
até a barra\do Suaçuí Grande, daí passou às .bacias do lta
marandiba, Araçuaí e Jequitinhonha, que lhe serviu de guia 
até o litoral. A segunda, tomando por norma o itinerário 
de Tourinho, subiu o rio Doce, avançando em extensão 
maior que a primeira, até chegar à barra do Suaçuí Pe
queno, algumas léguas acima do Suaçuí Grande, e situada 
em território do atual município de Governador Valadares. 

A partir dessa primeira penetração, a referência mais 
remota ligada ao território do município é a da criação, pela 
Carta Régia de 13 de maio de 1808, das seis primeiras di
visões militares do rio Doce, com o fim de conter os ferozes 
índios botocudos que em várias tribos traziam em desassos
sêgo os moradores do vale. Uma dessas divisões situou
-se no local que veio a ser chamado Pôrto de D . Manoel. 
O arraial foi elevado à categoria de distrito, com o nome 
de Santo Antônio da F.igueira, subordinado ao mu
nicípio de Peçanlha, pela Lei provincial n.0 3 198, 
de 23 de setembro de 1884, sendo confirmada a 
criação pela Lei n.0 2, de 14 de setembro de 1891. Pela 
Lei n.0 843, de 7 de setembro de 1923, passou o distrito 
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a denominar-se Figueira, sendo desmembrada uma parte 
dç seu território, para constituição do recém-criado distrito 
de Chonim. A elevação de Figueira à categoria de muni
cípio verificou-se pelo Decreto-lei n.0 32, de 31 de dezem
bro de 1937, passando o mesmo a constituir-se dos distri
tos de Figueira, Brejaubinha, Chonim e Naque, de acôrdo 
com o quadro anexo ao Decreto-lei n.0 88, de 30 de março 
de 1938. Pelo Decreto-lei n.O 148, de 17 de dezembro de 
1938, foi criado o distrito de São Félix (hoje Felicina) com 
território desmembrado do distrito de Naque, mudando-se 
para Governador Valadares a antiga denominação do muni
cípio. Em 1943, pela Lei n.0 1 058, de 31 de dezembro, fo
ram desmembrados os distritos de Naque e Felicina, para en
trarem na constituição do novo município de Açucena. Pela 
Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, foi criado o dis
trito de Alpercatas, com território desmembrado do dis
trito da sede; e em 1953, pela Lei n.0 1 039, de 12 de 
dezembro, foram criados os novos distritos de Alto Santa 
Helena, Baguari e São Victor, com territórios desmembra
dos do distrito da sede; Penha do Cassiano e São José de 
Tranqueiras, desmembrados do distrito de Brejaubinha; 
Vila Matias, desmembrado do distrito de Chonim e Derri
badinha, do de Alpercatas. 

Ao ser criado, o município de Governador Valada
res permaneceu como êrmo anexo à comarca de Peça
nha, até que, pelo Decreto-lei n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938 teve sua elevação à categoria de comarca pas
sando, a partir de 1944, a ter como têrmo anexo o mu
nicípio de Conselheiro Pena, recentemente criado. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Rio Doce do Estado de Minas Gerais. O seu 
território é banhado pelo rio que dá nome à zona e ainda 
pelos seus tributários Suaçuí Grande, Suaçuí Pequeno, rio 
Tranqueiras e rio Corrente. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 2 837 km2 • A sede municipal, situada 
a 166 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 



H~0 51' 01" de latitude Sul e 41° 56' 18" de longitude 
W. Gr. Dista da Capital do EBtado, em linha reta, 243 km, 
no rumo E. N. E. Apresenta as seguintes médias de tem
peratura em graus centígrados: das máximas: 37,2; das mí
nimas: 22,6; compensada: 31,4. Pluviosidade anual: 

476 mm. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 60 958 habitar,tes a população do municí
pio . Estimativas do Departamento Estadual de Estatística 
de Minas Gerais dão 64 654 habitantes, como sua popula
ção provável em 31-XII-55, quando a densidade demográ
fica provável seria de 23 habitantes por quilômetro qua

drado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0-VII-1950, as 
principais. aglomerações urba11as situadas na área do mu
nicípio eram a cidade e as vilas de Alpercatas, Brejaubi

nha e Chonim. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-Vll-1950 · 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Hotnens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 

Cidade ......................... !I 886 10 471 20 357 33,39 
Vila de Alpercatas .•............. 391 393 784 1,28 
Vila de Brejaubinha .............. 135 139 274 0,44 
Vila de Chonim ................. 351 318 669 1,09 
Quadro rural. ................... 211 431 18 443 38 874 63,80 

TOTAL GERAL ........... 3:~94 29 764 60 958 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE :B:CONOMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a :~eguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo cs ramos de atividade: 

RAMOS Dll: ATIVIDADE 

POPUL,-\ÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Ho1nens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 
-----------------·- --------1-----1-----

Agricultura, pecuária e silvicultura 11) 324 270 10 594 25,56 
Indústrias extrativas ... .......... 870 120 990 2,38 
Indústria de· transformação . ...... :! 505 56 2 561 6,17 
Com~rcio de mercadorias . ........ I 136 53 I 189 2,86 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, cr6dito, seguros e capitali-
zação ........ ................. 110 7 117 0,28 

Prestação de serviços ......... I 156 I 379 2 535 6,12 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ............... I 188 13 I 201 2,89 
Profissões liberais . ...... 78 15 93 0,22 
Atividades sociais . ............... 123 131 254 0,61 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ................. · ..... 117 19 136 0,32 
Defesa nacional e segurança ptiblica 29 29 0,06 
Atividades dom~sticas, não remu. 

neradas e atividades escolares dia-
centes .. ............. I 258 17 173 18 431. 44,46 

Condições inativas .... . I 204 I 142 3 346 8,07 

TOTAL ..... , ....... 21 098 20 378 41 476 100,00 

O município de Governador Valadares é daqueles que, 
contando emb-ora com uma 1~rande população urbana, tal 
como mostram a sede municipal, com mais de 20 000 ha-
6itan.tes e as três vilas, com perto de 2 000, retém ainda 
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elevada percentagem de população rural, com 63,80%, con
forme deixou patenteado o quadro anterior. 

Outro aspecto interessante é o que se refere à distri
buição demográfica segundo os ramos de ocupação das 
pessoas de 10 e mais anos de idade. Dada a caracterís
tica de grande centro urbano que é a sede municipal, com 
sua variada atividade econômica, mantendo, por isso mes
mo, apreciáveis contingentes humanos na indústria extra
tiva, na indústria de transformação, no comércio de mer
cadorias, na prestação de serviços e nos transportes, comuni
cações e armazenagem, teria de ser menos elevada a par
cela da população, comparadamente com a de outi-os mu
nicípios, empregada na agricultura, pecuária e silvicul
tura, que aparece, mesmo assim, no quadro acima, com a 
percentagem de 25,56%. 

Agricultura - A produção agrícola no município em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (h a) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

-----------
Feijão ... ····· 2 600 Saco 60 kg 54 500 27 250 25,30 
Arroz ...... ... ..... 2 500 > > > 78 000 21 840 20,28 
Milho ........ ...... 6 500 > > > ISS 000 19 375 17,98 
Cana-<le-açúcar ..... I 850 Tonelada 90 000 18 900 17,54 
Café ................ 340 ArrOba 21 250 7 438 6,90 
Abacate ............ 55 Cento 24 300 4 860 4,51 
Mandioca ....... ... 55 Tonelada 765 2 295 2,13 
Outras ... ..... .... 224 - - 5 780 5,36 

TOTAL ....... 14 124 - - 107 738 100,00 

Outra vista parcial da cidade 
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O município, que, pelo Recenseamento de 1950, con
tava 1 970 propriedades rurais e que no lançamento de 
1956 da Coletoria E!:tadual já tinha êsse número elevado 
a 3 817, apresenta como atividades principais da sua la
voura a cultura do milho, do feijão, do arroz e da cana-de
-açúcar, concorrendo, êsses quatro produtos, com mais de 
80% do valor total da produção. 

Vista parcial aérea da cidade 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

. DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

------------------------1-------
Asininos .. . 
Bovinos .... . 
Caprinos .. . 
Eqüinos ...... . 
Muares ..................... . 
Ovinos ... . 
Suínos .. 

TOTAL .... 

120 
102 000 

2 680 
5 120 
5 500 
1 030 

70 000 

300 
183 600 

348 
8 704 

12 100 
165 

63 000 

268 217 

0,11 
68,47 

0,12 
3,24 
4,51 
0,06 

23,49 

100,00 

Os rebanhos bovino e suíno, tanto pelo seu vulto co

mo pelo valor, absorvem pràticamente a atividade pastoril, 

concorrendo, no valor total, o primeiro, com 68,47o/o e o 
segundo, com 23,49%. Representam ambos elevados con
tingentes da riqueza do município, o primeiro, pela grande 

exportação feita anualmente do animal vivo e vultosa pro
dução de leite, o segundo pelo seu forte concurso ao abas
tecimento interno e também à exportação do produto in
dustrializado. Cabe mencionar ainda o . parque avícola de 

Praça Serra Lima 
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mumc1p10, com 224 000 cabeças,· no valor de ......... . 
Cr$ 6 672 000,00, com uma produção de ovos que subiu 
em 1955 a 480 000 dúzias, valendo Cr$ 7 200 000,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta. empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 

o total motores em c.v. 
---------------

Indústria extrativa mil" 
neral ................ 68 416 5 000 2,33 18 90 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agricola 95 715 16 400 7,67 60 480 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 257 2 052 192 302 90,00 187 8 182 

TOTAL ........... 420 3 183 213 702 100,00 265 8 752 

Aspecto parcial da Avenida Minas Gerais 

Mostra o quadro acima o vulto que representa na eco

nomia do município o seu parque industrial, no qual estão 
invertidos mais de 200 000 000 de cruzeiros, empregando 

. ma-is-- de 3 000 operários. Entre os produtos industrializa
dos, destacam-se a madeira serrada e compensada, no valor 
de Cr$ 135 528 870,00, os produtos alimentícios, no valor. de 
Cr$ 99 872 903,00, a mica beneficiada e o berilo, no valor 
de Cr$ 68 704 652,00, os produtos de panificação, no valor 
de Cr$ 12 567 896,00, os produtos de olaria e cerâmica, no 
valor de Cr$ 9 826 378,00, o açúcar de usina, no valor de 



Rua Bárbara Heliodora 

Cr$ 4 277 715,00, as esquadrias de madeira, no valor de 
Cr$ 3 494 492,00, os móveis de madeira, no valor de .... 
Cr$ 3 411360,00, a aguardente de cana, no valor de 
Cr$ 2 400 000,00, a rapadura, 110 valor de ............. . 
Cr$ 2 695 000,00. 

Produtos de silvicultura - O município produz, ainda, de 
acôrdo com o inquérito referente ao ano de 1955, carvão 
vegetal - 22 200 m 3 no valCir de Cr$ 3 108 000,00; dor
mentes - 30 000 no valor de Cr$ 900 000,00; madeira -
14 135 ma no valor de Cr$ 11 308 000,00 e lenha- 150 000 
metros cúbicos no valor de Cr$ 12 000 000,00. 

MELHORAMENTOS URBANOS - A sede municipal 
oferecia, em 1954, a seguinte situação, relativamente aos 
melhoramentos urbanos: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ... 

LoAradouros públicos 

Existentes. 

Pavimentados:. 

Outros .. 

Abastecimento d'água 

Prédios servidos. 

Logradouros servidos. 

EsAotos 

{

Inteiramente .. . 
. . Parcialmente .. . 

TOTAl. .... . 

{

Possuindo hidrômetros ... . 
. . . . . . Possuindo penas ......... . 

TOTAL ........... : 

{ 

Totalmen·:e. . . . 
. . . . . Parcialmente. . 

TOTAL .... 

L 
{

De despe:o ........ . 
o~gradouro:s servidos. 

De águas superftctats. 

{

Pela rêde .. 
Pr~dios esgotados. 

Por fossa11. 

·Iluminação pública e domiciliar (1) 

Logradouros iluminados. . . . Número c~e focos ....... . 
{

Número c. e logradouros .. . 

LiAaçêJes domiciliares (I) 

De luz. 

Consumo em kWh .... . 

{

Número C e ligações .. 

Consumo em kWh . 

De fôrça. . . __ .... {Número de ligações. 

Con!umo em kWh .. 

(1) Dad~ referentes ao ano de 19 iS. 

DADOS 
NUMli:RICOS 

6 665 

66 

2 
12 

14 

52 

314 
3 060 

3 374 

15 
15 

30 

30 

16 

I 880 

3 882 

95 
290 

326 112 

2 658 

3 198 372 

53 

424 357 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - Cor
ta o território do município uma rêde de 502 krn de estra-

das de rodagem, sendo 65 sob administração federal, da 
estrada de rodagem Rio-Bahia, 111 de estradas esta
duais e 226 de estradas mantidas pela Municipalidade. O 
município é servido pela Estrada de Ferro Vitória a Mi
nas, dispondo ainda a cidade de um aeroporto com a pista 

de 1 200 metros. 

Veículos motorizados - Estavam registrados no município, 
em 31-XII-1955', 733 veículos motorizados, sendo, para 
passageiros: 221 autonió':'eis e jipes, 9 auto-ônibus, 8 ca
mionetas e 20 veículos de outra natureza; para carga: 309 
caminhões, 123 camionetas, 43 tratores. 

Tábua itinerária - São os seguintes os meios de transpor
te e itinerários para as viagens entre a cidade e as sedes 
municipais limítrofes ·e as capitais do Estado e da União: 

para Açucena- por ferrovia até Naque, na E. F. Vi
tória a Minas, 69 km; em rodovia de Naque a Açucena, 42 
quilômetros, total 111 km; 

para Coroaci- em rodovia, 73 km; 

para Galiléia - em ferrovia, até São Tomé do Rio 
Doce, na E. F. Vitória a Minas, 57 km e daí a Galiléia, 
por via fluvial, 1 km, total 58 km; 

para Itambacuri - em rodovia, 133 km; 
para Itanhomi - em rodovia, passando por Taruaçu, 

onde há baldeação, 97 km; 
para Mantena- em rodovia, 142 km; 

para Mendes Pimentel - em rodovia, 81 km ; 
para Tarumirim- em rodovia, passando por Taruaçu, 

onde há baldeação, 73 km; 

Serviço de tratamento de água 
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Centro de Saúde Estadual 

para Tumiritinga - em ferrovia, 44 km; 
para Virginópolis -em rodovia, 124 km; 
para Virgolândia- a) passando por Santônio do Pôr

to e Coroaci, em rodovia, 97 km; b) passando por Cho
nim, Marilac e Bananal, em rodovia, 91 km; 

para Belo Horizonte - em ferrovia, passando por 
Nova Era, na E. F. Vitória a Minas e daí a Belo Hori
zonte, na E. F. Central do _Brasil, 398 km; b) em rodovia 
até Belo Horizonte, 453 km; c) em rodovia, passando por 
Caratinga, onde há baldeação, Realeza, Abre Campo, etc., 
561 km; c) via área - 244 km; 

para o Rio de Janeiro - a) em ferrovia até Nova 
Era, na E . F. Vitória a Minas, 213 km e daí ao Rio de 

Janeiro, na E. F. Central do Brasil, 745 km, total 958 

quilômetros; b) em ferrovia até Pedro Nolasco, na Estrada 

de Ferro Vitória a Minas, 330 km e daí ao Rio de Ja

neiro, na E. F. Leopoldina, 639 km, total 969 km; c) em 

rodovia até Caratinga, onde há Baldeação e daí ao Rio 

de Janeiro, 631 km; d) em rodovia até Caratinga e daí, 

em ferrovia, passando por Ponte Nova, 753 km; e) via 

aérea, 594 km . 

COMÉRCIO E BANCOS- Existem no município 1813 

estabelecimentos comercia.is, dos quais, localizados na cida

de: 104 atacadistas e 1 280 varejistas; localizados em ou
tros pontos: 7 estabelecimentos atacadistas e 422 vare

jistas. 

Entrada principal do 6.0 B .I. 
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O serviço bancário é feito por intermédio de 8 estabe. 

lecimentos, sendo uma matriz e 7 agências, havendo, ainda, 

5 correspondentes. Funciona também na cidade uma agên-

cia da Caixa Econômica Estadual, que tinha, em ....... . 

31-XII-1955, Cr$ 2 615 714,00 de depósitos. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e aabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(•) 

--------
romena ... 8 868 5 712 3 156 64,41 35,59 

Quadro urbanó Mulheres .. 9 565 5 031 4 534 52,59 47,41 

TOTAL 18 433 10 743 7 690 58,28 41,72 

{Homens ... 16 720 3 795 12 925 22,69 77,31 
Quadro rural. . Mulheres .. 14 921 2 269 12 652 15,20 84,80 

TOTAL 31 641 6 064 25 577 19,16 80,84 

{Homens ... 16 807 9 507 7 300 56,56 43,44 
Em geral. . 

.... M~:e~:-~ 33 267 16 081 17 186 48,33 . 51,67 

50 074 25 588 24 486 51,10 48,90 

e·> Inclusive Pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 

do ensino primário no município: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
------ -----

Unidades escolares . ............. 62 49 118 
Corpo docente ................. 174 146 lU. 
Matricula efetiva ............... 6 745 5 268 10 162 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 68,33 o/o . 

Ensino Médio -- Funcionam ainda no município 5 uni
dades escolares do ensino secundário, com o corpo docente 

de 64 professôres e 964 alunos matriculados. 

Funcionam também 11 unidades escolares de outros 

ensinos, com um corpo docente de 14 professôres e 318 

alunos . matriculados. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Despesa Saldo ou 
realizada ''deficit'' 

Total Tributlíria 
------------ ------

1951. 9 581 2 738 9 914 - 333 
······ .... 181 3 756 8 928 - 1 747 

1952. 7 ····· 9 439 4 404 9 632 - 193 
1953. ... ...... 
1954. 12 552 4 715 12 996 - 444 

....... 
12 265 7 447 10 403 - 1 862 

1955 . ....... .. 



Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Fecleral Estadual Municipal 
------------------- ------1-------·-

1951. .......... . 
1952 ................. . 
1953 ............... . 
1954 ... . 
1955 .. 

6 458 
8 655. 

10 701 
15 754 
25 521 

14 597 
24 682 
32 520 
36 502 
44 882 

9 581 
7 181 
9 439 

12 552 
12 265 

REPRESENTAÇÃO POLíT1CA- A Câmara Municipal 
é composta de 15 vereadores, elevando-se a 25 785 o nú
mero de eleitores inscritos, em 31-XII-1955, dos quais vo
taram 10 168 nas eleições d.e 3 de outubro do mesmo 

ano. 

SITUAÇÃO JUDICIÁRIA -- A comarca de Governador 
Valadares, de 3.a entrância, ccmpreende o território do res

pectivo município. 

CADASTRO PROFISSIONAL - Estavam registrados, 
em 31-XII-1955, 26 advogados, 6 agrônomos e agrimen
sores, 27 dentistas, 11 engenheiros, 33 farmacêuticos, 33 
médicos e 2 veterinários. 

ORGANIZAÇÕES TRABALHISTAS E DE CLASSE 
Compreendiam, em 31-XII-19!;5, cinco sindicatos, com 2 287 

associados. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Situado na 
grande bacia do rio Doce, o município de Governador Va
ladares destaca-se com extraordinário relêvo na comunhão 
mineira pelo vultoso contingente de sua contribuição p~ra 
a riqueza do Estado de Minas. Graças principalmente à 
grande fertilidade de seu solo e às suas riquezas naturais, 
o município se impôs em pouco tempo pela sua produção 
agrícola, pela sua pecuária, pela sua ind.ústria extrativa e 

fabril e pelo seu comércio exportador em escala sempre 

crescente. 

A sede do município constitui um dêsses fenômenos de 
nucleamento demográfico de rápida expansão, pouco co
muns no território do país, que surgem estimulados por um 
conjunto de fatôres de natun:za econômica, entre os quais 
se destacam a espantosa feracidade das terras, as maiores fa
cilidades para sua aquisição nos primeiros tempos e a ocor
rência de riquezas naturais de rápida exploração. 

Verifica-se, com efeito, que a antiga Figueira, perten
cente, ainda, ao município de Peçanha, contando em 1925, 
em todo o primitivo distrito, menos de 6 000 habitantes, ti
nha em 1940, já criado o município de Governador Valada
res, a elevada população de 38 340 habitantes, para atingir 

60 958 em 1950, não incluída no último cômputo a popula
ção de dois novos distritos que foram desmembrados para 
a constituição de outro município. 

A sede municipal, de pequeno arraial que fôra até bem 
poucos anos antes, transformou-se ràpidamente na grande 
cidade que é hoje, com mai:; de 20 000 habitantes, colo
cando-a desta sorte no 95.0 lugar entre as cidades brasi
leiras de maior população. Como conseqüência da expan
são demográfica, resultante em grande parte da convergên
cia de correntes humanas da:; mais variadas procedências, 
atraídas por interêsses econômicos de tôda ordem, progre
diu a cidade vertiginosamente não só no alargamento caos-

tante de sua área de edificações, em logradouros dispostos 
em cuidadoso traçado e em vantajosas condições de nive
lamento, na grande planície em que surgiu, às margens do 
caudaloso rio Doce, mas também no desenvolvimento de 
sua atividade econômica, como centro industrial de apre
ciável importância, e movimentado entreposto ·comercial 
de tôda a Zona do Rio Doce, em intenso intercâmbio com 
as praças de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória e ou
tras numerosas cidades de Minas e Espírito Santo. 

A cidade, bem dotada de melhoramentos urbanos, com 

suas extensas ruas bem alinhadas e em grande número pa
vimentadas a paralelepípedos, servida de boa iluminação 
elétrica e rêde de abastecimento dágua e esgôto que lhe 
garantem boas condições de higiene e bem-estar para os 
seus habitantes, tem a sua fisionomia fortemente marcada 
por altaneiro acidente geográfico que lhe fica fronteiro, na 
margem oposta do majestoso rio, e denominado Pico de 
lbituruna, o qual se eleva a cêrca de 965 metros acima 
do nível do mar. Além da E. F. Vitória a Minas, que põe 
a cidade em comunicação direta com as capitais de Minas 
e Espírito Santo, está ela também incluída na linha de 
transportes constituída pela rodovia Rio-Bahia, além do 
aeroporto dotado de boas condições técnicas, com viagens 
regulares mantidas pela Real-Aerovias-Nacional, contando 
ainda com uma emprêsa de táxis-aéreos, estabelecida no 
município. 

Entre os numerosos estabelecimentos que constituem o 
seu parque industrial, podem ser mencionados: a Cia. Agro
pastoril Rio Doce, com beneficiamento de madeiras e fá
brica de compensados; a Cia. Açucareira Rio Doce, com 
fábrica de açúcar e álcool; a Indústria Madeireira e Pe
cuária Cabral S. A., a Cia. Brasileira de Indústria e Co
.mércio S. A., a Serraria Aliança Ltda., a Serraria Pro
gresso S . A . , tôdas com serraria, a Casa Iguaçu de Ce
reais Litda., com fábrica de banha, a Cerâmica Santo Iná
cio Ltda., a Biscoitos Caiubi Ltda., e a Cia. de Eletricidade 
do Médio Rio Doce . 

A cidade é dotada de três Casas de Saúde, com a ca
pacidade de 167 leitos, bem organizadas e com boas ins
talações, contando-se, além disso, o Serviço Especial de 
Saúde Pública, para a profilaxia e combate às endemias 
rurais. Funcionam ainda no município o Hospital da Co
operativa dos Rodoviários e o Hospital São Vicente de 
Paulo, o primeiro, privativo dos rodoviários do Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem, e o segundo, des
tinado quase que exclusivamente a desvalidos. 

No setor da difusão cultural, dispõe a cidade de repu
tados estabelecimentos de ensino ginasial, de formação pe
dagógica e de técnica comercial, de uma estação de rádio 
- a Rádio Educadora do Rio Doce - ZYV-21, de 4 
bibliotecas, entre as quais a Biblioteca Gustavo Corção, 

franqueada ao público e recentemente fundada, com mais 

de 3 000 volumes catalogados. Quatro cinemas em funcio

namento, com capacidade para 3 784 lugares. As associa

ções culturais são em número de 19, sendo 13 de cultura 

física, com 5 praças para a prática de esportes e 6 de cul

tura artística e literária. Funcionam na cidade 6 tipogra

fias, 7 livrarias, e a imprensa periódica está representada 

na circulação de quatro jornais, sendo um bissemanal, um 

semanal e dois quinzenais. 
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Os hotéis são em número de 12, todos localizados na 

sede, com diárias de CrS 120,00 e CrS 160,00, respectiva

mente, nos quartos e apartamentos. Funcionam no municí
pio 57 pensões, sendo 54 na cidade, cobrando-se em tôdas 

a diária individual de CrS 90,00. 

A cidade é sede de bispado, do culto católico, recen
temente criado e já instalado, compreendendo o território 

do município uma única paróquia, com unia igreja matriz 

e 19 capelas. O culto protestante conta na cidade 11 tem

plos e 12 salões, havendo ainda 4 centros espíritas. 

A "Cia. Telefônica de Governador Valadares" proce

deu à instalação de 1 000 aparelhos telefônicos, dependen

do apenas de revisão final para funcionamento. 

(Organizado por ] oaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística José Godoy de Abreu). 

GRAO MOGOL - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A primeira penetração no território que 

depois veio a ser do município foi feita pela expedição che.., 

fiada por Francisco Bruzza Espinosa, em 1553, mandada 

por Tomé de Sousa, 1.0 governador do Brasil. Veio depois 

a bandeira de Fernão Dias Paes Leme, em 1674, "em busca 

das esmeraldas, assinalando-se a sua permanência em terras· 

de Grão Mogol, pela fundação do arraial de ltacambira. 

Em 1781, descoberto o diamante na Serra do Grão Mogol, 

época em que já era grande a extração dessa pedra pre

ciosa no arraial do Tijuco (hoje Diamantina), foi ali or

ganizada uma expedição que rumou na direção da Serra 

de Itacambiruçu, com o objetivo de descobrir os tesouros 

que ali se supunha existirem. A notícia dessa expedição 

atraiu grande número de aventureiros, vindos de diversos 

lugares, surgindo dessa forma o povoado da Serra de Santo 

Antônio de Itacambiruçu, mais tarde arraial da Serra do 

Grão Mogol, pertencente ao ·município de Montes Claros 

de Formigas. 

É obscura a origem do nome do município. Tradição 

corrente entre os mais antigos, diz que a primeira denomi
nação dada ao lugar teria sido Grande Amargor, em razão 
das lutas freqüentes, com grande morticínio, havidas entre 

os garimpeiros e as fôrças mantidas pela Coroa Portuguêsa, 

para a fiscalização da saída dos produtos da mineração. 

Com o correr dos tempos, teria aquela denominação sofrido 

Visto parcial do cidade 
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Visto parcial oéít!(J ·do cidade 

sucessivas deformações até .se tráôsformar no nome atual 
de Grão Mogol. 

Antes mesmo de sua elevação a distrito, foi a povoação 

elevada à categoria de vila pela Lei provincial n.0 171, 

de 23 de março de 1840, constituindo-se dessa forma o mu
nic~pio, composto dos distritos de Serra do Grão Mogol, San

to Antônio do Gorutuba e São José do Gorutuba. A criação 

do distrito veio depois, pela Lei provincial n.0 184, de 13 
de abril do mesmo ano, cc,nfrrmada mais tarde pela Lei 
estadual n.O 2, de 14 de setembro de 1891. A criação do 

municípío só foi efetivada muitos anos depois, com a sua 
instalação a 7 de janeiro de 1849, sendo a sede municipal 
elevada à categoria de cidade pela Lei provincial n.0 859, 

de 14 de maio de 1858. Pela Lei n.0 556, de 30 de agôsto 
de 1911, foi alterada a constituição do município, que 

passou a compor-se dos distritos de Grão Mogol, ltacambira, 

São José do Gorutuba, Santo Antônio do Gorutuba, Ria
cho dos Machados, Extrema e Jatobá. Essa constituição 

foi mantida até que, pela Lei n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, foi desmembrada parte do território do distrito 

de Santo Antônio do Gorutuba, para entrar na constituição 
do novo município de Brejo das Almas (hoje Francisco 
Sá), mudando-se para Santo André, Cristália e Porteirinha, 

respectivamente, as denominações dos distritos de Santo 
Antônio do Gorutuba, Extrema e Jatobá. Em face do De
creto-lei n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, o município 
de Grão Mogol perdeu, para o recém-criado município de 
porteirinha, o distrito dêsse nome e os de Gorutuba e Ria
cho dos Machados, passando a compor-se dos distritos da 
sede, Cristália, Itacambira e Santo André. Pelo Decreto
-lei n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, foi criado o 
distrito de Botumirim, com sede no povoado de Serrinha 
e territórios desmembrados dos distritos de Cristália e lta

cambira, sendo mudada para Catuni a denominação do dis

trito de Santo André. A última alteração sofrida. pelo mu

nicípio em sua constituição foi a que criou o novo distrito 

de Barracão, com sede no povoado do mesmo nome e ter

ritórios desmembrados dos distritos de Grão Mogol e Ita

cambira, pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948. 

De conformidade com os quadros da divisão territorial 

datados de 31-XII-1936 e 1937, e em face ainda do quadro 

anexo ao Decreto-lei n.O 88, de 30 de março de 1938, o 

município de Grão Mogol era o têrmo judiciário único da 

comarca do mesmo nome, passando a compreender também 

o município de Porteirinha, após a sua criação, até voltar 



Vista parcial da ltua Grão-Mogol 

à antiga situação, com a elevação dêsse município a sede 
de comarca. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIC:[PIO - Situa-se o município 
na Zona de Grão Mogol, na Zona de Itacambira, no Estado 
de Minas Gerais. O aspecto 1~eral do seu território é mo
tanhoso, tal coino o indicava o primitivo nome da cidade 

Serra ,do Grão Mogol. 

SITUAÇÃO A 

.,., 

Posição do Município em relaçdo ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 9 371 km~. A temperatura, em graus 
centígrados, oferece as seguint,~s médias: das máximas: 26; 

das mínimas: 14; compensada: 12. A precipitação pluvio
métrica anual corresponde a 25,50 mm. A sede munici

pal, situada a 930 m de altitude, tem como coordenadas 

geográficas 16° 34' 00" de latitude Sul e 42° 53' 15" de 

longitude W.Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 
387 km, no rumo N .N .E. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 32 631 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais para 31-XII-1955 dão 34 720 habitantes como 

sua população provável, e ~· habitantes por quilômetro 

quadrado representando a possível densidade demográfica 
em 31-XII-55 . 

Principais a~lomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas eram a cidade e as vilas 

de Barracão, Botumirim, Catuni, Cristália e Itacambira. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, assim se localizava a população 

do município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Cidade ......................... 
Vila de Barracão ................ 
Vila de Botumirim ............... 
Vila de Catuni. .......... 
Vila de Cristália ..... ············ Vila de Itacambira .. ············ 
Quadro rural. ............... 

TOTAL GERAL ........... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

Homens Mulheres 

390 539 
84 95 

113 157 
68 98 

167 177 
103 104 

14 458 16 078 

15 383 17 248 

Total 

Números 
absolutos 

929 
179 
270 
166 
344 
207 

30 536 

32 631 

% sObre 
o total 

geral 

2,84 
0,54 
0,82 
0,50 
1,05 
0,63 

93,62 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, era ess~ a distribuição da população 
municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas . ... 
Indústria de transformação ... . 
Com~rcio de mercadorias . ........ 
Com~rcio de imóveis e valores mohi· 

tiárioa, cr~dito, seguros e capita· 
lização ..... 

Prestação de serviços . .. 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ............ 
Profissões liberais ..... . 
Ativid~des sociais . ...... 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticaa, não remu-

neradaa e atividades escolares dis-
centea. ··········· 

Condições inativas . ... 

TOTAL. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

7 769 1 099 
278 38 

53 1 
90 2 

35 110 

11 2 
3 
4 45 

30 2 
7 

457 9 369 
1 359 1 304 

10 096 li 972 

Total 

Números 
absolutos 

8 868 
316 

54 
92 

145 

13 
3 

49 

32 
7 

9 826 
2 663 

22 068 

% sObre 
o total 

geral 

40,20 
1,43 
0,24 
0,41 

0,65 

0,05 
0,01 
0,22 

0.14 
0,03 

44,56 
12,06 

100,00 

Residência paroquial 
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Praça Governador Valadares 

Conforme ficou demonstrado pelo quadro anterior, o 

município de Grão Mogol é daqueles que se apresentam 

com maior percentagem da população rural sôbre o efetivo 

demográfico total. São, com efeito, 93,62 %, contra apenas 

6,38 o/o da população urbana e suburbana. 

Com referência aos ramos de atividade, na população 

de 10 e mais anos de idade, verifica-se pelo quadro acima, 

que o número de pessoas ocupadas na agricultura, pecuária 

e silvicultura, pouco excedia de 40% e era de 1,43% o 

daqueles que trabalhavam nas indústrias extrativas. Com 

exceção das atividades domésticas não remuneradas e das 

atividades escolares discentes, que concorriam com 44,56%, 

os demais ramos de atividades figuram todos com menos de 

um por cento, com ausência absoluta de pessoas ocupadas 

no comércio de imóveis e valores mobiliários, crédito, se

guros e capitalização. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (hal % sóbre Unidade Quantidade Cr$ I 000 

o total 
~---------- -- --- ------ ----- ----·- -------

Feijão. 2 471 Saco 60 kg 23 840 13 534 27,69 
Mandioca. I 588 Tonelada 13 830 9 681 19,78 
Arroz (com casca) I 160 Saco 60 kg 19 800 6 930 14,16 
Milho .. 2 200 > ' > 41 700 6 255 12,78 
Caf~. 20 Arrôba 18 530 5 559 11,36 
Cana-de-açúcar. I 265 Tonelada 26 490 2 119 4,33 
Algodão (em caroço) 600 Arróba 17 200 I 720 3,51 
Outras ... 49 -· - 3 127 6,39 

TOTAL. 9 353 - - 48 925 100,00 

O município aproveita na agricultura apenas um por 

cento, aproximadamente, da sua superfície, tornando assim 

reduzido o concurso da lavoura, para a formação da rique

za rural. O feijão é o principal produto cultivado em 1955, 

e concorreu com mais da quarta parte do valor total da 

produção. 
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Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos .. 
Bovinos. 
Caprinos. 
Eqüinos. 
Muares. 
Ovinos. 
Suínos 

TOTAL. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

190 
41 000 

750 
6 500 
2 700 

400 
14 200 

VALOR 

Cr$ 1 000 

114 
57 400 

75 
6 500 
4 320 

60 
5 680 

74 149 

% aóbre 
o total 

0,15 
77,43 

0,10 
8,76 
5,81 
0,08 
7,66 

100,00 

Graças à sua grande extensão territorial, com uma gran
de parcela em pastagens, tem o município um dos maiores 
rebanhos bovinos, representando o seu valor mais de três 
quartas partes do valor total da pecuária. O parque avícola 
conta 73 500 cabeças, com uma produção de 229 160 dú
zias de ovos, no valor de CrS 2 291 600,00. A produção de 
leite elevou-se em 1955 a 5 166 000 litros, no valor de 
CrS 15 498 000,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDúSTRIA beleci· gado 
mentos Cr$ I 000 % sóbre N." de Pot!ncia 

o total motores em c. v. 
------------ ---- ---- ---- ---- ---- -----

Indústria extrativa mi-
neral. - - - - - -

Indústria da transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 354 526 2 004 100,00 I 8,5 

Indústria manufatureira 
e fabril. - - - - - -

TOTAL. 354 526 2 004 100,00 I 8,5 

A produção industrial limita-se à transformação de pro
dutos agrícolas, figurando como mais importantes aguar
dente de cana, farinha de mandioca e rapadura, cujos va
lores subiram em 1955 a Cr$ 966 200,00, Cr$ 1 681 916,00 
e CrS 2 248 720,00, respectivamente. 

Ponte sôbre o rio ltacambiruçu, distante da cidade três quilômetros 



MELHORAMENTOS URBANOS - Assim se resumia a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros exist,mtes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMll:RICOS 

----------------------------- --------

Número de prédios existentes .. 

LoRradouros públicos 

Existentes 

Pavimentados 

Outros .. 

Abastecimento d'água 

{ 

lntei_ram•:nte .... 
Parc1alm !'!nte .. 

TOTAL ... 

Prédios servidos (com ligações livres). 

Logradouros servidos 
{

Totalmente ... 
Parcialmente. 

TOTAL . 

lluminação pública e domiciliar (I) 

Logradouros iluminados. 
{

Número de logradouros. 
Número de focos. . 
ConsumCI em kWh 

Ligações domiciliares (I) 

De luz. (Número de ligações. 
· \ Consum1> em kWh 

(I) Dados referentes ao ano de 1955. 

221 

21 

!O 
5 

15 

6 

3 

12 
84 

21 000 

95 
17 774 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 54 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 10, situados na sede municipal. 

O serviço bancário é feitJ por intermédio de dois cor
respondentes, localizados na cidade. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetizaç.lo, fornecem· os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOA~: PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Núme:os absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(*) 

-------------- ---- ·----- ----- ----- -----

romens 756 379 377 50,13 49,87 
Quadro urbano Mulheres .. I 003 420 583 41,87 58,13 

TOTAL I 759 799 960 45,42 54,58 

romens 11 988 976 11 012 8,14 91,86 
Quadro rural. . Mulheres .. 13 646 649 12 997 4,75 95,25 

TOTAL 25 634 I 625 24 009 6,33 93,67 

romens 12 744 I 355 11 389 10,63 89,37 
Em geral. ... . . Mulheres .. 14 649 I 069 13 580 7,29 92,71 

TOTAL 27 393 2 424 24 969 8,84 91,16 

(*) Inclusive pessoas de instruçãc1 não declarada. 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - O 
território do município é cortado por uma rêde de 408 km 
de estradas de rodagem, dos quais 153 km, estaduais e 255 
quilômetros, municipais. 

A Prefeitura Municipal estimou, em 1955, de acôrdo 
com os registros respectivos, êsses veículos motorizados: 
2 automóveis, 1 ônibus, 5 caminhões, 4 camionetas e 1 
trator. 

Tábuas Itinerárias - Para EtS viagens da cidade às sedes 
municipais limítrofes e às capitais do Estado e da União, 

Trecho da rodovia Grõo-Mogoi-Virgem da Lapa 

são preferidas as seguintes vias de transporte: para Bo
caiúva, 225 km em rodovia e ferrovia, sucessivamente; para 
Francisco Sá, 100 km em rodovia; para Janaúba, 302 km em 
rodovia e ferrovia; para Juramento, 197 km em rodovia; 
para Minas Novas, 187 km em rodovia; para Porteirinha, 
149 km em rodovia; para Rio Pardo de Minas, 206 km em 
rodovia; para Salinas, 242 km em rodovia; para Turmalina, 
205 km em rodovia; para Virgem da Lapa, 103 km em 
rodovia; para Belo Horizonte, 695 km em rodovia e ferro
via, sucessivamente; para o Rio de Janeiro, 1 271 km em 
rodovia e ferrovia . 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 

Ponte sôbre o córrego das Mortes, distante da cidade dois quilômetros 
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no período de 1954-1956, foi essa a situação do ensino pri
mário no município: 

DADOS NUMt;:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-----------·---- ---------------------
Unidades escolares 
Corpo docente. 
Matrícula efetiva. 

42 
47 

2 055 

41 
48 

3 165 

45 
58 

2 567 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxim_ada
mente 32,14%. 

O índice de alfabetização do município constante do 
quadro anterior coloca em situação desfavorável a sua po
pulação, com 45,42 o/o de pessoas sabendo ler e escrever no 
quadro urbano e apenas 6,33% no quadro rural. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela que se segue: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------- ~~------ ------- ------- ---------

1951.. 691 295 826 - 134 
1952 .. 892 326 696 196 
1953 .... I 065 312 I 063 2 
!954. 988 306 I 407 - 419 
1955. .. I 557 550 I 528 --- 29 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I OOO,OOJ 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
------------------- ------- -------------

1951. .. 
1952. 
1953. 
1954. 
1955. 

165 
342 
330 
617 
377 

388 
990 
164 
228 
145 

691 
892 

I 065 
988 

I 557 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Grão Mogol é 
uma velha cidade formada pelos garimpeiros que outrora 
revolviam o cascalho de seus córregos e ribeiros à procura 
do diamante. A origem da cidade explica o declínio que 
hoje se manifesta em tôda a vida do município: os homens 
do garimpo se dispersam e vão em busca de outras terras, 
tão logo desvanecem as esperanças das grandes riquezas 
que o ouro e o diamante oferecem àqueles que os procuram 
no seio da terra. A cidade já teve outrora a sua vida, a sua 
agitação, nos belos tempos em que os diamantes faiscavam 
nas bateias dos mineradores. A população era bem maior e 
estimativas de pessoas antigas admitem a existência, em 

outros tempos, de cérca de 12 000 habitantes na cidade que 
hoje não contará mais do que 1 000. Não perdeu esta, po
rém, as qualidades fundamentais de seu povo, trabalhador, 
afável e ordeiro, como uma decorrência, talvez, do clima 
sempre benéfico que oferece a pureza de seus ares. Dias 
mais promissores devem estar ainda reservados ao grande 
município, que não descurou de todo de outros campos de 
sua economia, como os da agricultura e da pecuária, princi
palmente esta, que, nos últimos anos, vem tendo desenvol-
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vimento animador, em marcha para assumir papel de relê
vo na obra do reerguimento econômico municipal. 

O território de Grão Mogol é atravessado, de sul a 
norte, pela cordilheira do Espinhaço ou Serra Geral, e o dis
trito-sede, situado no dorso da serra que lhe deu o nome, 
com diversas elevações acima de 1 500 metros e justamen
te cognominado "cidade presepe", tem nas suas antigüida

des e no seu clima salubérrimo um dos motivos de atração 
para os visitantes . 

A Câmara Municipal é composta de 13 vereadores e o 
_número de eleitores inscritos em 31-XII-1955 elevava-se 
a 6 140, dos quais 2 219 votaram nas eleições de 3 de outu
bro do mesmo ano. O cadastro profissional acusava, ainda 
àquela época, a existência de 1 advogado, 1 agrônomo, 3 
dentistas e 1 farmacêutico. Havia na cidade 2 pensões. 
O Departamento dos Correios e Telégrafos mantinha 
instaladas 4 agências, sendo uma postal-telegráfica e 
3 postais-telefônicas. A organização do culto cató
lico compreende duas paróquias, com 4 igrejas e 
34 capelas, sendo que a matriz da cidade chama de modo 
especial a atenção do visitante por sua grandiosidade arqui
tetônica a traduzir o espírito piedoso e a fé religiosa dos 
grão-mogolenses, a cujos esforços se deve a sua construção. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Oto de Oliveira e Silva). 

GUANHÃES - 1\'IG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primeiros habitantes da região onde 
hoje se acha o município foram os índios guanahãns, de 
origem tapuia e do grupo selvagem dos caingangue de 
Minas. 

~sses índios viviam à margem do rio de igual nome que, 
posteriormente, por corrutela, passou a chamar-se Guanhães, 
e eram os verdadeiros senhores das terras ao redor. 

Nos fins do século dezoito, já o elemento civilizado 
chegava até aquelas paragens, quer levado pela necessidade 
de trânsito para localidades vizinhas, quer pelo espírito 
aventureiro da busca ao ouro. 

Foi o serrano João de Azevedo Leme quem, numa des
sas ocasiões, encontrou ouro nos "Descobertos auríferos do 
Graypu". 

Vista parcial da cidade 



Praça Benedito Valadares 

A notícia despertou interêsse e foi assim que o mes

mo João de Azevedo Leme fundou, àquela época, nas ime
diações do local onde encontrara ouro, o Povoado de São 
Miguel e Almas. 

Ainda em 1822 o povoado tinha essa denominação. 
Com a riqueza aurífera da terra, o mesmo foi se de

senvolvendo animadorament€·, sendo que, em 1837, as la
vras de Candonga eram exploradas com sucesso pela com
panhia inglês a "The Candong a Gold Co. Limited". 

Veio dêsses fatos um crescimento ainda maior para 
o povoado que, em 1828, passou à categoria de distrito. 

Já em 1875, sob a invocação de São Miguel, foi criado 
o município, com a denominação de São Miguel de Gua
nhães e constituindo-se das paróquias de São Miguel e Al
mas, Nossa Senhora do Patrocínio e Capelinha de Nossa 
Senhora das Dores de Guanhães, as duas primeiras, des
membradas do município de Conceição do Mato Dentro e 
a última, do de Sêrro . 

A sede municipal foi elevada à categoria de cidade pela 
Lei provincial 2 776, de 13 de setembro de 1861. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi criado 
em 1828 e elevado à catege>ria de freguesia Pela Resolu
ção de 14 de julho de 1832, com a denominação de São 
Miguel e Almas. 

O município, desmembrado dos de Conceição e Sêrro 
foi criado pela Lei provincial n.0 2 132, de 25 de outubro 
de 1875, com a invocação de São Miguel de Guanhães. 
Pelo § único da citada Lei, ficou o município constituído 
das paróquias de São Miguel e Almas, Nossa Senhora do 
Patrocínio e Capelinha de :~ossa Senhora das Dores de 
Guanhães, as duas primeiras, desmembradas do município 
do Sêrro e a última, do de Conceição. 

A sede do município foi elevada à categoria de cidade 
pela Lei provincial n.0 2 766, de 13 de setembro de 1881. 

A fertilidade dos terrenos do município favoreceu a 
fundação e desenvolvimento de vários povoados, originan
do, assim a criação dos dist::itos do Divino de Guanhães, 
Gonzaga de Guanhães, Braúnas de Guanhães, Travessão 
de Guanhães, Jequitibá de Guanhães, Sapucaia de Gua
nhães, Farias Cie Guanhães e Correntinho (antigo Santo 
Antônio). 

Pela Lei estadual n.0 8L~3, de 7 de setembro de 1923 
foi incorporado ao município de Guanhães o distrito de Pôr
to de Guanhães, desmembrado do de Conceição. 

Por fôrça da Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, perdeu o município os distritos de Nossa Senhora 
do Patrocínio (hoje cidade de Virginópolis), Divino de 
Guanhães e Gonzaga de Guanhães, todos para o município 
de Virginópolis. 

Em face· do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, foi desmembrado do município o dis
trito de Pôrto de Guanhães que passou a pertencer ao mu
nicípio de D. Joaquim. 

Pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro 
de 1943, que criou o município de Açucena, perdeu o mu
nicípio os distritos de Travessão (hoje cidade de Açucena) 
e Jequitibá de Guanhães. 

Em virtude da Lei estadual n.0 1 039, de 12 de de
zembro de 1953, o município perdeu o distrito de Braúnas 
que foi elevado à categoria de município. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Ignora-se a data da cna
ção da comarca de Guanhães que atualmente é de 3.3 en
trância e sob cuja jurisdição se acha o município de Braúnas. 

Distritos componentes - O município de Guanhães é cons
tituído dos distritos de Guanhães, Dores de Guanhães, Sa
pucaia de Guanhães, Farias de Guanhães e Correntinho. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO -:- Situa-se o municí
pio na Zona do Rio Doce do Estado de Minas Gerais . O 
aspecto geral do seu território é montanhoso. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 1 575 km~. A sede municipal, situada 
a 750 m de altitude, tem como coordenadas geográficas: 
18° 46' 48" de latitude Sul e 42° 56' 38" de longitude 
W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 164 km, 
no rumo N. N. E. Apresenta as seguintes médias de tem
peratura em graus centígrados: das máximas: 31; das mí

nimas: 9; compensada: 20. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 35 208 habitantes a população do município. 
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Cadeia Pública 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 26 551 habitantes como sendo sua pro

vável população em 31-XII-55. Explica-se o decréscimo 

por haver sido desmembrado, depois de 1950, o distrito de 

Braúnas. Densidade demográfica: 17 habitantes por qui

lômetro quadrado . 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950, eram 

as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 

área do município: a sede, a vila de Braúnas de Guanhães, 

a vila de Correntinho, a vila de Dores de Guanhães, a vila 

de Farias, a vila de Sapucaia de Guanhães. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950,. a localização da população do 

município, era a seguinte: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
I:•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
-------~--~---~---·- ------ ----- -----------

Sede .......... ..... ... .. .... I 359 I 815 3 174 9,01 
Vila de Braúnas de Guanhães .. 257 275 532 1,51 
Vila de Correntinho. 312 378 690 1,95 
Vila de Dores de Guanhães. 274 326 600 1,70 
Vila de Farias. 133 136 269 0,76 
Vila de SapucAia de Guanhã·es. 258 261 519 1,47 
Quadro rural. 14 902 14 522 29 424 83,60 

TOTAL GERAL. 17 495 17 713 35 208 100.00 

· Igreja-Matriz 
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PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA- Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po

pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAlS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % sóbre 

sbsolutos o total 
geral 

-----·--------·-- ----- ----- ----- -----
Agricultura, pecuária e silvicultura 7 936 127 8 063 32,75 
Indústrias extrativas. 3 - 3 0,01 
Indústria de transformação. I 161 8 I 169 4,74 
Com~rcio de mercadorias. 328 6 334 1,35 
Com~rcio de imóveis e valores n1obi-

liãrios, crédito, seguros e capita-
lização. 17 - 17 0,06 

Prestação de serviços 225 625 850 3,45 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem. 54 5 59 0,23 
Profissões liberais. 16 4 20 0,08 
Atividades sociais. 34 113 147 0,59 
Administração pública·, Leg,islativo 

e justiça. 76 8 84 0,34 
Defesa nacional e segurança pública 12 - 12 0.04 
Atividades domésticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centes. 635 10 423 li 058 44,98 

Condições inativas I 533 I 270 2 803 11,38 

TOTAL. 12 030 12 589 24 619 100,00 

Ginásio Estadual 

A agricultura e a pecuária constituem a atividade prin

cipal no município. Nela se ocupam 32,75% de seus ha
bitantes, econômicamente ativos. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, é expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (h a) % sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 

o total 
----------- ----- ------ ----- ----- -----

Milho. ···-· 4 400 Saco 60 kg 65 000 10 360 24,53 
Banana. 600 Cacho 912 000 9 120 21,57 
Café. 600 Arrôba 22 400 5 800 13,72 
Feijão. . ..... 720 Saco 60 kg 15 300 4 590 10,85 
Arroz com casca. 850 > . > 12 800 3 200 7,57 
Batata-inglêsa . 90 . > > 6 300 2 520 5,96 
Cana~de-açúcar . .... 345 Tonelada 14 000 2 100 4,96 
Outras. 361 - - 4 576 10,84 

TOTAL. 7 966 - - 42 266 100,00 

O milho, a banana e o café são os produtos de maior 

cultivo no município e que, em 1955 apresentaram maior 

valor de produção com 10, 9 e 6 milhões de cruzeiros, res

pectivamente. 



Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NON:ERO 
VALOR 

REBANHOS DE ~ 
CABltÇAS Cr$ t 000 ~ :~::t 

-----------.------------------- -------
Asininos 220 396 0,44 
Bovinos 30 500 51 850 58,80 
Caprinos. . 500 60 0,06 
Eqüinos. 4 800 7 680 8, 70 
Muares. . 3 900 7 020 7,95 
Ovinos. 400 60 0,06 
Sllínos 23 500 21 I 50 23,99 

TOTAL 88 216 100,00 

Vista parcial da Rua Getúlio de Carvalho 

O valor total dos rebanhos do município foi de 88 mi
lhões de cruzeiros em 1955, sendo que o de bovinos estêve 
estimado em 51,8 milhões, ou seja, 58,80% do valor total. 

Indústria - A organização i::1dustrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

TIPO DE 
INDÚSTRIA 

N." de Pessoal 
b:~~~i- empre-

CAPITAL 
EMPREGADO 

FÓRÇA 
MOTRIZ 

gado 
mentos Cr$ 1 000 ~ t~~~~e :~;o~:s ~~tê~~~~ 

--------------- -------------- ---- ----
Indústria extrativa mi-

neral 6 :!4 296 8,67 35 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da producão agrícola ISO 3:!5 3 117 91,32 

Indústria manufatureira 
c fabril. 

TOTAL. 156 3•19 3 413 100,00 35 

Sede do Clube esportivo local 

11-241139 

Prédio da Prefeitura e Fôro 

A indústria no município é pouco desenvolvida. Des

tacam-se apenas uma fábrica de laticínios e outra de refri

gerantes, que apresentam algum desenvolvimento. 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro abaixo 

mostra a situação dos melhoramentos urbanos na sede mu-

Praça da Matriz 

nicipal em 1954, conforme registros nos serviços de Esta-

tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Logradouros públicos 

Existentes .. 
Ajardinados. 
Q1üoros .. ___ ... 

Aba!Jtecimento d'água 

Pr~dios servidos (possuindo penas). 

Logradouros servidos (totalmente) . .. 

lluminação pública e domiciliar (•) 

Logradouros iluminados.... Número de focos ........ . 
{

Número de logradouros . . . 

Consumo em kWh ..... . 

Ligações domiciliares (•) 

De luz .... 

De fôrça ... 

f Número de ligações .. 
·- · · · I Consumo em kWh. 

{ 
Número de ligações . . 

· · · · · · · · · · · · Consumo em kWh . . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM!i:RICOS 

674 

26 
2 

24 

364 

25 

43 
357 

72 600 

645 
9 986 

16 
39 622 
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MEIOS DE TRANSPORTE - O territ?rio municipal é 
cortado por 266 km de estradas de rodagem, dos quais, 141 
sob a administração estadual, 125 sob a municipal. Dis
põe, além disso, de 1 aeroporto. A Prefeitura Municipal re
gistrou os seguintes veículos, em 1955: 28 automóveis, 2 
camionetas, 22 caminhões e 13 ônibus. 

Tábuas Itinerárias -- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DIS- VIA DE 

TÁNCIA TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 
(km) 

SEDES 
LIMITROFES 

Senhora do POrto ... . 
Ferros. . ........ . 
Sabinópolis. 
São João Evangelista. 
Peçanha. 
Virginópolis. 
Açucena.. 
Braúnas. 
Capital Estadual. 
Capital Federal. 

24 Ônibus 
86 Ônibuo 
24 Onibus 
38 Ónibus 
68 Ónibus 
36 Ônibus 

320 Ônibus e E. F. (I) 
104 ônibus 
268 Únibus 
908 ônibus e E. F. 12) 

li) Por Onibus até Coronel Fabriciano. Pela E.F.V.M. de Coronel Fabri
ciano ao Naque. Por auto do Naque a Açucena. -- {:l) Por ónibus até Belo Hori~ 
zonte. Pela E.F.C.B. de Belo Horizonte até ao Rio. 

COMÉRC~O E BANCOS - Conta a população do mum
cípio com 165 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 55 situados na sede. 

Dispõe também de 2 agências e 1 correspondente ban
cário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Nã:> 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever ( •) escrever ( •) 
--------------- ----- ----- ----- -----------

{Homens .. 2 125 I 379 746 64,89 35,11 
Quadro urbano Mulheres .. 2 792 I 683 I 109 60,27 39,73 

TOTAl. 4 917 3 062 I 855 62,77 37,23 

{Homens ... 12 468 3 556 8 912 28,52 71,48 
Quadro rural. . Mulheres. 12 244 2 522 9 722 20,59 79,41 

TOTAL 24 712 6 078 18 634 24,59 75,41 

{Homens ... 14 593 4 935 9 658 33,81 66,19 
Em geral. 

. Mu;~;:~ 
15 036 4 205 10 ,831 27,96 72,04 

29 629 9 140 20 489 30,84 69,16 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarAda. 

Parte da Rua Getúlio de Carvalho 
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Grupo Escolar Padre Café 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMll:RICOS 

1954 1955 1956 
~---------------- ------- --·- ---- ----·---
Unidades escolares. 
Corpo docente ...... . 
Matricula efetiva ... . 

30 
65 

2 841 

31 
75 

2 744 

34 
89 

3 064 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 50,18%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951"" 
1952 .. ''.' .. 

1953.''''.' 
1954 ... "" .. 
1955. "" ..... 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

I 295 632 
I 316 748 
I 662 812 

I 552 681 
I 604 731 

Despesa 
realizada 

I 034 
I 374 

222 

068 
2 944 

Saldo ou 
deficit 

261 
58 

440 

484 
I 340 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual ~unicipal 

1951. ...... 838 2 793 I 295 
1952 ........ 943 3 603 I 316 
1953.'''.'' 140 4 467 I 662 
1954. 377 4 371 I 552 
1955 ...... 602 3 922 I 604 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A sede mu

nicipal está situada em um planalto, na confluência dos 

ribeirões Bom Sucesso, Vermelho, Graipu, a uma altitude 

de 750 metros. 



Excelente rodovia corta s. cidade, partindo da Capital 
do Estado, demandando ao Nordeste, e indo até Governador 
Valadares. 

É sede de uma Delegacia Fiscal do Estado, da 2 .a Re
sidência do D.E.R., da 10.a Circunscrição de Obras Pú
blicas e do 8.° Centro Agropecuário. 

Possui ainda um bom aeroporto com trânsito regular 
de aeronaves DC-3 . 

Conta a sede municipal 4 hotéis, 3 pensões e 1 ci
nema. Funcionam 2 hospitais com 72 leitos; 1 serviço de 
saúde; e 3 médicos no desempenho do mister profissional. 

Além das 34 unidades esc:olares do ensino fundamen
tal comum, existem 2 do ensino pedagógico, e 1 do secun
dário. Contam-se 2 biblioteca;. 

A representação política se faz através de 11 vereadores 
no Legislativo Municipal. Um total de 5 992 eleitores fo
ram alistados para votar em 3-X-955. Entretanto, só 3 669 
dêles compareceram às urnas naquela data. 

(Organizado por George Byron Camerino com os dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Benedit<' Pereira da Silva). 

GUAPÉ ·- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primeiros habitantes da região onde 
hoje se encontra instalado o :município de Guapé, foram 
os indígenas da nação cataguá. 

Diogo de Vasconcelos, em sua "História Antiga de Mi
nas Gerais", conta-nos que os teremembé deslocaram-se do 
Jaguaribe e dividiram-se em duas ordas: uma que subiu 

Fôro e codeicr pública 

Vista parcial da cidade 

o São Francisco até as nascentes (Piumhy) e outra que 
desceu o Paraíba até a foz. Encontraram-se ambas, desir
manadas, no vale do Rio Grande ou Paraná. Travada a 
luta pela posse do rio, esta veio a decidir-se na foz do Sa
pucaí. Os vencidos transpuseram a Mantiqueira e insta
laram-se na chã do Paraíba, cêrca de Taubaté, e os vence
dores ficaram na terra conquistada, onde se estenderam 
até o rio das Mortes com o nome enfático de Catoe-aná, 
que significava gente boa (posteriormente cataguá). 

A nação dos cataguá, por tradição guerreira e indo
mável, foi por longos anos senhora da região. 

Os bandeirantes evitaram os choques armados e, muito 
embora houvessem tentado em inúmeras oportunidades, não 
conseguiram civilizar os destemidos indígenas . 

Coube a Lourenço Castanho, fidalgo europeu, a ini
ciativa de dominá-los, afastando dessa forma o embaraço 
que "persuadia aos outros o itinerário do Paraná". Já tendo 
à sua disposição o caminho até lbituruma, dobrou a Manti
queira e bateu-se em Conquista, vencendo-os e invadindo 
todo o distrito até o Araxá, por onde foi ter à serra, além 
do Paracatu, cujo arraial iniciou. 

Por promessa de Esméria Angélica da Pureza, espôsa 
de José Bernardes Ferreira Lara, grande proprietário local, 
em 1839, foi doado a São Francisco de Assis um patrimô
nio em terras, para sua capela. Imitaram também êsse 
gesto Felisberto Martins Arruda e Cândida Soares do Ro
sário. 

Dessas doações nasceu o arraial que mais tarde, em 
1856, passou a distrito, com a designação de São Francisco 
Rio Grande, e, em 1920, aparecia como distrito compo
nente do município de Dores da Boa Esperança. 

Pela Lei estadual 843, de 7 de setembro de 1923, foi 
elevado à categoria de município com o nome de Guapé. 

É sede de comarca de 2.a entrância desde 1.0 de julho 

de 1954. 
O nome Guapé originou-se de uma planta da região 

chamada "Guay" e que viceja nos lagos formando, em con
junto, verdadeiros caminhos sôbre a água. Guaypé signifi
cava "caminho nágua", que, por corrutela, passou a "aguapé" 
e, posteriormente, Guapé. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi criado 
pela Lei provincial n.0 774, de 29 de maio de 1856, e pela 
Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, figurando 
sob a denominação de São Francisco do Rio Grande, na 
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Grupo Escolar "D. Agostinho Flor de Maria" 

"divisão Administrativa, em 1911" e nos quadros de apura
ção do Recenseamento Geral de 1.0 -IX-1920, como compo
nente do município de Dores da Boa Esperança. 

A Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, des- · 
membrou-o do município de Dores da Boa Esperança. tor
nando-o, sob a denominação de Guapé, sede do município 
dêste nome, criado pela referida Lei, o qual se constituiu 
de 3 distritos: Guapé (ex-São Francisco do Rio Grande), 
Araúna ( ex-Araújos) e Capitólio (ex-São Sebastião dos 
Franciscos), os dois últimos, desanexados do município .de 
Piiií. 

O município de Guapé foi instalado em 3 de fevereiro 

de 1924, sendo sua sede elevada à categoria de cidade, 
em virtude da Lei estadual n.0 893, de 10 de setembro 
de 1925. 

No quadro da divisão administrativa do Brasil, rela
tivo ao ano de 1933,, e publicado no "Boletim do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio", o município de que se 
trata continua formado pelos distritos de Guapé, Araúna, 
Capitólio, o mesmo se observando nos quadros territoriais 
datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, no quadro anexo 
ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, 
bem como na divisão territorial judiciário-administrativa do 
Estado, fixada pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, para vigorar no qüinqüênio 1939-1943. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, o município de Guapé perdeu o distrito 
de Capitólio que retornou ao município de Piuí. Assim, na 
divisão territorial vigente no qüinqüênio 1944-1948, esta
belecida pelo precitado Decreto-lei, apenas 2 distritos in
tegram o referido município: Guapé e Araúna. 

----~ 
FORMAÇÃO JUDICIÁRIA- Pelà Let estadual n.0 912, 
de 23 de setembro de 1925, foi criado o têrmo Judiciário 
anexo à comarca de Piiií e assim aparece no quadro da di
visão administrativa e judiciária da Lei 981, de 17 de se
tembro de 1927, bem como nos quadros territoriais datados 
de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1938, 
bem como nas divisões territoriais judiciário-administrati
vas do Estado, em vigor nos qüinqüênios de 1939-1943 e 
1944-1948, estabelecidas, respec#vamente, pelos Decretos
-leis estaduais ns. 148, de 17 de dezembro de 1938 e 1 058, 
de 31 de dezembro de 1943. O têrmo foi instalado em 20 de 
março de 1927. Pelo adicional à Constituição Estadual de 
1947 foi elevado, como todos os têrmos anexos, à categoria 

11:1. 

de comarca de primeira entrância, dando-se a instalação em 
15 de novembro de 1948. Pela Lei estadual n.0 1 098, de 
24 de junho de 1954, que entrou em vigor em 1.0 de julho 
de 1954, foi a comarca elevada à 2.8 entrância. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral 
de seu território é relativamente plano. 

SITUAçÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 927 km2 • A sede municipal, situada a 
690 m de altitude, tem como coordenadas geográficas .. · .. 
20° 45' 44'' de latitude Sul e 45° 55' 40" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 229 km, no ru
mo O . S. O. Médias de temperatura em graus centígrados: 
das máximas: 29; das mínimas: 12; compensadas, 18 a 24. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 12 835 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 13 662 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, com densidade demográfica de 
15 · habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-50, as prin
cipais aglomeraçõés urbanas situadas na área. do município 
eram a sede e a Vila de Araúna. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
I .•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % oôbre 
absolutos o total 

geral 
------------------------- ----- ------- -----· ----
Sede .. .... 915 1 083 I 998 15,56 
Vila de Araúna ... .... 135 159 294 2,29 
Quadro ruraL ... ....... 5 331 5 212 10 543 82,15 

TOTAL GERAL .... 6 381 6 454 12 835 100,00 



Agência dos Com:ios e Telégrafos 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, assim se distribuía a população mu

nicipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Horr~ens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 
------------ --------------
·Agricultura, pecuária e silvicultura ' 260 56 3 316 38,03 

Indústrias extrativas ............. 
Indústria de transformação ....... 107 3 110 1,26 

Comúcio de mercadorias ......... 74 2 76 0,87 

Com&-cio de- im6veia e valores mobi-
lillrios, cr&iito, seguros e capitali-
zação ......................... 6 6 0,16 

Prestação de serviços ............ 70 109 - 179 2,05 

Transporte, comunicaçõee e armaze· 
20 21 0,24 nagem ........................ 

Profiuões liberais ................ 9 9 0,10 

Atividades sociais ................ 14 41 55 0,63 

Administração pública, Legislativo 
e Justiça ...................... 27 3 30 0,34 

Defesa nacional e segurança pública 3 3 0,03 

Atividades dom9ticas não remu-
neradas e atividades escolares 
discentes ...................... 320 3 907 4 227 48,44 

Condições inativas ............... 437 257 694 7,95 

TOTAL ..................... ·I 347 4 379 8 726 100,00 

r 

O ramo principal de atividade no município é a agri

cultura e a pecuária que ocupa 38,03 o/o da população eco

nômicamente ativa. 

Agricultura - A produção a:ttrícola no município em 1955 

foi expressa pelos dados comtantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (h a) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Caf~ ............... ... Arr~ba 67 800 30 510 52,40 

Arroz com casca .... ... Saco 50 kg 30 820 9 246 15,87 

Milho .............. ... . . . 106 880 8 550 14,67 

Feijão .............. ... . . . 9 000 4 300 7,38 

Mandioca ........... ... Tont:lada 6 600 2 625 4,50 

Outras ............. ... -- - 3 019 5,18 

TOTAL ........ -- - 58 250 100,00 

O café ocupa o primeiro pôsto da produção agrícola 

do município, com 52,40% do valor total. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NúMERO VALOR 
REBANHOS DE 

CABEÇAS (Cr$ I 000) % sObre 
o total 

Asininos .... 40 120 0,22 

Bovinos ... 27 460 41,190 76,73 

Caprinos .. 70 0,01 

Eqüinos. .......... 2 800 4 760 8,86 

Muare-s ... .......... 700 I 960 3,64 

Ovinos. 560 84 0,15 

Suinos .. 6 200 5 580 10,39 

TOTAL. 53 701 100,00 

O rebanho de bovinos, com 27 460 cabeças, ou seja, 
76,73% do total da população pecuária municipal, é o mais 
importante, seguido do de suínos, com: 6 200 cabeças, re
presentando 10%, 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTFUZ 
TIPO DE esta-

INDúSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. 

------------------
Ind. Extrativa Mineral 10 20 4 0,22 - -

lnd. Tranaf. e Benef. 
Prod. Agrlcolas ....... 20 275 1 753 99,78 8 140 

Indústria manufature ira 
e fabril. ........... .. - - - - - -

TOTAL ......... .. 130 295 1 757 100,00 8 140 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís

tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇli.O 

NúmerOs de prédios existentes ..... ..................... . 

Lo!Jradouros públicos 

Exhtentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ....................... . 

Abastecimento d' i.tJua 

Pr~dios servidos com ligações livres ..................... · · . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. . 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Li!Jações domiciliares (•) {

Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM&RICOS 

613 

28 

136 

5 
8 

13 

26 
237 

58 500 

313 

69 300 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 155 km de estradas de rodagem, dos quais 18, 
sob a administração estadual, e 137, sob a municipal. 
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Vista da ponte Melo Viana, no rio Grande 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMlTROFES 

Alpin6polis .................................. . 

Carmo do Rio Claro ........ · ................. . 

Capitólio .................................... · 

Cristais................. . ......... . 

Formiga ............................ . 

Iliclnia ...................................... . 

Pimenta ..................................... . 

Capital Estadual. ............................ . 

Capital Federal. ............................. . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

67 Rodoviário 

42 Rodoviário 

30 Rodoviário 

65 Rodoviário 

75 Rodoviário 

30 Rodoviário 

80 Rodoviário 

287 Rodoviário 

665 Rodoviário 
Ferroviário 

COM2RCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 68 estabeleciimentos comerciais varejistas dos quais 
42 situados na sede. 

Dispõe também de 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

r-~· 
892 467 425 52,35 47,65 

Quadro urbano Mulheres.· 1 055 474 581 44,92 55,08 

TOTAL 1 947 941 1 006 48,33 51,67 

r=m• 4 409 1 320 3 089 29,93 70,07 

Quadro rural.. Mulheres .. 4 264 947 3 317 22,20 77,80 

TOTAL 8 673 2 267 6 406 26,13 73,87 

rm• 5 301 I 787 3 514 33,71 66,29 

Em geral. . . . . . Mulheres .. 5 319 I 421 3 898 26,71 73,29 

TOTAL 10 620 3 208 7 412 30,20 69,80 

(•) Inclusive pessou de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-
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rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS 
ESPECIFICAÇÃO 

NUM:ll:.RICOS 

1954 1955 1956 
----------

Unidades escolares . . ·········· 27 27 32 

Corpo docente . .... .. .. ..... 40 42 48 

Matricula efetiva ....... .... .... I 388 I 501 1 571 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população em idade escolar - é de aproximadamen
te 50%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1951, é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada "deficit" 

1951. ........... 737 309 648 89 

1952 ............ 749 315 797 - 48 

1953 ............ 953 320 954 1 

1954 ............ 1 039 347 947 92 

1955 ............ 1 512 568 1 675 - 163 

Quanto à arrecadação nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951 ....................... . 310 2 103 737 

1~2 ......................... . 330 I 648 749 

1953 ......................... . 410 2 559 953 

1954 .... · ..................... . 384 2 132 I 039 

1955 ......................... . 536 3 623 1512 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O Legisla

tivo Municipal é integrado por 9 vereadores. Para as elei

ções de 3-X-955 foram alistados 3 562 pessoas em condições 

de exercer o voto. Entretanto, apenas 1950 dêsses eleitores 

compareceram às urnas naquela data. 

O setor de assistência médica é servido por 1 hospital 
com 29 leitos, havendo 2 facultativos em exercício na sede. 

A Prefeitura Municipal registrou os seguintes veículos 

a motor, em tráfego na sede no ano de 1955: 21 automóveis, 

6 camionetas, 17 caminhões e 3 ônibus. 

A hospedagem é atendida por 2 hotéis e 1 pensão. 

Existe 1 biblioteca na cidade. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com os daJos 

fornecidos pelo Agente de Estatística Lyon Magalhães Serra). 



GUARACIABA - MG 
Mapa Municip,d no 7.0 Vol. 

HISTORICO - Pelos fins do século XVII, alguns faiscado
res, oriundos de Ouro Prêto E' Mariana, vieram ter ao rio 
hoje denominado "Bacalhau", iniciando-se, com isto, o des
bravamento da região em qut~ se localiza o município de 
Guaraciaba. 

Não há memória do nomE! dêsses primeiros moradores, 

tudo indicando tenham sido P•~ssoas inquietas em busca de 

ouro fácil, pouco se demorand<• no local. Admite a tradição 

que essa ondulante leva de faiscadores acabou marcando o 

lugar, formando uma pequena povoação a que deram o no

me de "Barra do Bacalhau", por situar-se à margem do já 

citado rio "Bacalhau". Na pracinha central da modesta po

voação, erigiu-se uma capela, mais tarde ampliada e tor

nada num templo de amplas e sólidas proporções. 

Uma vez freguesia, em 1832, ficou subordinada à Dio
cese de Mariana, recebendo, como orago, Santa Ana. 

Quanto ao nome de Guaraciaba, já figura na Lei nú
mero 3 268, de 30 de outubro de 1884, mas não guarda 
a tradição como e por que teria êle sido adotado. Sabe-se 
que é têrmo indígena, cuja twdução correta, segundo Teo
doro Sampaio, seria "cabelos do sol" ou "cabelos côr do 
sol" ou louros. 

Dos fatos mais antigos ligados à história do município, 

ressalta-se a iniciativa do Administrador Geral das Minas 

Gerais, Capitão-mor de Mariana, mobilizando mil escravos 

para desviar o curso do rio F'iranga, no local denominado 

"Brecha". Os trabalhos teria:n durado de dois a quatro 

anos, atingindo-se o objetivo visado e descobrindo-se no 

leito original do rio um rico filão de ouro. A morte súbita 

do Administrador Geral teria interrompido os trabalhos. 

Hoje, não se tem conhecimentc• positivo da localização dessa 

veia aurífera, sendo os dados aqui transcritos colhidos da 

tradição local. 

FORMAÇÃO ADMINISTRA'riVO-JUDICIARIA- Gua

raciaba viveu como que hibe:rnada durante todo o século 

passado e quase a metade dêste, pertencendo ora ao muni

cípio de Mariana, ora ao de F'iranga, ora ao de Santa Rita 

do Turvo, ora ao de Ponte Nova, voltando não raras vêzes 

a pertencer administrativamente a um ou a outro dêles. 

Em virtude de uma campanha cívica iniciada pelos seus 
próprios habitantes, foi elevada à categoria de município 
a 27 de dezembro de 1948. A instalação solene deu-se a 
1.0 de janeiro de 1949. Não possui distritos, tendo, porém, 
quatro povoados. 

Judiciàriamente, pertence à comarca de Piranga. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIC:lPIO - Situa-se o município 
na Zona da Mata, do Estado dE' Minas Gerais. Sua área é de 
335 km2 • Em graus centígrad•:>s, assim se apresenta a tem
peratura: média das máximas: 30; das mínimas: 20; mé
dia compensada: 20. A sede municipal, situada a 551 m 

de altitude, tem como coordenadas geográficas 20° 33' 54" 
de latitude Sul e 43° 00' 12" de longitude W. Gr. Dista ~a 
Capital do Estado, em linha reta, 122 km, no rumo E. S. E. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 10 656 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 11 372 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
seria de 34 habitantes por quilômetro quadrado. 

Esta população localiza-se, de acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, como o demonstramos a seguir: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1."-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homena Mulheres 
N6meroa % aôbre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ----- ------ ---------
Sede ............................. 386 477 863 8,09 
Quadro rural. ............ , ...... 4 920 4 873 9 793 91,91 

TOTAL GERAL ........... 5 306 5 350 10 656 100,00 

Quartel, Pôsto de Higiene e Profilaxia 

175 



Igreja-Motriz de N. S.0 Santana 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ainda de 
acôrdo com os dados do Recenseamento Geral de 1950, era 
a seguinte a distribuição da população municipal, segundo 
os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 
geral ----------------·- ----- ---·-- ----- -----

Agricultura, pecuãria e silvkultura 

Indústrias extrativas ......... . 

Indústria de transformação ... 

Com~rcio de mercadorias . .... 

Comircio de imóveis e valoreu mobi
liários, cr~dito, seguros e capitali-
zação ............... . 

Prestação de serviços ........... . 

Transporte, comunicações e armaze-
nagem ............. . 

Profissões liberais ..... . 

Atividades sociais . ............ . 

Aministraçio pública, Legislativo 
e Justiça ............. . 

Defesa nacional e segurança pública 

Atividades dom~sticas, não remu
neradas e atividades escolares dis-
centes ...... . 

Condições inativas . .... . 

TOTAL .................... . 

176 

2 935 

3 

84 

56 

66 

lO 

2 

10 

4 

228 

232 

3 633 

83 

2 

88 

15 

3. 299 

236 

3 724 

3 018 

5 

84 

56 

154 

11 

17 

10 

4 

3 527 

468 

7 357 

41,02 

0,06 

1,14 

0,76 

0,01 

2,09 

0,14 

0,02 

0,23 

0,13 

0,05 

47,99 

6,36 

100,00 

A~ricultura - A produção agrícola no município, em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da presente tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AGRICOLAS 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 % sôbre 
o total - ---- ·-- -- ---·--- ------ - , __ , __ , ----- -·-·---

Cal'é. 
Milho. 
F~ijão .. 
Arroz .. 
Outras. 

TOTAL 

Acrôba 
Saco 60 kg 

70 000 
52 800 

4 200 
13 600 

Ponte sôbre o rio Pironga 

21 700 
10 296 
10 050 
4 488 
I 710 

48 244 

44,97 
21,35 
20,84 
9,30 
3,54 

100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, era essa a situação dos reba
nhos no município: 

REBANHOS 

Asininos .. 
Bovinos .... 
Caprinos .. 
Eqüinos. 
Muares. 
Ovinos .. 
Suínos .... 

TOTAL. 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

lO 
3 800 

210 
700 
500 
140 

7 000 

VALOR 

Cr$ I 000 

!6 
5 700 

'32 
910 
250 

21 
000 

14 929 

% sôbre 
o total 

0,10 
38,18 

0,21 
6,10 
8,37 
0,14 

46,90 

100,00 

Indústria - As atividades industriais do município, segundo 
dados de 1955, se dividiam por setenta e cinco estabeleci
mentos, com oitenta e seis pessoas empregadas, e movimento 
de capital no valor de cento e noventa e seis mil cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Assim se relaciona~ 
vamos melhoramentos urbanos na sede municipal em 1954, 

\..OSG e_ ~UIUO I"Uruqwl\11 



Grupo Escolar Padre Oimas 

conf~rme registros existentes :1os serviços de Estatística da 
Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios_ existentes .. 

Lo~rddouros públicos 
Existentes. . . . . . ......... . 

Abastecimento de áAua 

Prédios servidos, possuindo penas. 
Logradouros oervidos totalmente .. 

/Jun1inaçiio pública e domiciliar (•) 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

337 

13 

102 
10 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados. . . . . Número de focos ........... . 

Conoum•> em kWh ......... . 

12 
180 

47 085 

Li~a,ões domiciliares (•) 

......... 
{

Número de ligações ....... . 
De luz ............ . 

Consum~> em kWh ...... . 

177 

48 562 

De fOrça ... 
.. {Número de ligações ......... . 

Conoum-> em kWh ......... . 

4 

14 466 

(•) .Dados relativos ao ano de 1955. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido por 
setenta quilômetros de estrad.a de rodagem, dos quais ses
senta e sete estão sob adminhtração municipal e os restan
tes pertencem a particulares . 

Em 1955, estavam regist:~ados na Prefeitura Municipal 
5 automóveis, 6 camionetas, .B caminhões e 1 ônibus. 

Quanto às distâncias e meios de comunicação com os 
municípios vizinhos, poderem os fornecer melhor idéia atra
vés das seguintes Tábuas Itirterárias. 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIO.S 
LlMlTROFES 

Mariana ........ . 
Piranga ...... . 
Ponte Nova ... . 
POrto Firme ... . 
Teixeiraa. 
Viçooa ........... . 
Capital Eotadual. 

Capital Federal. ... 

DISTANCI... VIA Dl!: OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

106 Onibuo 
62 Automóvel 
36 Onibuo 
26 Automóvel 
27 Automóvel 
43 Automóvel 

219 Onibuo 

444 Onibuo 

Via Ponte Nova 
Via POrto Firme 

Via Ponte Nova, Ma
riana, Ouro Pr~to, 
ltabirito. 

Via Ubá, Juiz de Fora 

OBSERVAÇÕES: O municipio de Guaraciaba não oe liga diretamente ào 
capitais acima mencionadas. 

COMÉRCIO E BANCOS Conta a população do muni-
cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas, situa-

dos na sede, e ainda com 88 varejistas, dos quais 18 loca
lizados na sede . 

Dispõe também de 4 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO Pp-BLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados abaixo 
relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
'Total ler e sabem ler c sabem 

escerver ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

-----------·-- ---- ---------- ------ ----
{Homens ... 313 239 74 76,35 23,65 

Quadro urbano Mulheres .. 416 274 142 65,86 34,14 

TOTAL 729 513 216 70,37 29,63 

{Homens .. 4 113 I 425 2 688 34,64 65,46 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 048 859 3 189 21,22 78,78 

TOTAL 8 161 2 284 5977 27,98 72,02 

romena ... 4 426 I 664 2 762 37,59 62,41 
Em geral. . . . . . Mulhereo .. 4 464 I 133 3 331 25,38 74,62 

TOTAL 8 890 2 797 6 093 31,46 68,54 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário :...__ Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 

no período de 1954-1956, foi essa a situação do ensino pri

mário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
----·----------· ----·---- ------- -------

Unidades eacOiares . 
Corpo docente ............... . 
Matricula efetiva ........... . 

20 
32 

1 414 

17 
28 

1 364 

19 
30 

I 276 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de ·aproximada

mente 48,79%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas do município, no período de 1951-1955, é bem caracte

rizada pela tabela abaixo; 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada ·Saldo ou 
'"deficit'' 

Despesa 
realizada 

----- __ 2:~~-- _ _:_~~~~- ------- -------
1951. ... 586 242 606 20 

778 256 984: 206 1952 ..... 
1953 ...... 1 065 270 056 9 

1954 ........... o 1 984 287 I 747 237 

1955 ............ I 067 323 I 178 111 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, pode ser traduzida pelos números que se seguem: . 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,!)0) 

Estadual Municipal 
------------------------ ------- -------

1951 ............ . 
1952 ............... . 
1953 .. . 
1954 .... . 
1955 ........ . 

I 349 
I 587 
2 303 
2 358 
2 378 

586 
778 

1 065 
I 984 

.I 067 
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ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Conquanto o 
município se localiZE! em região bastante montanhosa, a 
ocupada pela sede é plana, situada às margens do rio Pi
ranga, entre os morro:s do "Roberto" e do "Cruzeiro", a uma 
altitude de 748 m. A principal construção da cidade é sua 
igreja centenária, com magníficas obras de talha em seus 
altares. Possui serviços de abastecimento de água e de ilu
minação pública domiciliar, contando ainda com 1 médico 
em exercício, e uma pensão. 

O ponto pitoresco do município é o local denominado 
"Brecha", onde o rio Piranga foi desviado de seu leito de 
noventa metros aproximados de largura, para uma garganta 
aberta na rocha, de apenas quatro ou cinco, quando o Ca
pitão-mor de Mariana, Administrador Geral das Minas Ge
rais, teria descoberto magnífico filão de ouro, isto nos pri
meiros anos do século passado. São numerosos os visitantes 
da cidade e de outros municípios que procuram o local, um 
dos poucos trabalhos do braço escravo, ainda existentes em 
Minas. 

Conquanto o local tenha sido desbravado sob o signo 
do ouro, desde os primórdios houve preocupação pela agri
cultura e pecuária, tendo sido, mesmo, organizadas fazendas 
agríco1as e de criação, logo que interrompido o trabalho de 
desvio do Piranga, pelos remanescentes daquela empreitada. 

Hoje, a principal base econômica do município re
pousa na cultura cafeeira, com cêrca de dois milhões e sete
centos mil pés de café, dos quais setecentos mil são novos . 
Os demais produtos agrícolas de importância econômica de
finida são milho, feijão e arroz. 

O principal festejo popular do município é de fundo 
religioso e se dá por ocasião da festa da Padroeira Santa 
Ana - no dia 26 de· julho -, com grande acorrência de 
povo de outros municípios, culminando com a procissão 
~m que é levada a imagem da padroeira, uma obra de talha 
de impressionante fatura artística. Também são comemo
rados os festejos da Semana Santa, dentro do espírito de 
mais alta fé religiosa,, de acôrdo com as características do 
povo mineiro. 

Sendo de 3 155 o número de eleitores inscritos para 
a eleição de 3-X-1955, apenas 1643 compareceram às urnas 
naquela época, quando escolheram os 9 vereadores com as
sento na Câmara da cidade. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Plínio da Trindade Silva) . 

GUARANÉSIA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O Rio Canoas, que banha o município de 
Guaranésia, era em princípios do século XIX conhecido 
pelo nome de Rio das: Capivaras, porque em suas águas en
contravam-se, em grande quantidade, aquêles animais . To
davia, o fato de um emigrante das margens do rio Canoas 
(município de Ibiraci), que se fixou entre a Estrada Real 
e o rio das Capivaras, haver recebido o apelido de "Canoas", 
ficou o rio, em cujas proximidades construiu seu rancho, 
conhecido "rio do Canoas", e depois, rio Canoas. Da mesma 
forma, o povoado que próximo dali surgiria, haveria de fi
car conhecido por "Santa Bárbara das Canoas". "Santa 
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Bárbara" por espírito de devoção de José Maria Ulhoa, 
mais conhecido por "Canoas", que mandara construir uma 
Capela bem próximo à sua moradia, sob a invocação da
quela Santa . À véspera da inauguração da citada Capela 
um fato ocorrido por desígnio da Divina Providência influi\l 
decisivamente n_a criação da localidade de Santa Bárbara dE 
Canoas. Vários homens, empenhados na derrubada da ma
ta, que então cobria todo o terreno, onde hoje se localiza 
o perímetro urbano da cidade, presenciaram o que foi di
vulgado como obra divina. Ao fugir de um tronco que 
em sua queda o atingiria um dos homens caiu ao solo, e, 
aterrorizado, gritou por Santa Bárbara. Eis que uma ár
vore, arrastada na queda, teve sua raiz projetada para fora 
violentamente, atirando para longe o pobre homem, sal
vando-o de morte certa. Seus companheiros então se pros
ternaram e murmuraram: Milagre! Milagre! de Santa Bár
bara! Dessa maneira, após a missa celebrada no dia seguin
te, e ainda impressionados com o acontecido na véspera, José 
Martins e Manoel Fernandes Varanda acordaram doar ter
reno à capela de Santa Bárbara, para nêle se edificar um 
povoado. ~ste cresceu ràpidamente. Em breve, aparece
ram os mascates de jóias e os escravos . E já em 1838, por 
Alvará régio de 6 de abril, foi o povoado de Canoas elevado 
à categoria de distrito de Paz, com a denominação de dis-
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trito de Paz de Santa Bárbara do Canoas, subordinado ao 
têrmo de São Carlo~ de Jacuí. Em virtude do Alvará régio 
de 9 de março de 1840, passou o distrito de Paz de Santa 
Bárbara das Canoas à jurisdição da nova comarca de Sa
pucaí, que tinha por sede a vila de Campanha da Princesa. 
Pela Lei de maio de 1855, foi a capela do distrito de Paz 
elevada à categoria de Curato, pertencente à Comarca ecle
siástica da Paróquia de São Carlos do Jacuí. A Lei de 3 
de julho de 1857, que elevou a vila de três Pontas à cate
goria de cidade e cabeça de Comarca, desmembrou da co
marca de Sapucaí os têrmos de três Pontas, Caldas, Jacuí 
e Passos, os quais constituíram a grande comarca do Rio 
Verde, com sede em Três Fontas, subordinando o então 
distrito de Santa Bárbara das Canoas à nova Comarca. 

A Lei de 2 de junho de 1859, que elevou a vila de Caldas 
(hoje Parreiras) à categoria de cidade e cabeça da Co
marca, transferiu, para a nova Comarca, a jurisdição do Dis
trito de Santa Bárbara das C moas. Pela Lei n.O 2 203, de 
1.0 de junho de 1876, foi cri~.da a grande comarca do Rio 

Grande, com sede em Passos, constituída dos têrmos de Pas
sos, São Sebastião do Paraíso, Carmo do Rio Claro e dis
trito de Dores do Aterrado (hoje Ibiraci), São Pedro da 
União, Santa Rita de Cássia, São José da Boa Vista (hoje 
Muzambinho )_, Santa Rita do Rio Claro Otoie Nova Resen-

Calçamento em mosáico portuguê ;, do passeio do Praça ·D. Sinhá 

de), São Sebastião da Ventania (hoje Alpinópolis), Espí
rito Santo da Prata (Pratápolis), Dores do Guaxupé, São 
Francisco de Monte Santo e finalmente o distrito de Paz 
de Santa Bárbara das Canoas. Em virtude da Lei n.0 2 500, 
de 12 de novembro de 1878, que criou o município de Mu
zambinho, passou o distrito de Paz de Santa Bárbara das 
Canoas a pertencer-lhe. Por fôrça da Lei n.0 2 287, de 30 
de novembro de 1880, ficou o distrito de Santa Bárbara das 
Canoas subordinado à Comarca de Muzambinho, então cria
da . Finalmente, o têrmo de Guaranésia foi instalado em 2 7 

de março de 1904 e pertenceu daí por diante à comarca de 
Monte Santo de Minas, até a data da instalação da comarca 
de Guaranésia, em 4 de dezembro de 1925. 

O município foi criado por fôrça da Lei estadual nú
mero 319, de 16 de setembro de 1901, com a denominação 
de Guaranésia, que em tupi-guarani significa "pássaro da 
ilha". Tal topônimo foi escolhido pelo Senador Júlio Tava
res, de uma lista de três, sendo os outros, Gardênia e Ta
varésia. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul, do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral 
do seu território é montanhoso. Além do rio Canoas, ba

nham o município os córregos do Barro Prêto, da Vargem, 
Bebedouro, Ipiranga e Onça. 

SITUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

Sua área é de 280 km~. A sede municipal, situada a 
769 m de altitude, tem como coordenadas geográficas .... 
21° 18' 10" de latitude Sul e 46° 48' 10" de longitude W,Gr. 
Dista da capital do Estado, em linha reta, 338 km, no ru
mo O.S.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 14 543 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 15 290 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, e 55 habitantes por quilômetro qua
drado para possível densidade demográfica. 
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Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 de julho de 
1950, as principais aglomerações urbanas situadas na área 
do município eram a sede e a vila de Santa Cruz do Prata . . 
Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, assim se localizava a população do 
município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.0 -VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA I Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
------------------ ----- ------- ----- -----

Sede ........... 2 053 2 476. 4 529 31,14 
Vila de Santa Cruz do Prata . 162 203 365 2,50 
Quadro rural. .... ---·· 5 031 4 618 9 649 66,36 

TOTAL GERAL. 7 246 7 297 14 543 100,00 

Como se verifica da leitura do quadro, de seus 14 543 

habitantes recenseados em 1950, 33,64% situavam-se nos 

quadros urbano e suburbano, e 66,36%, no rural, abrigando 

êste o contingente que prepondera. Em todo o estado de 

Minas Gerais, 70% da população localiza-se no quadro 

rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuâria e silvicultura 
Indústrias extrativas .. ·········· 
Indústria de transformação ....... 
Comircio de mercadorias ....... 
Comércio de imóveis e valores mobi· 

liários, cr~dito, seguros e capitali· 
zação ... · ...................... 

Prestação de serviços ............ 
Transporte, comunicações e arma-

nagem ......................... 
Profissões liberais. . . . . . . ......... 
Atividades sociais ................. 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas, não remu· 

neradas c atividades escolares dis· 
centes ........................ 

Condições inativas ............... 

TOTAL .. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 

3 545 412 3 957 38,37 
19 19 0,18 

318 165 483 4,67 
145 3 148 1,43 

15 15 0,14 
141 352 493 4,77 

122 7 129 1,24 
12 1 13 0,12 
37 60 97 0,93 

39 4 43 0,41 
7. 7 0,06 

302 3 973 4 275 41,45 
396 248 644 6,23 

5 098 5 225 10 323 100,00 

Vista parcial da Praça Paula Kibeiro 
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Vista parcial da Rua Júlio Tavares 

A base econômicà do município está bem caracterizada 
na tabela que vimos, onde se observa a predominância do 
ramo agricultura, pecuária e silvicultura, nas atividades da 
população. 

Por motivos óbvios, do total de 10 323 pessoas devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 
abrangendo 4 919 pessoas. Das restantes, 3 957 dedicavam
-se ao ramo.da agricultura e pecuária, representando a maio
ria da população ativa do município. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----- -------------------
Caf~ ............... 9 563 ArrObo 120 000 4 800 28,67 
Batata-inglesa ...... 100 Saco 60 kg 19 000 2 850 17,01 
Arroz .............. 800 > > > 8 000 2 800 16,72 
Milho .............. 700 > > > 16 000 2 080 12,42 
Outras .............. ... - - 4 216 25,18 

TOTAL ........ ... - - 16 746 100,00 

Pecuária - Por êsses números, podemos observar a situa
ção dos rebanhos do município, em 31-XII-1955: 

REBANHOS 

Asininos ........ . 
Bovinos .................. . 
Caprinos ..... . 
Eqüinos ..... . 
Muares ........... . 
Ovinos .......... . 
Sul nos. 

TOTAL .... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

2 
11 610 

600 
300 
400 
300 

20 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

7 
18 576 

90 
510 

1 000 
45 

16 000 

36 228 

%sObre 
o total 

0,03 
51,28 
0,24 
1,40 
2,76 
0,12 

44,17 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORCA 
N.0 de Pessoal -EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta· empre .. 
INDÚSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$1 000 % sObre N.0 de Potencia 
o total motores em c. v. 

------------ ---- ---- ---- ---- ---- ----

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 26 53 972 7,92 20 320 

Indústria manufatureira 
e fabril. ..... ······· 9 241 11 292 92,08 131 637 

TOTAL .... 35 294 12 264 100,00 151 957 



A indústria manufatureir::l e fabril é bem desenvolvida, 
contando com um importantE! estabelecimento - Fábrica 
de Tecidos Santa Margarida· - cujos produtos são larga
mente conhecidos. Nela trabalha grande número de ope
rários. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Assim se resumem 

os melhoramentos urbanos na sede municipal em 1954, con
forme registros existentes ncs serviços de Estatística da 

Viação e da Produção de Minas Gerais. 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ............ . 

Logradouros públicos 

Existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

{

Inteiramente ................ . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. . 

Outros ................ . 

Abastecimento de ligua 

Pr~dios servidos ............ { Possuinc o penas ............ . 

Com lig11ções livres ......... . 

Logradouros servidos parcialmente ....................... . 

Esgotos 

{

De despejo .............. . 
Logradouros servidos . . . . . .. 

De ágw.s superficiais ..... 

Pr~ios eogotadoe pela rede .............................. . 

lluminar;ílo pública e domiciliar (•) 

. . {Número de logradouros ..... . 
Logradouros dummados..... Número de focos ........... . 

Consum> em kWh ......... . 

Ligar;ões domiciliares (•) 
De luz .................... {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

. . {Número de ligações ......... . De fOr.ça .............. . 
Consumo em kWh. . . 

(
0

) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM!.RICOS 

1 031 

36 

2 
6 

8 

28 

277 

15 

15 

4 

100 

35 
6 178 

211 505 

864 

329 184 

34 

706 850 

Dos prédios existentes, 1 041 estavam situados na zona 
urbana. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas, situa

dos na sede, e ainda, com 100 varejistas, dos quais 75 lo
calizados na sede. 

Outro ângulo da Praça Paula Ribeiro 

Outro aspecto da Rua Júlio Tavares 

Um banco tem sua matriz na cidade, sendo o movi
mento creditício completado. por uma agência e 1 corres
pondente bancários. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é cortado por 
vários quilômetros de estradas de rodagem. 

A Prefeitura Municipal, em 1955, mantinha sob re

gistro 36 automóveis, 9 camionetas e 28 caminhões. 

Tábuas Itinerárias - São essas as tábuas itinerárias do 
município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIClPIOS LIMlTROFES 

De Guaran~sia a Guaxu~ .................... . 
De Guaran&ia a Guaxu~ .................... . 
De Guaran~sia a Monte Santo de Minas ...... . 
De Guaran~sia a Monte Santo de Minas ...... . 
De Guaran~sia a Arceburgo .................. . 
De Guaran~sia a lguaral. .................... . 
De Guaran&ia a Santa Cruz do Prata ........ . 
De Guaran~sia a Belo Horizonte .............. . 
De Guaran&ia a Belo Horizonte .............. . 
De Guaran&ia ao Rio de Janeiro ............. . 
De Guaran~sia ao Rio de Janeiro ............. . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

15 Ferroviária 
12 Rodoviária 
32 Ferroviária 
2 7 Rodoviãria 
20 Rodoviãria 
18 Rodoviária 
18 Rodoviária 

875 Ferroviária 
420 Rodoviária 

Ferroviéria 
563 Rodoviária 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(•) escrever(•) 
------------- ---- --------- ---·-----

{Homens ... I 903 1 270 633 66,73 33,27 
Quadro urbano Mulheres .. 2 342 1 296 1 046 55,33 44,67 

TOTAL 4 245 2 566 1 679 60,44 39,56 

{Homens ... 4 152 1 224 2 928 29,47 70,53 
Quadro rural. . Mulheres .. 3 825 797 3 028 20,83 79,17 

TOTAL 7977 2 021 5 956 25,33 74,67 

{Homens ... 6 055 2 494 3 561 41,18 58,82 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 6 167 2 093 4 074 33,93 66,07 

TOTAL 12 222 4 587 7 635 37,53 62,47 

(•) Inclusive pesaoas de instrução não declarada. 

A percentagem de alfabetização correspondente ao Es

tado, na mesma época, era de 38,24o/o . 
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Eruino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, a situação do ensino primário 
no município foi: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ...... _ ..... . 
Corpo docente ...... -.- ... _ ... . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUM~RICOS 

1954 

26 
51 

1 584 

1955 

21 
42 

1 432 

1956 

18 
40 

1 353 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 38,48%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Saldo ou Despesa 

Total Tributária 
realizada "deficit" 

1951. ........... 1 380 916 2 800 1 420 
1952 ........... - 1 466 922 1 444 22 
1953 ............ 2 289 885 2 373 84 
1954 ............ 1 792 926 2 397 605 
1955 ............ 2 266 1 330 2 033 233 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951 ...................... - .. . 
1952 ......................... . 
1953 ................ ' ........ . 
1954.' ............. '.' ....... . 
1955 ..... ' ................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

2 614 
2 092 
2 883 
4 707 
6 963 

Estadual 

2 979 
3 458 
4 959 
6 042 
9 819 

Municipal 

1 380 
1 466 
2 289 
1 792 
2 266 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A agricultura e 
pecuária estão bastante desenvolvidas no município. Os 
principais ramos de indústria local são: beneficiamento, fia
ção e tecelagem de algodão; fabricação de massas alimentí
cias; confecção de roupas; fabricação de calçados, e outras 
indústrias menores. O estabelecimento mais importante da 
região é a Fábrica de Tecidos Santa Margarida, cujos pro
dutos são consumidos em 5 estados da Federação . 

A cidade conta, no concernente à assistência médica, 
com 1 hospital provido de 43 leitos, 1 serviço de saúde e 
3 médicos em exercício. As comunicações não facilitadas 
pelos 139 aparelhos que constituem a rêde telefônica, e a 
hospedagem é feita por 3 hotéis. Há 1 cinema. Para com
plementar o ensino fundamental, a comuna dispõe de um 
estabelecimento de nível secundário. 

Prestavam serviços no distrito-sede, em 1956, 4 den
tistas, 4 advogados, 5 farmacêuticos e 1 veterinário. O Le
gislativo Municipal se compõe- de 9 vereadores, eleitos em 
3-X-1955 por 2 239 dos 4 239 cidadãos que se encontravam 
aptos a votar àquela data. 

Encontra-se instalada no município uma Agência de 
Estatística, órgão do sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Érico Queiroz) . 

18.2 

GUARANI-MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTORICO - Entre 1830 e 1840, alguns sertanistas, 
na maioria portuguêses e italianos, chegaram à região onde 
hoje existe o município de Guarani e se instalaram com fa
mílias e escravos, organizando suas fazendas. Faziam parte 
dêsse primeiro grupo, dentre outros, Luciano Coelho de 
Oliveira, Felizberto Vieira de Souza, Joaquim Pires Mun
dim, Antônio Alvares, João Alvares Vieira e Marciano de 
Paulo Sarmento. Não se conhecem os aspectos relaciona
dos com a posse dessas terras, uma vez que nada existe 
para testemunho de possíveis acontecimentos históricos. 
:ftsses primeiros habitantes viviam exclusivamente da agri
cultura e da pecuária, e pràticamente isolados, pela difi
culdade de meios de condução, em vista da topografia re
gional, extremamente montanhosa. Alguns anos após, se
gundo se sabe, em 1849, os fazendeiros locais, levados pelo 
instinto de sociabilidade, acharam ser importante para a re~ 
gião pensar-se de imediato no erguimento de um povoado 
capaz de servir de ponto central às suas atividades. 

Tendo à frente as figuras de Luciano Coelho de Oli
veira e Felizberto Vieira, êste vereador pela vila de Pomba, 
deliberou-se que o primeiro passo a ser dado representaria 
a construção de uma capela; o numerário indispensável 
seria levantado mediante o aforamento das terras que, ten
do sido doadas pelos fazendeiros locais, constituíam o pa
trimônio inicial do povoado . Escolheu-se, para isso, a re
gião de uma colina perto do rio Pomba e junto a um ce
mitério. A capela foi erguida em honra ao Divino Espírito 
Santo. Conseguintemente, o lugar passou a designar-se Di
vino Espírito Santo do Cemitério. 

Em 1859, o povoado foi elevado à categoria de dis
trito, com o nome de Divino Espírito Santo do Rio Pomba, 
passando depois a município, com a denominação de Gua
rani, em 1911, porém somente instalado em 1914. 

A primeira estrada que veio a servir à localidade 1nt

ciou-se em 1886, traçada pelo engenheiro Dr. Nominato 
de Souza Lima, via essa que hoje liga o município ao de 
Astolfo Dutra. 

Guarani é sede de comarca, pelo Decreto estadual nú
mero 2 904, de 8-X-48 . 

Não se conhecem as origens do topônimo. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do com a denominação de Espírito Santo do Rio Pomba, 
pela Lei provincial n.0 969, de 3 de junho de 1859, ten-

Vista da Rua Avelino Sarmento 



Vista parcial da cidade 

do-se-lhe, porém, mudado o nome para Guarani, por efeito 
da Lei provincial n.0 2 848, datada de 25 de outubro de 
1881. A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, con
firmou-lhe a criação, e em virtude da de n.0 556, de 30 
de agôsto de 1911, criou-se o município de Guarani, com 
território desmembrado do de Rio Pomba. De acôrdo com 
a "Divisão Administrativa em 1911", apenas o distrito-sede 
forma a comuna de Guarani, cuja instalação se verificou 
a 25 de março de 1914. Nos quadros de apuração do Re
censeamento Geral de 1.0 -IX-1920, o referido município 
figura igualmente com o distrito-sede, assim continuando 
na Divisão Administrativa do Estado, fixada pela Lei esta
dual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, que anexou ao 
distrito de Guarani parte do território do distrito-sede do 
de Rio Novo. À sede municipal foram concedidos foros 
de cidade, em virtude da Lei estadual n.0 893, datada de 
10 de setembro de 1925. Segundo o quadro da divisão ad
ministrativa correspondente ao ano de 1933, e contido no 
"Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio", 
bem como os quadros territoriais de 31-XII-1936 e ...... . 

31-XII-1937, e o anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 
30 de março de 1938, Guarani permanece formado por um 
só. distrito, - o de idêntico nome.. Por fôrça do Decreto
-lei estadual n. 0 148, de 17 de dezembro de 1938, o distrito 
de Guarani foi acrescido de partes dos territórios dos dis
tritos de Piraúba e Descoberto, respectivamente, dos mu
nicípios de Pomba e São João Nepomuceno. A divisão ter
ritorial do Estado em vigênci:~. no qüinqüênio 1939-1943, 
fixada pelo supracitado Decreto-lei, apresenta Guarani cons
tituído apenas do distrito-sedE!. 

Em face do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, o distrito de Guarani perdeu parte de 

seu território, transferida para o de Piraúba, do município 
de Pomba. Também na divisão territorial judiciário-admi
nistrativa do Estado, fixada pelo Decreto-lei citado acima, 
para vigorar em 1944-1948, o município de Guarani con
tinua sàmente com distrito dêsse nome. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Nos quadros das divisões 
territoriais datados de 31-XII-1937, como também ao anexo 
ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, 
Guarani é um dos têrmos judiciários de que se compõe a 
comarca de Pomba. Tal situação mantém-se inalterada nas 
divisões territoriais judiciário-administrativas do Estado, 
em vigor nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, fixadas 
pelos Decretos-leis estaduais ns. 148, de 17 de dezembro 
de 1938, e 1 058, de 31 de dezembro de 1943. 

Guarani foi elevado à comarca em 15 de novembro 
de 1948, pelo disposto no artigo 25 das Disposições Tran
sitórias da Constitu~:_ção do Estado de Minas Gerai~. _con-

Rua Or. Getúlio VarG.SJS 
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firmado por acórdão do S. T. F. de 9 de agôsto de 1948, 
e atendendo às determinações do Decreto estadual nú
mero 2 904, de 8 de outubro de 1948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o município 
na Zona da Mata, do Estado de Minas Gerais . O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

Sua área é de 263 km2 • Determinada em graus centí
grados, a temperatura média apresenta os valores: para 
as máximas: 27; para as mínimas: 25; e para a compen
sada: 21 . A sede municipal, situada a 400 m de altitude, 
tem como coordenadas geográficas 21° 21' 40" de latitude 
Sul e 43° 03' 10" de longitude W. Gr. Dista da capital do 
Estado, em linha reta, 186 km, no rumo S. S. E. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era. de 8 049 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 8 651 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
possível seria de 33 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, assim se localizava a população 
do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1." VII ··1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

TOTAL 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutO! o total 

g<ral 
-- --------------- ----- ----- ---- -----

Sede. I 029 I 213 2 242 27,85 
Quadro rural .. 3 015 2 792 5 807 72,15 

TOTAL GERAL. 4 044 4 005 8 049 100,00 

PRINCIPAL ATIVID.ADE ECONÔMICA- Ramos de 
Atividade - O Recenseamento Geral de 1950 dava essa 
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distribuição para os habitantes, segundo os ramos da ati
vidade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE TOTAL 

Homens Mulheres % sObre Números 
absolutos o total 

geral -------------- ----- ----- ---------
Agricultura, pecuária e silvicultura I 869 26 I 895 33,06 
Indústrias extrativas ..... 16 -- 16 0,27 
Indústria de transformação. ... ,. 185 27 212 3,69 
Comércio de mercadorias ... 108 9 117 2,03 
Comercio de imóveis e valores mobi-

lários, crédito, seguros e capitali-
zação. ············ ... 61 I 62 1,08 

Prestação de serviços. 98 196 294 5,12 
Transporte, comuniCações e armaze~ 

nagem. . ...... 42 2 44 2,76 
Profissões liberais .. 11 - 11 0,19 
Atividades sacias. 14 33 47 0,81 
Administração pública, Legislativo 

e justiça ... 24 I 25 0,43 
Defesa nacional e segurança públicf! 7 I 8 0,13 
Atividades doiJ].~ticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centes ... 221 2 380 2 601 45,39 

Condições inativas. 231 173 404 7,04 

TOTAL. 2 887 2 849 5 736 100,00 

A principal atividade remunerada de Guarani é a "agri
cultura, pecuária e silvicultura", tradicional no município. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) I % sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 

o total 
---------- ---- --------- ----- -----

Milho. 3 780 Saco 60 kg 99 050 18 820 36,80 
Fumo. 1 863 Arrôba 102 465 15 370 30,04 
Café. 173 16 225 5 517 10,78 
Arroz. 935 Saco 60 kg 18 010 4 863 9,50 
Feijão. 445 9 030 3 723 7,27 
Banana 20 Cacho 70 000 1 400 2,73 
Outras .. ...... 207 - - I 476 2,88 

TOTAL. 7 423 - - 51 169 100,00 

Pecuária - Os rebanhos de Guarani, em 31-XII-1955, 

assim estavam discriminados: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ I 000 % sObre 
o total 

-------------· ------------- -------
A'1ininos .... I 3 
Bovinos ... 17 600 28 160 78,20 

Caprinos .. 350 32 0,08 

Eqüinos ... 800 1 040 2,88 

Muares ....... 300 780 2,16 

Ovinos ..... 100 12 0,03 

Sulnos. 8 000 6 000 16,65 

TOTAL. 36 027 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

por êsses números; relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N." de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE Esta- empre· 
INDÚSTRIA beleci- gado Potência mentos Cr$ I 000 % sôbro N.0 de 

o total motores em c.v. 
----------- --- ---- ---- ------ ---- ----

Indústria extrativa mi-
neral. I I - - - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 

2 30 da produção agTícola 204 628 941 31,51 
Indústria manufatureira 

34 117 e fabril. ...... 32 78 2 045 68,49 

TOTAL ... 237 707 2 986 100,00 36 147 



Aspecto parei a I da cidade 

A atividade industrial no município é incipiente, li

mitando-se a pequenas unidades fabris. 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro abaixo é 

real demonstrativo dos melhoramentos urbanos no distrito

-sede, em 1954, conforme registros existentes nos serviços 

de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais. 

ESPECIFICAÇJI.O 

Número de prádios existentes. 

Lo~radouros públicos 

Existentes .......... . 

Pavimentados ..... l 
Inteiram mte. . . . .. 

. . Parcialmente. . . . . 

TOTAL. 

Outros ........... . 

Abastecimento d'áAua 

Pr~dios servidos po:,suindo penas. 

Logradouros servidos, totalmente. 

Esgotos 

Lo d "d {De desp.,jo. . . . . . . . . . . . . ... gra ouros ser v 1 os ....... . 
De llgua11 superficiais ....... . 

Prédios esgotados, pela rede .......... . 

Iluminação pública e domiciliar e> 

!
Número de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados...... Número de focos ........... . 

Consumu em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (•) 

De luz ........ . ... {Número de ligações ..... . 

Consume' em kWh ...... . 

. . . . {Número de Iigaç6es ........ . 

Consum<1 ·em kWh ......... . 
De fbrça ...... . 

(•) Dados relativos a 1955. 

DADOS 
NUM~RICOS 

562 

35 

3 

4 

31 

352 

27 

28 

28 

283 

31 

137 

38 808 

429 

187 782 

13 

289 639 

MEIOS DE TRANSPORTE ·- O território é cortado por 

242 km de estradas de rodagem, dos quais 72 se acham sob 

a administração municipal, e cs restantes pertencem a par

ticulares. É servido pela Estrs.da de Ferro Leopoldina . 

A Prefeitura de Guarani, em 1955, registrou, entre veí

culos automotores, 20 automóveis, duas camionetas e 16 

caminhões. 
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Tábuas Itinerárias - São essas as tábuas itinerárias: 

DISTÂNCIA VIA DR 
ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Guarani a Astolfo Dutra. 

Guarani a Astolfo Dutra .. 

Guarani a Rio Pomba .. 

Guarani a Rio Pomba .. . 
Guarani a Rio Novo .... . 

Guarani. a Rio Novo. 
Guarani a Piraúba ..... . 
Guarani a Piraúba .. 
Guarani a Descoberto ... 
Guarani a Belo Horizonte 

Guarani a Belo Horizonte 

Guarani a Belo Horizonte 

Guarani ao Rio de janeiro 
Guarani ao Rio de janeiro 

(km) TRANSPORTE 

71 Ferrovia 

21 Rodovia 

27 Ferrovia 

24 Rodovia 
22 Ferrovia 

20 Rodovia 
16 Ferrovia 
12 Rodovia 
18 Rodovia 

445 Ferrovia 

438 Ferrovia 

406 Rodovia 

2 76 Ferrovia 
292 Rodovia 

OBSERVAC0RS 

R.F. Leopoldina, via 
ligação (41) 

E.F.L. Ramal G\111· 
rani-Rio Pomba 

E.F .L., via Furtado 
de Campos (14) 

E.F .L., via Futado de 
Campos (14) 

E.F. Leopoldina 

Pela E.F.L., de Gua
rani a Juiz de Fora. 
(80) e pela E.F .C.B, 
de J.F. a B.H.(365) 

Pela E.F.L., de Gua
rani o Ponte Nova 
- (186) e pela 
E.F.C.B. de Ponte 
Nova a Belo Hori· 
zonte (252). 

Guarani a juiz de 
Fora (79) e de Juiz 
de Fora a Belo Ho
rizonte - (327). 

E.F. Leopoldina 
Guarani a juiz de 

Fora (79) e de Juiz 
de Fora ao Rio de 
Janeiro -- (213). 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede, e, ainda, com 43 varejistas, dos quais 34 lo

calizados no distrito-sede. 

Dispõe também de duas agências e 2 correspondentes 

bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem o presente qua

dro, relativo aos residentes no município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sllbre o to ta I 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

-----

JHomens ... 878 650 228 74,03 25,97 
Qusdro urbano Mulheres .. 1 068 739 329 69,19 30,81 

l TOTAL 1 946 1 389 557 71,37 28,63 

{Homens ... 2 517 847 I 670 33,65 66,35 
Quadro rural.. Mulheres .. 2 319 694 I 625 29,92 70,08 

TOTAL 4 836 I 541 3 295 31,86 68,14 

{Homens ... 3 395 I 497 1 898 44,09 55,91 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 3 387 I 433 I 954 42,30 57,70 

TOTAL 6 782 2 930 3 852 43,20 56,80 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada . 

Ensino Primário - Elementos colhidos pelo Serviço de 
Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, permitem assim expor o ensino pri
mário municipal: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 I 1955 1956 
---------- --~--- - --------- -------------

Corpo docente 26 27 27 
Unidades escalare• . . 81 9 8 

Matricula afetiva... 747 784 732 
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A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação em idade escolar, é de aproximadamente 36,80%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 
re3.lizada deficit 

Total Tributária 
------
1951 ............ 643 316 639 4 
1952 ............ 671 333 645 26 
1953 ........ : ... 1 099 401 88.7 2H 
1954 ............ 1 032 428 1 310 - 278 
1955 ............ 1 079 460 1 283 - 204 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento no mesmo período foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
--------·----------- ------ ------

1951 .............. . 
1952 ................... . 
1953 ................... . 
1954 ................. . 
1955 ................... . 

651 
488 
597 

1 027 
1 678 

1 721 
2 057 
3 081 
3 523 
4 904 

643 
671 

1 099 
1 032 
1 079 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A cidade que ser

ve de sede municipal a Guarani está situada entre monta
nhas e é cortada pelo rio Pomba. A topografia local não 

favorece o desenvolvimento urbano, tão acentuadas são as 

elevações em seu redor; há 5 praças, 20 ruas e duas tra

vessas. 
Ainda no distrito-sede, vamos encontrar alguns em

preendimentos denotativos de progresso, tais como 28 apa
relhos telefônicos, 1 serviço de saúde com 1 médico em ati

vidade, 1 hotel, 1 cinema e uma pensão. Contribuindo para 

aprimoramento da cultura, há uma unidade de ensino se
cundário, 3 bibliotecas, 1 jornal e uma tipografia . 

Para a eleição de 3-X-1955, o município contava com 
3 040 cidadãos aptos a votar. Compareceram às urnas 

1 901, época em que foram escolhidos os 9 vereadores que 
compõem o atual Legislativo da cidade. 

(Organizado por George Byron Camerino Fon~es, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Arino Pereira Campos). 

GUARARA-MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - No dia 20 de julho de 1828, Domingos 
Ferreira Marques e sua mulher, D. Feliciana Francisca 
Dias, perante as testemunhas João Gomes de Oliveira e 
Laureano Rodrigues de Queiroz, doaram 40 alqueires de 
terras para a criação de um Curato, que se denominou do 
"Divino Espírito Santo". - Construiu-se, então, uma ca
pela-mor, em tôrno da qual, aos poucos, se foi desenvol
vendo o arraial que, mais .tarde, se chamou Espírito Santo 
do Mar de Espanha. 

Conquanto Guarará não seja, ainda hoje, servida por 
via ferroviária, assegura a tradição que, no passado, foi a 
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aproximação dos trilhos da Estrada de Ferro União Mi
neira - hoje Estrada de Ferro Leopoldina - o fator pre
ponderante no seu desenvolvimento. Chegados os trilhos 
ao local denominado "Táboas", hoje distrito de São José 
das Bicas, tôda a região entrou em progresso. Com a evolu· 
ção das localidades vizinhas, os moradores de Espírito San
to de Mar de Espanha entraram a pleitear o desmembra
mento do· muníctflÍo. de Mar de Espanha, o que consegui
ram, por influência do comendador Francisco Joaquim de 
Noronha e outras pessoas de prestígio. Realmente, com a 

proclamação da República, nomeado pelo Govêrno Provi

sório o Sr. Crispim Jacques Bias Fortes, pelo Decreto nú

mero 278, de 5 de dezembro de 1890, foi criada a "Vila do 

Guarará", desmembrando-se de Mar de Espanha e lhe sen

do . agregados cinco distritos: Guarará, Forquilha, Maripá 
(antigo Córrego do Meio), Bicas e Santa Helena. 

Por inspiração e proposta do vereador Padre Manoel 
José Corrêa, anos depois, a vila passou a denominar-se vila 

do Espírito Santo do Guarará. O topônimo Guarará é de 

origem indígena, significando, para uns, "tambor usado pelos 

gentios"; para outros - como Basílio Caetano, citado por 

Teodoro Sampaio - significa "manhoso", "investigador". 
Não se tem memória das razões que teriam determinado a 

escolha ou adoção dêsse nome para o local, que surgiu, 
oficialmente, pela primeira vez, em 1894, quando, pela Lei 

n.0 84, de 6 de junho, ao invés de vila do Espírito Santo 
de Mar de Espanha, passou a denominar-se Espírito Santo 

do Guarará . O topônimo atual é Guarará, simplesmente, 

em virtude do Decreto estadual n.0 343, de 22 de janeiro 

de 1891. 

Igreja-Matriz do Divino Espírito Santo 



Vista parcial da cidade 

FORMAÇÃO ADMINISTRAT.lV A - O distrito foi criado 
pelas Leis Provinciais ns. 1 466, de 1.0 de janeiro de 1868, 
e 2 034, de 1.0 de janeiro de 18:73, e o município, com sede 
no povoado de Espírito Santo de Mar de Espanha e com 
a mesma designação, por efeito do Decreto estadual nú
mero 278, de 5 de dezembro dE! 1890, com território desa
nexado de Mar de Espanha. A instalação solene deu-se a 
1.0 de fevereiro de 1891. 

Na Divisão Administrativa de 1911, o município, com 
a denominação de Guarará, figura integrado por três dis

tritos: o da sede e os de Bicas e de Maripá. A mesma 

divisão permanece, figurando no Recenseamento de ..... . 

1.0 -IX-1920. Pelo disposto na Lei estadual n.0 843, de 7 

de setembro de 1923, que estabHleceu a divisão administra

tiva do Estado, o município de Guarará perdeu para o de 

Bicas, recém-criado, o. distrito dêsse nome. Assim, nessa 

divisão, bem como no quadro de divisão administrativa 

relativo a 1933, contido no "Boletim do Ministério do Tra

balho, Indústria e Comércio", nos de divisão territorial da

tados de 31-XII-1936, e 31-XIJ[-1937 e no Anexo ao De

creto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, o muni
cípio apareceu integrado por dois distritos, o de Guarará 

- sede - e o de Maripá. 

Idêntica formação distrital apresentam as divisões ter

ritoriais do Estado, vigentes n1>s qüinqüênios 1939-1943, 

1944-1948 e 1954-1958 e fixadas, respectivamente, pelos 

Decretos-leis estaduais ns. 148, de 17-XII-1938, 1 058, de 

31-XII-1943 e 1 039, de 12-XII-1953. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Segundo os quadros da Di
visão Territorial, datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, 
bem como o anexo ao D~creto-lei estadual n.0 88, de 30 de 
março de 1938, o município de Guarará é têrmo judiciário 
da comarca de Mar de Espanha. 

Em razão do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, o têrmo de Guarará foi transferido para 
a comarca de Bicas, alteração que permanece na Divisão 
Administrativa do Estado, fixada por êsse Decreto-lei para 
o qüinqüênio 1939-1943, e na Territorial em vigor no qüin
qüênio 1944-1948 e estatuída pelo Decreto-lei estadual nú
mero 1 058, de 31 de dezembro de 1943. Os distritos com
ponentes são Guarará e Maripá. 

Vista parcial da Vila de Maripá 
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LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona da Mata, do estado de Minas Gerais . Sua área é 
de 168 km2 • A sede municipal, situada a 543 m de altitude, 
tem como coordenadas geográficas 21° 43' 30" de latitude 
sul e 43° 02' 40" de longitude W.Gr. Dista da capital do 
Estado, em linha n~ta, 222 km no rumo S. S. E. 

SITUAÇÃO A 

o 

I .. 
Posição do Municí1~io em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 5 535 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 5 831 habitantes como sua população pro
vável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica seria 

Biblioteca Municipal 
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Prefeitura Municipal 

de 35 habitantes por quilômetro quadrado. As principais 
aglomerações urbanas estão nos distritos da sede e de 
Maripá. 

Localização da população - De acôrdo com o Recensea
mento de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

Sede .. 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Vila de Maripá . . 
Quadro rural. 

TOTAL. . ............ 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.'-VII-1950 

Homens 

536 
252 

2 066 

2 854 

Total 

Mulheres Números % sObre 
o total 
geral 

absolutos 

580 I 116 20,16 
264 516 9,32 

I 837 3 903 70,52 

2 681 5 535 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
·atividade - O Recenseamento Geral de 1950 dêsse modo 
distribuía os habitantes, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO ·PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres Números % sObre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecuária e ailvicultura 1 207 14 I 221 31,60 

Indústrias extrativas . ............ 5 155 0,13 

Indústria de transformação .. ..... 151 4 155 4,02 

Com~rcio de mercadqrias ......... 56 57 1,48 

Com~rcio de imóveis e valores mobi-
liários, cr~dito, aeg~ros e capitali-
zação ................. · · · · · · · · · 0,06 

Prestação de serviços . ........... 47 47 94 2,44 

Transporte, comunicações e armaze-
3 43 1,12 

nagem ............ . . . . . ~ . . . . . . 40 

Profissões liberais . ............... 5 5 0,12 

Atividades sociais ........ 21 13 34 0,87 

Administração pública, Legislativo 
39 1,00 

e justiça ......... 38 

Defesa nacional e segurança pública 4 4 0,10 

Atividades domésticas, não remu-
neradas e atividades escolares dis-

630 I 728 44,70 
centea ........... . 98 1 

Condições inativas . .. : .. 318 160 478 12,36 

TOTAL .... 1 991 I 874 3 865 100,00 



Grupo Escolar F erre ira Marques 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 

CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) % s6bre 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 o total 
geral 

------- ------ ----- -----

Caf~ ...... ... ······ Arr(•ba 14 100 4 935 3!,86 
Banana ..... .... Cacho 88 500 2 655 17,14 
Milho. 1 250 Saco liO kg 17 500 2 625 16,95 
Laranja .... .. Cer.to 52 500 I 575 10,18 
Arroz .... 175 Saco liO kg 3 500 1 325 8,56 
Outras ...... -· - 2 371 15,31 

TOTAL. ....... . .. -· - 15 486 100,00 

Edifício do Fôro 

Pecuária- Os rebanhos assim se apresentavam, em .... 
31-XII-1955: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ I 000 % s6bre 
o total 

------------- ---·---------------

Asininoa .. 

Bovinos. 

Caprinos. 

Eqüinos. 

Muares .... . 

Ovinos .. . 

Sul nos. 

TOTAL. 

5 

6 ISO 

250 

500 

300 

200 

1 850 

18 0,12 

I! 070 75,35 

38 0,26 

900 6,12 

780 5,30 

36 0,25 

1 850 12,60 

14 692 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados abaixo, relativos a 1955: 

N,o de CAPITAL FORÇA 
TIPO DE esta-

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
INDúSTRIA beleci· 

empre4 

gado 
mentoa Cr$ I 000 % s6bre N,o de Potencia 

-------- ------ o total motores em c.v. ---- -------- ------------
Indústria extrativa mi-

neral ................ 2 6 51 4,78 1 10 Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agricola 31 98 834 78,01 11 77 Indústria manufature ira 
e fabril. 3 9 184 17,21 4 25 

TOTAL. 36 113 I 069 100,00 16 112 

MELHORAMENTOS URBANOS- O quadro que se se~ 
gue dá a conhecer os melhoramentos no distrito-sede, em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Prodúção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMll:RICOS 

-------------------------·----- ---------
Número de prédios existentes 

Lo~radouros públicos 

Existentes .... 

Pavimentados. 

Outros. 

Abastecimento de á!lua 

Prédios servidos. 

{

Inteiramente ........ . 
. . . Parcialmente ........ . 

TOTAL .......... . 

{

Possuindo penas ... 
. . . . . Com ligações livres 

TOTAL ....... . 

Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente. 
{ 

Totalm·ente ... 

TOTAL .... 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

{

Número de logradouros .. . 
Logradouros iluminados..... Número de focos ....... . 

Consumo de kWh ..... . 

Ligações corniciliares (*) 

......... {Número de ligações ........ . 

Consumo em kWh ........ . 
De luz. 

De fOrça. 
.. .. . {Número de ligações ...... . 

Consumo em kWh ...... . 

(*) Dados relativos ao ano de 1955. 

Prédio do Grupo Escolar Municipal 

252 

28 

2 
4 

6 

22 

58 
2 

60 

3 
4 

7 

16 
97 

25 200 

177 

56 898 

4 

11 878 

MEIOS DE TRANSPORTE - O município é servido por 
263 quilômetros de estradas de rodagem, dos quais 19 se 
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Igreja de São Sebastião 

acham sob administração estadual, 214 entregues à muni
cipalidade e os restantes estão administrados por par

ticulares. 

Em 1955, a Prefeitura de Guarará registrou, entre veí
culos automotores, 26 automóveis, uma camioneta, 21 ca

minhões e 1 ônibus. 

Para uma idéia geral das distâncias e vias de comu
nicação da sede com os demais municípios vizinhos e ca

pitais do Estado e· Federal, damos a seguir as seguintes 
Tábuas Itinerárias: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES (km) TRANSPORTE 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Leopoldina ............... 72 Rodoviária -
·Leopoldina ............... 197 Ferroviária E. F. Leopoldina (I) 

Mar de Espanha ......... 28 Rodoviária -
Mar de Espanha ......... 47 Ferroviária E. F. Leopoldina (2) 

Bicas .................... 4 Rodoviária -
São João Nepomuceno ... 31 Rodoviária -
São João Nepomuceno ... 37 Ferroviária E. F. Leopoldina (3) 

Capital Estadual (2) ...... 377 Rodoviária --
Capital Estadual. ........ 419 Ferroviária E.F.C.B. (4) 

Capital Federal (2) ....... 260 Rodoviária -
Capital Federal. ......... 219 Ferroviária E.F.C.B. (5) 

Obs. (I), (2) e (3) Toma-se o trem·na Estação de Bicas. 
(4) e (5) Toma-se o trem na Estação de Juiz de Fora. 

COMÉRCIO --:- Conta a população do município com 4 
estabelecimentos comerciais atacadistas e mais 15 varejis
tas, dos quais nove. situados na sede. 
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INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem o presente qua
dro relativo aos residentes no município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e na bem ler e sabem 

eacrever ler e • escrever ler e 
escrever(*) escrever(') 

------------- ---- ----- ----- ---- ------

{Homens ... 674 461 213 68,39 31,61 
Quadro urbano Mulheres .. 711 428 283 60,19 39,81 

TOTAL I 385 889 496 64,18 35,82 

{Homens ... I 703 836 867 49,08 50,92 
Quadro rural. . Mulheres .. I 518 594 924 39,13 60,87 

TOTAL 3 221 I 430 I 791 44,39 55,61 

{Homens ... 2 377 I 297 1 080 54,56 45,44 
Em geral. ..... M;:e;e:·~ 2 229 I 022 I 207 45,85 54,15 

4 606 .2 319 2 287 50,34 49,66 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas municipais, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951. ...... 
1952. 
1953 .......... 
1954 ........ 
1955 ......... 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

588 176 
605 128 
955 
824 269 
940 245 

Despesa 
realizada 

61·7 
682 
629 
825 
737 

-

Saldo ou 
"deficit" 

29 
77 

326 
1 

203 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento no mesmo período foi: 

RÊCEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
------

1951. ..................... . 249 596 588 
359 781 605 
489 .• 175 955 
449 974 824 

1952 ..................... . 
1953 ..... .. 
1954 ..... . 
1955 ..... . 437 I 323 940 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município si
tua-se em zona montanhosa, porém as terras são ubérrimas. 

Pôsto de Higiene Estadual 



Escolcr Rural 

O clima é procurado pelas suas condições de salubridade, 
principalmente pelos portadores de doenças pulmonares, 
que dêle se beneficiam sobremaneira. O ponto mais apra
zível e que atrai sempre visi.tantes é o Pico . da Serra Bo
nita, com 1 OSO metros, de onde se descortinam amplos 
horizontes por sôbre os municípios vizinhos. Localiza-se 
no distrito de Maripá, na Fazenda da Serra. 

Outro recanto de atraçõ,~s turísticas é o lago ou açude 

de Monte Cristo. Situado na Fazenda de Monte Cristo, 
em Maripá, é deleitoso não só por sua beleza natural como 
pela piscosidade e variação de suas plantas aquáticas de 
belo efeito ornamental. De aproximadamente mil metros 
de longo por cem de largo Hão suas dimensões. Também 
a cachoeira do rio Espírito Santo é local agradável,. pelo 
belíssimo aspecto apresentado. 

Dos festejos populares, os mais freqüentes são as de
nominadas "fogueiras", reali;:adas com grande entusiasmo 
pela maioria da população, q llando a par dos folguedos cos
tumeiros, entoam-se, comumente cantos de improviso, ao 
som de violas, caixas, tambores, cavaquinhos, etc., enquanto 
a juventude dança o batuque ou o samba. Tais fogueiras 
surgem por ocasião das dataH consagradas a Santo Antônio, 
São João e São Pedro-São·. Paulo, tôdas com as mesmas 
características . 

No passado, distinguiram-se, na vida administrativa do 
município, o Barão de Cata~: Altas, um dos mais ardentes 
propugnadores pela criação da vila, e seu primt!iro inten
dente municipal; o Dr. Antônio Dutra de Morais, senador; 
o c.e1 José Ribeiro de Oliveira e Silva; o c.e1 Alvaro Fer
nandes Dias; o Dr. Reis Horta, médico; o c.e1 Francisco de 
Paula Retto Júnior, Deputado Estadual; o c.e1 José Joa
quim . de Souza, e outros. 

A principal atividade e<:onômica do município é a pe
cuária, notadamente a leiteir:i, notando-se, nos últimos tem
pos, a preocupação pela melhoria dos rebanhos, seja pelo 
cruzamento, seja pela veter:.nária preventiva ou melhoria 
nas rações do gado. 

A comuna possui fábricas de aguardente de cana, de 
açúcar mascavo, serrarias, máquinas de beneficiamento de 
café, milho e arroz. Há 560 000 pés de café, sendo 90 000 
novos. 

Na sede há considerável número de ruas calçadas a 
paralelepípedos, além de urna praça ajardinada. Aí se en-

contra 1 médico assistindo a população, 1 cinema, 2 tele
fones e uma biblioteca, com 2 000 volumes, de caráter 
geral. 

Compareceram às urnas em 3-X-1955, quando foram 
sufragados os 9 vereadores que constituem o Legislativo da 
cidade, 1 205 dos 2 002 eleitores inscritos. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Geraldo Estêvam de Oliveira) . 

GUAXUPÉ-MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - É escassa a documentação. sôbre as ori
gens mais remotas da cidade de Guaxupé, cujo nome, de 

origem tupi (gua - exu -pé), significa, segundo Teodo
ro Sampaio, uma casta de abelhas que faz ninho dentro 
da terra, havendo referências na tradição oral de que os alu
didos himenópteros não teriam sido estranhos a algum epi
sódio local que motivara a atual denominação. 

Parece que a região, já há muito habitada, sem formar 
contudo um núcleo de população propriamente dito, era 
visitada' periodicamente pelo vigário da paróquia de Jacuí, 

Catedral de Guaxupé 
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Praça Governador Benedito Valadares 

que vinha aí celebrar missa em determinados domingos e 
administrar os demais sacramentos do culto. Numa dessas 
reuniões dominicais, que se passaram a realizar na fazen
da Nova Floresta já então existente, e que atraíam fre

qüentadores de vários de vários pontos, foi deliberada a 

construção de uma capela em honra a Nossa Senhora das 

Dores, havendo o proprietário da fazenda, Paulo Carneiro 

Bastos, feito doação de 24 alqueires de terrenos para cons
tituição do respectivo patrimônio, nêle incluídas edifica

ções que já havia no local onde foi erguida a capela, en

tre as quais a sua casa de residência, que depois veio a 

servir de casa paroquial. O Senhor Paulo Carneiro Bastos 

não possuía herdeiros diretos, explicando essa circunstân

cia a sua liberalidade nas doações feitas vindo êle depois 

a instituir seus herdeiros os cativos que possuía conceden

do-lhes a liberdade. Dos seus ex-escravos, é que o tenen

-te-coronel Manoel Joaquim, depois Barão de Guaxupé, com

prou as terras que passou él cultivar no primitivo arraial. 

A doação do patrimônio fôra em 1837, mas sàmente em 

1853, isto é, dezesseis anos mais tarde e já formado o arraial, 

foi o mesmo elevado à categoria de distrito, pela Lei provin

cial n.0 623, de 30 de maio daquele ano. A criação da fre

guesia verificou-se pela Lei provincial n.0 1189, de 22 de 

junho de 1864; e, em 1898, pela Lei provincial n.0 2 500, de 

12 de novembro era tmnsferido o território do distrito, do 

município de São Sebastião do Paraíso para o de Muzam

binho. O distrito de Guaxupé teve sua criação confirmada 

pela Lei est3dual n.O 2, de 14 de setembro de 1891. Pela 
Lei número 556, de 30 de agôsto de 1911, foi criado o mu-

Escola Normal c Ginásio Imaculada Conceição 

nicípio de Guaxupé, constituído de um único distrito e 
com território desmembrado do município de Muzambinho, 
verificando-se a instalação da nova comuna a 1.0 de junho 
de 1912. Pela Lei número 663, de 18 de setembro de 1915, 
foi a sede municipal elevada à categoria de cidade. Pelo 
Decreto-lei n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, perdeu 
o município parte de seu território, para entrar na consti
tuição do distrito de São Pedro da União, do município 
do mesmo nome, então criado. 

A comarca de Guaxupé foi criada pela Lei n.0 879, de 

24 de janeiro de 1925, sendo atualmente de 3.a entrância e 

compreendendo apenas o território do respectivo muni

cípio, constituído, por sua vez, de um único distrito, de 

acôrdo com o quadro de divisão territorial vigente. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Sul do estado de Minas Gerais. Seu territó

rio é, de modo geral montanhoso, banhado pelos ribeirões 

Guaxupé, Macedo e Passa Quatro, tributários do Rio Par
do, da bacia do Rio Grande--Paraná. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 289 km:!. Determinada. em graus centí

grados, a temperatura apresenta as seguintes médias: das 

máximas: 26; das mínimas: 15; c·ompensada: 25. A sede 

municipal, situada a 822 m de altitude, tem como coorde

nadas geográficas 21° 18' 21" de latitude sul e 46° 42' 56" 

de longitude W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha 

reta, 330 km, no rumo O . S . O . 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 18 S62 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 19 879 habitantes, como a sua população 

provável em 31-XII-55 quando a densidade demográfica· 

possivelmente atingirá 60 habitantes por quilômetro qua

drado. 
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LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - De acôrdo com os 
dados do Recenseamento GE!ral de 1950, era a seguinte a 
localização da população do município: 

POPULAÇÃO. PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Hc•mens Mulheres 
N6meroe % s&bre 
absolutos o total 

geral 
--

Sede Cidade de Guaxu~ ......•.. 4 347 4 880 9 227 49,70 
Quadro rural. ................... 4 805 4 530 9 335 50,30 

TOTAL GERAL ........... 9 152 9 410 18 562 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade- Segundo o Rec,~nseamento Geral de 1950, as

sim se distribuía a população municipal, conforme os ramos 

de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Hc•mens Mulheres 
N6meros %' s&bre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 2 825 153 2 978 22,52 
Ind6atria eJttrativa ............... 28 - 28 0,21 
Ind6atria de tranaforQlação ....... 736 39 775 5,85 
Com&c:io de mercadorias ......... 416 42 458 3,45 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liár~oa, cr~ito, seguros e capitali-
zação ........................... 70 1 71 0,53 
Prestação de serviços ............ 408 542 950 7,17 
Transporte, comunicações e armaze-

zagem ........................ 459 35 494 3,73 
Profissões liberais ................ 45 11 56 0,42 
Atividades aociais . ............... 66 136 202 1,52 
Adminiatração p6blica, Legislativo 

e Justiça ...................... 78 4 82 0,61 
Defesa nacional e oegurança p6blica 18 - 18 0,13 
Atividades dom&ticas, não remu-

neradaa e atividades eocolares dio-
centes ....................... · 707 5 320 6 027 45,55 

Condições inativaa ............... 619 482 1 101 8,31 

TOTAL ..................... 6 475 6 765 13 240 100,00 

Pela localização dos habitantes, verifica-se que, ao con
trário da maioria dos múnidpios do estado, Guaxupé está 
dividido, pràticamente, em duas partes iguais: numa en
contramos os residentes da11 zonas urbana e suburbana 

(cidade); na outra, os habitantes rurais. Isso se explica por 
apresentar a comuna, ao lado da agricultura e pecuária, 
crescente atividade industrial, que desloca o trabalhador pa

ra a cidade. 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO !VALOR 

AGRICOLAS (ha) 
Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sôbre 

o total 
-

Caf~ ............... 4 860 Arrôba 153 000 90 800 77,87 
Milho .............. 2 250 Saco 60 kg 61 000 9 760 8,37 
Arroz .............. 1 030 . . . 24 000 6 720 5,76 
Feijão .............. 820 . . . 18 100 2 715 2,32 
Tomate ............ 5 Quilouama 125 000 1 250 1,07 
Batata-inglba ...... 30 Saco de 60kg 3 800 !ISO 0,81 
Cana·de-açócar ..... 165 Tonelada 5 000 900 0,77 
Alho ............... 28 Arrôba 2 300 805 0,69 
Cebola ............. 28 Arrôba 10 0.00 750 0,64 
Outras ............. 211 - - 1 941 1,70 

TOTAL ........ 9 427 - - 116 591 100,00 

Pecuária - Era êsse o estado dos rebanhos do município, 
em 31-XII-1955: 

REBANHOS 

Aainin<Jii ...................... . 
Bovinoa ...................... . 
Caprinoa ..................... . 
EqQinoa ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinoc ....................... . 
Sulnoa ....................... . 

TOTAL .................. . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

35 
13 600 

1 500 
1 700 
1 500 

550 
20 000 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

123 
20 400 

225 
2 890 
3 750 

99 
20 000 

47 487 

% s&bre 
o total 

0,25 
42,98 

0,47 
6,08 
7,89 
0,20 

42,13 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conheci
da pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
!CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
menta. Cr$1 000 % sôbre N.• de Potência 

o total motores em c.v. 
---------------

Ind6otria el(trativa mi-
neral. ............... 7 35 763 3,18 1 30 

Ind6stria de transforma-
çiio e beneficiamento 
dos produtoa agrlcolaa 36 161 8 981 37,50 73 629 

Ind6stria manufatureira 
e fabril .............. 59 389 14 203 59,32 141 547 

TOTAL ........... 102 585 23 947 100,00 215 1 206 

O total da produção industrial elevou-se em 1955 a 
Cr$ 78 077 026,00, figurando como principais produtos os 
lacticínios (manteiga, queijo, lactose, albumina e caseína), 
no valor englobado de Cr$ 25 581272,00; calçados, esti
mados em Cr$ 11 263 932.00: sola e outros orodutos de 

.Ginásio Diocesano São Luís Gonzaga 
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curtume, correspondendo a Cr$ 9 259 692,00; massas ali
mentícias, expressas por Cr$ 4 202 160,00, e produtos de 
olaria e cerâmica, representando Cr$ 3 487 00,00. 

Melhoramentos Urbanos- Pelo quadro abaixo, pode-se ter 
idéia dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Est~;atís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇAO 

Número de prádioa ezisteJ'1tes . .......................... . 

Lo~radouroa. públicoa. 

Existentes. . . . . . . . . . . . ................................. . 

{ 

Inteiiamente ............... . 
Pavimentadoo.............. Parcialment~ ............. _ .. . 

TOTAL ................. . 

Outroo .................................. · · · · · · · · · · · · · · · 

Abaatecimento d'á~ua 

PrMioo aervidoo poaauindo penas ........................ . 
Logradouroo aervidoo totalmente ......................... . 

Es~otos 

• _ d 'd ... {De despejo ................ . ....,.ra ouroo aerv• 011 .••• 

De éguas superficiais .. · ..... . 

. d {Pela rede ........... . 
Pr~d1011 esgota os......... . . . 

Por fossas .......... . 

Iluminação ·pública e domiciliar (1) 

{
N6mero de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados..... N6mero de focos ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

Li~ações domiciliares (1) 

De lw: .................... {·N6mero de_ ligações. 

Consumo em kWh .. 

. {N6mero de ligações ..... 

Consumo em kWh . . .. 
De fOrça ........... . 

(1) Dados relativoo ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

2 061 

111 

33 
11 

44 

67 

1 300 
63 

60 

55 

I 300 

761 

77 
827 

4C9 218 

I 977 

I 087 626 

138 

422 566 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território do município 

é. cortado por uma rêda de 42 km de estradas de ropagem, 
sendo 17 km estaduais e 25 km mantidos pela municipali
dade. Serve-se também da Companhia Mogiana de Estra
das de Ferro, havendo ainda na cidade um campo de pou
so. 

Em 31-XII-1955, achavam-se registrados na Prefei
tura Municipal 180 automóveis, 20 ônibus, 114 caminhões, 
49 camionetas para carga, 17 tratores ·e 35 veículos de ou
tras naturezas. 

19Ji. 

Para as viagens da cidade às sedes municipais limítro
fes e às capitais do Estado e da União, preferem-se as se
guintes vias: São Pedro da União, rodovia, 29 km; ]uruaia, 
rodovia, 24 km; Guaranésia, rodovia, 12 km, ou ferrovia, 

12 km; Muzambinho, rodovia, 24 km, ou ferrovia, 24 km; 
Tapiratiba (estado de São Paulo), rodovia, 24 km; Belo 
Horizonte, rodovia, 500 km, ferrovia, 866 km, ou aéreo, 
317 km; Rio de janeiro, rodovia, 686 km, ferrovia, 687, 
ou aéreo 400 quilômetros. 

COMÉRCIO E BANCOS - Acham-se estabelecidas no 
município 251 casas comerciais, sendo 5 atacadistas loca
lizadas na sede e 246 varejistas, das quais 240 na cidade e 

as demais nas vilas. Para o serviço bancário conta com 5 
agências e 1 correspondente. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Recensea

JI:lento Geral de 1950 oferecem no quadro abaixo os índi
ces de alfabetização do município, para as pessoas de 5 e 
mais anos de. idade: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6meroa absolutos % sObre o total 
DISCRIIIUNAÇAO 

Não 
Sabem sabem Sabem Não 

TOTAL ler e ler e ler e sabem 
escrever escrever(•) escrever ler e 

escrever(•) 

' 
{Homens ... 3 745 2 942 803 78,55 21,45 

Quadro urbano ~ulheres .. 4 257 2 887 1 370 67,81 32,19 

TOTAL 8 002 5 829 2 173 72,84 27,16 

{Homens ... 3 943 1 791 2 152 45,42 54,58 
Quadro rural.. Mulheres .. 3 701 1 234 2 467 33,34 66,66 

TOTAL 7 644 3 025 4 619 3!Í,57 60,43 

{Homens ... 7 688 4 733 2 955 61,56 38,44 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 7 958 4 121 3 837 51,78 48,22 

TOTAL 15 646 8 854 6 792 56,58 43,42 

Ensino Primário - Os dados fornecidos pelo Serviço de 

Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, dão a conhecer as atividades do ensino 

primário municipal: 

DADOS NUM!;;RICOS 
ESPECIFICAÇAO 

1954 1955 1956 

Unidades escolares .............. 28 25 26 
Corpo docente ................. 70 66 63 
Matricula efetiva ............... 2 007 2 081 2 203 

Vista parcial da cidade 



Palácio da Justiça 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar é de aproximadamente 

48,18%. 

FINANÇAS PúBLICAS- As finanças públicas no muni
cípio, no período de 1951-Hl155, são bem caracterizadas pe

la tabela abaixo: 

Fll!iANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Deapeaa Saldo ou 

Total Tdbutâria 
realizada deficit 

1951. ........... 2 189 1 808 2 442 - 244 
1952 ............ 2 750 1 526 4 481 - 1 731 
1953 ............ 3 931 1 651 7 287 - 3 356 
1954 ............ 3 433 1 711 4 809 1 376 
1955 ............ 4 888 2 189 5 832 - 944 

Quanto à arrecadação nas três esferas administrativas, 
o movimento no mesmo pe1iodo foi: 

ANOS 
REÇEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

]rederal Estadlllll Municipal 

2 407 5 408 2,198 
3 277 6 386 2,750 
4 003 8 213 3,931 

1951 ......................... . 
1952 ................ : ........ . 
1953 ......................... . 

4 556 11 658 3,433 
6 444 17 744 4,888 

1954 ......................... . 
1955 .............. ' .......... . 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Um dos mais de
senvolvidos, econômicamente, da região sul-mineira, Gua· 
11:upé tem a sua riqueza fundada na produção agrícola e 

na iridústria pastoril. Sua lavoura, com área cultivada cor
respondendo a um têrço do território, tem no plantio do 
café o principal elemento, com 5 400 000 pés, sendo ..... . 
4100 000 em plena produção. A pecuária constitui, por sua 

vez fator importante na economia rural. O rebanho bovino, 
explorado de preferência para produção leiteira, fornece a 
matéria-prima para sua indústria de laticínios, uma das mais 
adiantadas da região. Os produtos do município são exporta
dos preferencialmente para o estado de São Paulo, exceto 
o café que vai diretamente para o pôrto de Santos. A lavou
ra e a pecuária, como fôrças econômicas, têm, para estímu

lo, não só a excelente qualidade das terras de cultura e pas

tagens, mas também o interêsse com que agricultores e cria
dores procuram melhorar as condições de produtividade 
e criar situações vantajosas para o produto, através da me
canização campestre, já bem adiantada, da introdução de 

reprodutores de boas raças nos rebanhos, e ainda pela con

jugação de esforços comuns po~ meio da Associação Rural 
e da Sociedade Rural da Conservação do Solo, ambas em 
funcionamento no município. Conta, para isso, com o con

curso dos podêres públicos, por intermédio de serviços ofi

ciais como o Pôsto Agropecuário de Guaxupé, a XVI Cir
cunscrição do Serviço Rural de Defesa e Fomento, o Ser

viço de Combate à Broca do Café e o Pôsto de Classifica

ção de Produtos Vegetais. 

A sede municipal é entroncamento ferroviário da Com

panhia Mogiana e oferece agradável aspecto urbanístico, 

com a maioria de seus logradouros pavimentados a paralela-
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pípedos e alvenaria poliédrica. Dispõe de 4 hotéis e 4 

-pensões, com diárias, nos primeiros, de CrS 130,00 e 

Cr$ 250,00, nos quartos e apartamentos, respectivamente; 

de Cr$ 80,00 nas segundas. O meio cultural é bem desen~ 

volvido, com a publicação regular de três periódicos, sendo 
dois semanais e um quinzenal; existência de 6 tipografias 

e duas livrarias, funcionamento da Rádio Clube Guaxupé 

- ZYN-5, Biblioteca Pública Municipal, além de outras 

quatro, um cinema com a capacidade para 863 lugares, dois 

clubes recreativos, dois clubes de futebol, um Country Club 

e duas praças de esportes onde se praticam a natação, o 

volibol, o basquetebol, o tênis e o futebol. 

No setor da assistência social e médico-hospitalar, con· 

ta a cidade com uma Santa Casa de Misericórdia, possuin

do 82 leitos, um ce][ltro de saúde e um pôsto de pueri· 

cultura . O cadastro profissional registra a existência de 9 

médicos, 9 farmacêuticos, 9 dentistas, 7 advogados, 5 agrô· 

nomos e agrimensores, 4 engenheiros e 1 veterinário . Fun

cionam ainda o Asilo São Vicente de Paulo e oito asso

ciações de caridade com 261 associados. 

A Câmara Municipal é composta de 9 vereadores, ele

vando-se a 7 552 o número de eleitores inscritos em .... 

31-XII-1955, dos quais 4 325 votaram no pleito de 3 de ou

tubro do mesmo ano. 

Constitui a cidade sede de um Bispado, que se criou 

a 3 de fevereiro de 1916, pela bula Universalis Scclesiae 

procuratio, do Papa Bento XV, tendo sido instalado a 28 de 

maio· do mesmo ano. O território do município compreende 

uma paróquia, com a Catedral na cidade e 21 capelas. 

Há ainda, no distrito-sede, três templos protestantes 

e dois centros espíritas. 

Estação do E. F. Mogiono 

Para . suas comunicações, dispõe a comuna de uma 

Agência Postal-telegráfica, do Departamento dos Correios 

e Telégrafos, e um serviço de telefones interurbano, com 

1 pôsto público e 390 aparelhos particulares. 

Complementam a instrução primária duas unidades do 

ensino industrial, 3 do secundário, duas do comercial e uma 

do pedagógico. 

(Organizado por Joaquim Ribeiro Costa, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Aro Ido de Almeida.) 
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GUIA LOPES - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - O hoje município de Guia Lopes faz parte 
da região onde anteriormente habitavam os temidos índios 
Cataguazes, que em 1675 foram dizimados por Lourenço 
Castanho. Alojaram-se em suas terras, posteriormente, os 
negros escravos fugidos das redondezas, que ali formaram 
os célebres quilombos, aproveitando as terras férteis da 
cabeceira do Rio São Francisco. 2sses negros viviam da 
agricultura, da pesca e da caça, e durante longos anos re
sistiram ao domínio dos brancos. Somente em meados do 
século XVIII, possivelmente em 1758, Diogo Bueno da 
Fonseca, de ordem do então Governador das Gerais, con
seguiu aniquilá-los em lutas sangrentas. A partir dessa épo
ca, a região passou a ser povoada por mestiços e brancos 
provindos dos centros de mineração, das vizinhanças então 
em decadência . O povoado surgiu, como na maioria dos 
municípios brasileiros, da fé religiosa dos seus habitantes, 
que construíram uma capela em honra a São Roque. Foi 
Belarmino Rodrigues de Melo quem, em 1858, doou as ter
ras que vieram a formar o patrimônio da futura cidade de 
Guia Lopes. O povoado tomou o nome de São Roque, pas
sando a Vila com a denominação de Vila de São Roque. 

A criação do distrito, segundo Nelson C. de Sena, efetivou

-se em 1881, pela Lei provincial n.0 2 785, de 22 de setem
bro. Somente em 1938, pela Lei estadual n.0 148, a então 

Vila de São Roque foi elevada à categoria de município, 

com a denominação de Guia Lopes, isto em homenagem a 

José Francisco Lopes, seu ilustre filho e bravo guia das 
tropas brasileiras durante a célebre Retirada de Laguna. 

Guia Lopes passou a comarca pela Lei n.0 1 039, de 12 de 

dezembro de 1953. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona do Oeste, do Estado de Minas Gerais . O aspecto 

geral do seu território é montanhoso . 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 



Sua área é de 2 170 km2 . A temperatura, determinada 
em graus centígrados, aprese.nta as seguintes médias: das 
máximas: 26; das mínimas: 8; compensada: 17. A sede 
municipal, situada a 824 m dE! altitude, tem como coordena
das geográficas 20° 14' 00" de latitude Sul e 46° 22' 00" 
de longitude W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha 
reta, 258 km, no rumo O. S. O. 

POPULAÇÃO - Segundo 011 dados do Recenseamento de 
1950, era de 12 228 habitant,~s a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 10 078 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
deveria ser de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Ex
plica-se aquêle decréscimo por haver sido desmembrado, 
depois de 1950, o distrito de· Vargem Bonita. 

Principais a~lomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglcmerações urbanas situadas na 
área do município: a sede, a vila de Serra da Canastra, a 
vila de Vargem Bonita. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, er~1 a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1 .•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homent Mulherea N6meroa %.Obre 
abaolutos o total 

geral 
-

Sede .............•.............. 498 504 1 002 8,19 
Vila Serra da Camuotra ...•...... 76 70 146 1,19 
Vila de Vargem Bonita .......... 366 380 746 6,10 
Quadro rural. ................... 5 292 5 024 10 334 84,52 

TOTAL ..................... 5 322 5 996 12 228 1QO,OO 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade- Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo c,s ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvicultura 
Ind6strias extrativas ... , ........ . 
Ind6stria de transformação ...... . 
Com!rcio de mercadorias ........ . 
Com&cio de im6veia e valores mobi· 
· lillrios, cr~dito, seguros e capitali-

zação ........................ . 
Prestação de serviços ... , ....... . 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ....................... . 
Profissões li beraia ............... . 
Atividades sociais ............... . 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança p6blica 
Atividades dom&ticaa, não remu

neradas e atividadea eacolarea dis-
centes ..................... . 

Condições inativas .......... . 

TOTAL .................... . 

H c 

POPULACÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

,men1 Mulherea N6merot % sObre 
absolutos o total 

geral 

2 914 40 2 954 34,61 
552 13 565 6,61 

81 I 82 0,96 
93 - 93 1,08 

2 - 2 0,02 
61 154 215 2,51 

17 1 18 0,21 
10 - lO 0,11 
10 22 32 0,37 

10 1 11 0,12 
4 - 4 0,04 

325 3 860 4 185 49,07 
232 135 367 4,29 

4 311 4 227 8 538 100,00 

Predomina no município o ramo de atividade "agricul
tura, pecuária e silvicultura", que em 1950, conforme a ta
bela acima, absorvia o trabalho de 34,6% da população 
econômicamente ativa. 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados abaixo 
referidos: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (bB) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Milho .............. 1 780 Saco 60 kg 3ll 100 5 296 36,27 
Arroz .............. 700 > > > 10 500 3 990 27,31 
Caf~ ............... 127 Are Oba 6 120 2 754 18,85 
Feijão .............. 550 Saco 60 kg 4 678 1 865 12;76 
Outros ......... ..... 110 - - 704 4,81 

TOTAL ........ 3 267 - - 14 609 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos re
banhos no Município: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Asininc>a ...................... . 
Bovinos.: .................... . 
Caprinos ..................... . 
EqüinClll ...................... · 

~~:-... · ... ·.·.·:.:·.::::::::::::-::: 
Suinos .... , ................... . 

TOTAL .................. . 

4 
42 870 

300 
1 700 

480 
2 200 

10 000 

Cr$ 1 000 

12 
72 879 

21 
2 550 
1 200 

220 
8 500 

85 382 

% sObre 
o total 

0,01 
85,39 

0,02 
2,98 
1,40 
0,25 
9,95 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
m:entos Cr$1 000 % sObre N.o de Potencia 

o total motorea em c.v. 
------------------

Indústria extrativa mi-
neral ....... ....... 5 14 33 3,42 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da pr,odução agrlcola 72 65 674 69,99 1 10 

Ind6atria manufatureira 
e fabril. ............. 131 59 256 26,59 - -

TOTAL ............ 208 138 963 100,00 1 10 

A principal indústria do mun1c1p1o é a de laticínios, 
composta de pequenos estabelecimentos que têm co

mo mercados principais as praças de Belo Horizonte, Bam
buí e Piúí. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a .que segue, a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos serviços de Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .. 

Lo~radouros públicos 

Existentes. 

Abastecimento d'água 

PrMioa servidos- possuindo penas .. 

Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 
{

Totalmente. . . . . . ......... . 

TOTAL .................. . 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

Logradouros iluminados ... I Número de focos .. 
I Consumo em kWh .. 

Ligações domiciliares 

De luz ............ .. .. f N6mero de ligações ...... . 
I Consumo em kWh ... . 

(•) Dadoa relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM&RICOS 

379 

133 

11 
3 

11 

200 
52 200 

164 
38 3155 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 178 km de estradas de rodagem. 

Em 1955, os veículos automotores registrados na Pre
feitura Municipal eram 10 automóveis, 3 camionetas e 11 

càminhões. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE 

OBSERVAÇÕES (km) TRANSPORTE 

Guia Lopes a Bambu!. ... 72 Automóvel Diversos 
Guia Lopes a Delfinópolis 72 Cavalo Diversos 
Guia Lopes a Piumhi .... 70 Onibus Vil.ção Piumiem:e 
Guia Lopes a Sacramento 217 Caminhão Di-.reraos 
Guia Lopes a Vargem Bo· 

Onibus Viação Piumiense nita ................... 14 
Guia Lopes a Belo Hori· 

zonte (Capital do Es-
tado) .............. , ... 370 Automóvel 

Guia Lopes ao Rio de Ja· 
Automóvel, Particulares Bam· neiro (Capital Federal) I 064 a 

Ferrovia e bui - 72 km, 
ferrovia R.M.V. a Belo Ho-

rizonte - 352 km, 
E.F.C.B. ao Rio: 
640 km. 
Total ... 1 064 km 

COM~RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 36 estabel,ecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 17 situados na sede. 

Dispõe também de 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem êsses dados, re

lativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 
. 

Números absolut.os % st!bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(•) e3Crever(•) 
----·------

{Homens ... 775 484 291 62,45 37,55 
Q\ladro urbano Mulheres .. 795 422 373 53,08 46,92 

TOTAL 1 570 !Í06 664 57,70 42,30 

{Homens ... 4 445 1 685 2 760 37,90 62,10 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 266 1 171 3 095 27,44 72,56 

TOTAL 8 711 2 856 5 855 32,78 67,22 

{Homens ... 5 220 2 169 3 051 41,55 58,45 
Em geral. . . . . . Mulheres_. . 5 061 1 593 3 468 31,47 68,53 

TOTAL 10 281 3 762 6 519 63,40 36,60 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser· 
viço de Estatística do Estado de Minas Gerais, no período 
de 1954-1956, assim se apresentava a situação do ensino 
primário no município: 

DADOS NUMll:RICOS. 
ESPECIFICACÃO 

1954 1955 1956 
------------- ------
Unidades escolares .............. 17 13 14 
Corpo docente ........... ...... 26 22 19 
Matricula efetiva ............... 629 587 643 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 27,75%. 
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FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
De1pesa Saldo ou 

Total Tributária realizada deficit 
------·-- ·--
1951 ............ 646 265 571 75 1952 ............ 676 288 639 37 1953 .......... .. 1 008 296 723 285 
1954 ............ 862 217 697 165 
1955 ............ 886 252 927 - 41 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal 

1951 ......................... . 960 646 
1952 ......................... . 164 1 217 676 
1953 ......................... . 179 1 467 1 008 
1954 ......................... . 189 1 566 862 
1955 ......................... . 267 1 765 886 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Na sede do mu
nicípio, os habitantes encontram assistência médica em 1 
hospital, com 9 leitos e 1 serviço de saúde. Para as comu
nicações dispõem de 7 aparelhos telefônicos instalados, en
quanto o divertimento único é proporcionado por 1 cine
ma. Há, ainda no distrito-sede, 1 hotel, uma pensão e uma 
biblioteca. 

Para a eleição de 3-X-1955, havia um corpo de 2 146 
eleitores, dos quais 1 052 compareceram às urnas, esco
lhendo os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 
cidade. 

(Organizado por George Byron Ce.merino, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Cantionil Ferreira Lustosa). 

GUIDOVAL-MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

ASPECTOS HISTóRICOS - As terras que atualmente 
pertencem a Guidoval eram habitadas pelos índios Coroa
dos. Foi o coronel francês Guido Thomaz Marliêre quem 
primeiro realizou contatos com êsses indígenas, isto levado 
pela necessidade de um local para repouso, quando dos seus 
deslocamentos entre Presídio de São João Batista (Vis
conde do Rio Branco), São Januário de Ubá (Ubá), Meia 
Pataca (Cataguases) e Feijão Cru (Leopoldina). No lo
cal hoje denominado serra da Onça, Guido Marliêre le
vantou um pequeno rancho de sapé, onde, após catequizar 
parte dos indígenas, estabeleceu o seu ponto de descanso. 
Com o correr dos anos e na proporção em que a civili
zação dos índios se ia desenvolvendo, outros ranchos fo
ram sendo levantados, originando-se então o povoado do 
Sapé. Em 1851, pela Lei provincial n.0 535, foi elevado a 
distrito, com o nome de Sapé de Ubá. Somente em 1948, 
passou à categoria de município, com o nome de Guidoval, 
em homenagem ao seu fundador, cujos restos mortais des
cansam no antigo local que lhe servira· de abrigo, em suas 
contínuas caminhadas. 



Guidoval está sob jurisdição do têrmo de comarca 

de Ubá. 

A cidade que serve de sede ao município acha-se lo
calizada em um vale nas maq;ens do Rio Chopotó, nome 
de origem indígena e que signilica "descansar o machado". 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA - A 
Lei estadual n.O 336, de 27 dE dezembro de 1948, elevou 
o distrito de Sapé à categoria de município, de acôrdo com 

0 Art. 1.0 da lei supracitada. A primeiro de janeiro de 1949, 
sob a presidência do Sr. Cid Vieira, primeiro Juiz de Paz, 
reuniram-se em sessão solene :ls autoridades, para se pro
ceder à instalação do município de Guidoval. Estavam pre
sentes à solenidade o Padre Sinfrônio de Almeida, Pároco; 
Dr. Felip Balbi, deputado federal; Dr. Levindo Ozanan Coe
lho, deputado estadual; Dr. Pt~dro Xavier Gonçalves, pre
feito municipal de Ubá; Dr. Angelo Moreira Barlela, pre
sidente da Câmara Municipal de Ubá; Manuel Reis Mo
reira e Astolfo Mendes de Carvalho, vereadores à Câmara 
Municipal de Ubá; Capitão Manuel de Araújo Porto, da 
Fôrça Pública do estado de Minas Gerais; Sebastião Vieira 
de Andrade, Escrivão de Paz; Dr. Mário Geraldo de Mei
reles, médico desta localidade; Trajano Fernandes Viana, 
inspetor escolar das Escolas Re·unidas (Mariana de Paiva); 
Deoclésio Lopes Cattete, Coronel Teófilo Braz Pereira da 
Cruz, e outras pessoas. 

Aberta a sessão, o Presid,mte pronunciou as seguintes 
palavras: "Em virtude dos poderes que me foram outorga
dos, declaro instalado o município de Guidoval com jurispru
dência sôbre as circunscrições que têm por sede esta loca
lidade que ora recebe os direitos de Cidade. com competên
cia e atribuições que a Lei confere e determina". 

O Município de Guidoval está sob a jurisdição do têr
mo da comarca de Ubá . 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona da Mata, do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. 

SITUAÇÃO 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

Sua área é de 143 km 2
• A sede municipal, situada a 

239 m de altitude, tem como coordenadas geográficas: 
21° 08' 36" de latitude sul e 42° 4 7' 54" de longitude 
W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 182 km, 
no rumo S.S.E. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 10 063 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 10 608 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
deveria atingir 74 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
\.<>-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
~~---~---------- ----- ----- ----- -----
Sede .. 864 936 I 800 17,89 
Quadro rural. . 4 234 4 029 8 263 82,11 

TOTAL GERAL. 5 098 4 965 10 063 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA- Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, assim se distribuía a população 
da comuna, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E . MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvicultura 
Indústrias extrativas .. 
Indústria de transformação .. 
Comércio de mercadorias .. 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali
zação. 

Prestação de serviços 
Transporte, comunicações e ar-

mazenagem .. 
Profissões liberais .... 
Atividades soei a h .. 
Administração pública, Legislativo 

e justiça. . ... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

neradas e atividades escolares dis
centes .. 

Condições inativas .. 

TOTAL .. 

Homens 

2 764 
I 

108 
97 

I 
100 

34 
5 
7 

12 

223 
171 

3 523 

Mulheres 

109 

I 
80 

23 

3 162 
82 

3 462 

Total 

Números 
absolutos 

2 873 
I 

110 
99. 

2 
180 

35 
5 

30 

12 

3 385 
253 

6 985 

% sôbre 
o total 
geral 

41,14 
0,01 
1,57 
1,41 

0,02 
2,57 

0,50 
0,07 
0,42 

0,17 

48,50 
3,62 

100,00 

O município de Guidoval dedica-se, com maior em
penho, ao ramo "agricultura, pecuária e silvicultura", que 
reúne aproximadamente 41 o/o da sua população maior de 

10 anos. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela abaixo· 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (h a) 

Cr$ 1 000 % sObre Unidade Quantidade o total 

--------- ----- ------ ---·-- ----- -----

Cebola ... 138 Arrôba 82 805 12 421 34,03 

Fumo .. 600 > 39 200 10 588 28,98 

Milho .. 640 Saco 60 kg 17 600 3 872 10,60 

Tomate. 76 Quilo I 280 3 840 10,51 .... 
2 670 7,30 Cana-de-açúcar ... 280 Tonelada 14 430 

Café .... Arrôba 6 245 I 838 5,03 

Outras .... .... - - I 299 3,55 

TOTAL .... - - 36 528 100,00 
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A produção agrícola municipal é relativamente pouco 
representativa. 

Pecuária - Em 31-.XII-55, era essa a situação dos reba
nhos do município: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Aaininos .......... . 
Bovinos ................. . 

~~~~:~·.:::::::::::: 
Muares ........... . 
Ovinos ................... . 
Sulnoo ................... . 

TOTAL .................. . 

5 
5 700 

400 
I 600 

350 
40 

10 000 

Cr$ 1 000 

10 
7 410 

32 
I 760 

630 
4 

9 500 

19 345 

% sôbre 
o total 

0,05 
38,33 

0,16 
9,09 
3,25 
0,02 

49,10 

100,00 

A pecuária também não tem tido desenvolvimento sa

tisfatório . 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre· 

INDÚSTRIA bdeci- gado 
mentos Cr$ 1 0001% sObre N.• de Potência 

o total motores em c.v. 
----------- --------
lndtíotria extrativa mi-

neral ................ 4 11 50 6,57 - -
lndtístria de transforma-

çio e beneficiamento 
da produção agrfcola 4 8 320 42,10 5 59 

lndtístria maoufatureira 
e fabril. ............. 2 6 390 51,33 4 19 

TOTAL ........... 10 25 760 100,00 9 78 

MELHORAMENTOS URBANOS - Assim se resumiam 
os melhoramentos urbanos na sede municipal em 1954, 
conforme registros E!Xistentes nos serviços de Estatística 
da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prádios exister1tes ......... . 

Lo1Jradouros públicos 

Existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 

Pavimentados parcialmente, .............................. . 

Outros ................................................ . 

Abastecin1ento de áifua 

Logradouros servidoe parcialmente ................. . 

Iluminar;ão pública e domiciliar (•) 

{

Ntímero de focos ........... . 
Logradouroe iluminadoo ..... 

Conoumo em kWh ......... . 

LiiJar;ões. domiciliares (•) 

{

Ntímero de ligações ......... . 
De luz ................... . 

Consumo em kWh ......... . 

{

Ntímero de ligações. 
De fOrça ............... . 

Consumo em kWh .. 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

407 

27 

2 

25 

5 

77 

18 300 

317 

109 493 

7 

24 117 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 36 km de estradas de rqdagem dos quais 19 
sob a administração estadual e 17 sob a municipal. 

Em 1955, entre os veículos automotores, a Prefeitura 
Municipal registrou 9 automóveis, 5 camionetas, 22 cami
nhões e 3 ônibus. 

2.00 

Tábuas Itinerárias - São apresentadas, abaixo, as tábuas 
itinerárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO OISTÁNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Astolfo Dutra. 
Cataguases ......... . 
Mirai (1) ............ . 
Ubã......... . .. 
Visconde do Rio Branco (2) 
Guiricema (3) ...... . 

CAPITAL ESTADUAL 

Belo Horizonte (4). ... 

CAPITAL FEDERAL 

Rio de Janeiro (5) ...... . 

27 T~rrea ( Oni'>.) 
46 Térrea (Onib.) 
39 T~rrea (Auto) 
21 T~rrea (0nib.) 
23 T~rrea (Onib.l 
41 T~rrea (Onib.) 

413 Térrea (Onib.) e Estrada de Ferro Leo
poldina de Ubá a 
Ponte Nova e Cen
tral do Brasil de 
Ponte Nova a Belo 
Horizonte. 

323 T~rrea ( Onib.) e Estrada de l'erro Leo
poldina de Ubá ao 
Rio de Janeiro. 

(1) Refere·se esta informação, a uma estrada municipal com passagem s6 
p1ra automóveis. Existe, ainda, outro meio de transporte, que ~ de Guidoval a 
Cataguases e de Cataguases a Mirar, chegando a quilometragem a um total de 78 km. 
- (2) Al~m dêste meio de comunicação, existe ainda o de Guidoval a Ubá por ôni
bus e de Ubá a Visconde do Rio Branco tambem por ônibus com uma distância total 
de 45 km. - (3) O meio de comunicação a que se refere, não~ diretamente de Gui
doval a Guiricema. Vai-se de ônibus de Guidoval a Visconde do Rio Branco e ainda 
de Onibus de Visconde do Rio Branco a Guiricema, chegando a uma distância total 
de 41 km COrJ\O consta no quadro acima. - (4) O itinerário a que se refere ~ o 
seguinte: de Guidoval a Ubá por ônibus- 21 km, de Ubá a Ponte Nova pela Estra
da de Ferro Lt-opoldina - 140 km, de Ponte Nova a Belo Horizonte pela Estrada 
de Ferro Central do Brasil - 252 km. - (5) l!:ste itinerário se distribui da seguinte 
maneira: de Guidoval a Ubá por ônibus- 21 km, de Ubú ao Rio de Janeiro pela Es
trada de Ferro Leopoldina- 302 km. Existe ainda o ônibus da C.I.T.R.A.N. que 
sai de Ubá e passa por esta cidade com destino direto ao Rio de Janeiro. Neste ul
timo caso, a distância total a partir desta cidade ~ de 360 km, aproximado. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas situados 
na sede, e ainda, com 43 varejistas, dos quais 16 localiza
dos na sede. 

Dispõe também de 1 agência e 1 correspondente ban
cários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados que se 
seguem, relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Ntímeroa absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total Jer e sabem ler e aabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(*) escrever(•) 
------------ ----- ----- ----- ----- -----

{Homens ... 731 523 208 71,54 28,46 
Quadro urbano Mulheres .. 799 516 283 64,58 35,42 

TOTAL 1 530 1 039 491 67,90 32,10 

romena ... 3 478 1 514 1 964 43,53 56,47 
Quadro rural. . Mulheres .. 3 308 1 266 2 042 38,27 11,73 

TOTAL 6 786 2 780 4 006 40,96 59,04 

{Homens ... 4 209 2 037 2 172 48,39 51,61 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 4 107 1 782 2 325 43,38 56,62 

.TOTAL 8 316 3 819 4 497 45,92 54,08 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi essa a situação do ensino 
primário no município: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 
--------------- -------
Unidades escolares ............. . 
Corpo docente .......... . 
Matricula efetiva ............... . 

10 
21 

851 

1955 1956 
-------- -------

13 
25 

971 

11 
27 

002 



A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproxima

damente 41,08%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,001 

ANOS 

1951 ........... . 
1952 ........... . 
1953 ........... . 
1954 ........... . 
1955 ........... ·. 

Rec·eita arrecadllda 

Total Tribu1·ária 

521 
530 
853 
815 
837 

494 
503 
828 
721 
755 

Despesa 
realizada 

443 
348 
488 

1 515 
758 

Saldo ou 
"deficit" 

78 
182 
365 
640 

79 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal ---------------------- ------- -------
1951 ........................................ . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1~5 ........................................ . 

1 175 
1 066 
1 809 
2 350 
3 043 

521 
530 
853 
875 
837 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - O distrito-sede, 
para assistir os habitantes, dispõe de 1 serviço de saúde 
e 1 médico em atividade. Hospeda seus visitantes na úni
ca pensão existente. Entre melhoramentos, conta, ainda, 
com 1 telefone e 1 cinema. A instrução primária encontra 
complemento em uma escola de nível secundário, havendo, 
também, uma biblioteca. 

Com um contingente eleitoral de 2 865 alistados para a 

eleição de 3-X-1955, Guidcval acusou o número de 1104 

votantes àquel~ época, quandCI foram escolhidos os 9 ve

readores que lhe compõem o :Legislativo. 

(Organizado por George Bvron Camerino, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Júlio Vieira de Melo) , 

GUIRICEMA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO __,. A fundação de Guiricema verificou-se no 
início do século XIX, quand:> o furriel português José 
Lucas Pereira dos Santos, transitando pela região, delibe
rou nela instalar-se com seus f~miliares e escravos, tal a 
fertilidade da terra . Não se CCinhecem detalhes sôbre suas 
lutas com os silvícolas que ali habitavam, das tribos Coroa
dos, Coropós e Pouris. Alguns anos após, em 1825, tendo 
falecido sua espôsa, Tereza Milria de Jesus, e como o Rio 
Bagre não permitisse o transporte até o distrito de Presídio 
- atual Visconde do Rio Bra11Co - devido às enchentes, 
deliberou doar grande parte de suas terras a Nossa Senhora 
da Incarnação, criando assim um lugar Santo para o se
pultamento de sua companheira . Alguns anos após, cons
truiu-se uma capela em home11agem à Santa, capela esta 
que serviu de marco inicial ao povoado primitivamente 
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chamado Bagre, em virtude da grande quantidade de pei
xes dessa espécie que viviam nas águas do rio local. Em 
1851 foi elevado a distrito com o mesmo nome, sendo eman
cipado administrativamente em 1938, quando teve o seu 
topônimo alterado para Guiricema . O novo nome signi
fica "grande quantidade de bagres", em tupi. 

Guiricema encontra-se judicialmente subordinada à 
comarca de Visconde do Rio Branco. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi criado 
com a denominação de Bagres, por efeito da Lei provin
cial n.0 1 899, datada de 19 de julho de 1872, tendo a Lei 
estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, confirmado sua 
criação. Em virtude da resolução municipal n.0 84, de 20 
de novembro de 1895, foi-lhe dado o novo topônimo de 
Guiricema. Consoante a "Divisão Administrativa de 1911", 
bem como os quadros de apuração do Recenseamento Geral 
de 1.0 -X-1920, e a divisão administrativa do Estado, fixada 
pela Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, Gui
ricema aparece como distrito componente do município de 
Rio Branco, permanecendo nesta condição no quadro de 
divisão administrativa, correspondente ao ano de 1933, e 
contido no "Boletim do Ministério do Traqalho, Indústria 
e Comércio", e nos quadros de divisão territorial, datados 
de 31-12-1936 e 31-12-1937, bem como no anexo ao De
creto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938. 

Por efeito do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de 
dezembro de 1938, criou-se o município de Guiricema, cons
tituído dos distritos de Guiricema e Tuiutinga, desmembra
dos do município de Rio Branco. Guiricema perdeu parte 
do território de seu distrito-sede para formar, no mesmo 
município, o distrito de Vilas Boas. Na divisão judiciário
-administrativa do Estado, estabelecida pelo Decreto-lei 
supracitado, para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o mu
nicípio figura com os 3 seguintes distritos: Guiricema, Tuiu
tinga e Vilas Boas. Ainda na divisão territorial judiciário
-administrativa do Estado, em vigência no qüinqüênio 1944-
-1948, instituída pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 
de dezembro de 1943, Guiricema figura constituída do dis
trito-sede e dos de Tuiutinga e Vilas Boas. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De acôrdo com a divisão 
judiciário-administrativa do Estado estabelecida pelo De
creto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, 
para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, o município de Gui
ricema encontra-se subordinado ao têrmo judiciário de 
Rio Branco, da comarca dêsse nome, continuando assim 
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na divisão em vigor no qüinqüênio 1944-1948, fixada pelo 
Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, 
sendo, porém, nessa última divisão, mudado o topônimo 
do têrmo e comarca de Rio Branco para Visconde do Rio 
Branco. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona da Mata, do Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. 

Sua área é de 287 km2 • A temperatura, medida em 

graus centígrados, tem seus valores_ representados pelas se

guintes médias: das máximas: 32, das mínimas: 15. A sede 

municipal, situada a 320 m de altitude, tem como coorde-
nadas geográficas: 21° 00' 40" de latitude Sul e ....... . 

42° 42' 40" de longitUde W. Gr. Dista da capital do Es

tado, em linha reta, 178 km, no rumo E. S. E. 

SITUAÇÃO A 

,, 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 16 964 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 18 043 habitantes como sua. população 
provável em 31-XII-55, e 63 habitantes por quilômetro qua
drado para possível densidade demográfica . 

.20.2 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-1950; eram 

essas as principais aglomerações urbanas situadas na área 

do município: a sede, a Vila de Tuiut:.nga, a Vila de Vilas 

Boas. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-:1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total· 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
~--------------- ----- ----- ----- -----
Sede ..... . . . . . . . . . 823 925 1 748 10,30 
Vila de Tuiutinga . .. 110 106 . 216 1,27 
Vila de Vilas Boas ... ...... 127 128 255 1,50 
Quadro rural. ..... ....... . .. 7 358 7 387 14 745 86,93 

TOTAL GERAL ... . ... 8 418 8 546 16 964 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA·- Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, assim se distribuía a população muni

cipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

'Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ........ . 
Indústria de transformação ... . 
Comércio de mercadorias ........ . 
C:>mércio de imóveis e valores mobi-

liários, cr~dito, seguros e capitali· 
zação .. 

Prestação de serviços ........ . 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem. 
Profissões I i berais ..... 
Atividades sociais. 
Administração pública, Legislativo 

e justiça.. . . . ... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas, não remu· 

neradas e atividades escolares dis· 
centes ... 

Condições inativas. 

TOTAL .... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

4 327 

247 
138 

3 
129 

25 
9 

14 

25 
5 

504 
323 

5 749 

Mulheres 

281 

I 
2 

I 
153 

4 

42 

5 168 
201 

5 855 

Total 

Números 
absolutos 

4 608 

248 
140 

4 
282 

29 
9 

56 

27 
5 

5 672 
524 

11 604 

% sObre 
o total 

geral 

39,72 

2,13 
1,20 

0,03 
2,43 

0,24 
0,07 
0,48 

0,23 
0,04 

48,92 
4,51 

100,00 

"Agricultura, pecuana, silvicultura" era, em 1950, o 

ramo de atividade mais importante no município, ocupando 

39,72% das pessoas maiores de 10 anos. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (hai % sObre Unidade Quantidade Cr$ l 000 

o total 
----------- ----- ----------- ----- ----

Caf~. I 434 Arrôba 29 370 8 811 21,66 

Arroz I 620 Saco·6o kg 25 520 8 183 20,12 

Milho I 680 . . . 42 840 7 283 17,89 

Feijão .. I 350 . . . 12 520 6 260 15,37 

Fumo .. 220 Arrõba 14 960 3 740 9,18 

Cebola. 125 ' 33 125 2 153 5,28 

Cana-de-açúcar .. 480 Tonelada 14 300 2 145 5,26 

Outras. ....... 97 - - 2 134 5,24 

TOTAL. 7 006 - - 40 709 100,00 



Os p(incipais produtos agrícolas foram: café, arroz e 
milho, com produções a prol! imadas de nove, oito e sete 
milhões de cruzeiros, respectivamente. 

Outros produtos, além dos citados acima, também fo
ram cultivados naquele ano, :;em, no entanto, terem obtido 
índices ponderáveis de produção. 

Pecuária Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos. 
Bovinos. 
Caprinçs. 
Eqüinos. 
Muares. 
Ovinos. 
Suínos. 

. TOTAL. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

5 
10 900 

730 
320 
900 
:lo o 

12 000 

VALOR 

Cr$ I 000 

18 
18 530 

73 
244 
620 

30 
li 400 

33 915 

% sôbre 
o total 

0,05 
54,65 
0,21 
6,61 
4,77 
0,08 

33,63 

100,00 

O valor total dos rebanhos foi estimado em pouco 
mais de trinta e três milhões de cruzeiros, entrando os bovi
nos com 54,65% dêsse valor. 

A pecuária é atividade secundária e a criação de gado 
se destina quase que exclusivamente à produção de leite. 

Indústria - A organização i.ndustrial pode ser conhecida 
por êsses dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.r) de Pess•)al EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta· emp:·e· 
INDÚSTRIA beleci· gado 

mentos Cr$ 1000 % sôbr< N." de Potência 
o total motores em c.v. 

----·-·------- -~-- ----- ----- ----- --- ----

Indústria extrativa mi· 
nera1 - - - - - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 255 ~41 2 120 86,93 4 35 

Indústria manufatureira 
< fabril. .. li 13 31Q 13,07 4 3 

TOTAL .. 266 (54 2 439 100,00 8 38 

Guiricema não alcançou ainda um nível industrial 
satisfatório. 

Segundo os dados acima, possuía, naquele ano, 266 
estabelecimentos industriais, na sua maioria pequenas uni
dades dedicadas ao tipo de transformação e beneficiamento 
de produtos agrícolas. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a st
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 

Prédio do Ginásio Municipal 

Grupo Escolar Coronel Luís Coutinho 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís-
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DAD:JS 
NUMil:RICOS 

---------------------------- -------
Número de prédios exi!;tentes. 

Logradouros públicos 

Existentes ..... 

Pavimentados . . 

{

Inteiramente . .. 
. . . . . . . Parcialmente . . 

TOTAL .... 

Outros. 

Abastecimento de á,4ua 

Pr~dios servidos - possuindo penas. 

Logradouros servidos. 
{ 

Totalmente ... 
. . Parcialmente. 

TOTAL .... 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{

Número de logi'adourot~ ... . 
Logradouros iluminados...... Número de focos ....... . 

Consumo em kWh .... . 

LiAações domiciliares (•J 

De luz ........... . .... {Número de ligações. 

Consumo em kWh .. 

De fôrça .... .... {Número de ligações. 

Consumo em kWh .. 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

518 

22 

2 
3 

5 

17 

40 

4 

15 
100 

24 185 

268 

74 530 

3 

20 638 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 230 km de estradas de rodagem, dos quais 27 
sob a administração estadual e 203 sob a municipal·. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 10 automó
veis, 8 camionetas, 13 caminhões e 3 ônibus. 

Tábuas Itinerárias- Assim se apresentam as tábuas itine
rárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Visconde do Rio Branco. 
São Geraldo. 
Guidoval. 
Ervália. 
Miraí .. 
Capital Estadual .. 
Capital Federal. 

DISTÂNCIA VIA DE 
lkm) TRANSPORTE 

----- ----·---

18 Terrestre 
28 Terrestre 
40 Terrestre 
56 Tcrrest.-e 
36 Ter.-estre 

316 Terrestre 
376 Terrestre 

OBSERVAÇÕES 

Via Vise. R. Branco 
Via Vise. R. Branco 
Via Vise. R. Branco 

Via Vise. R. Branco 
Via Vise. R. Branco 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situados 
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na sede, e ainda com 68 varejistas, dos quats 24 localiza

dos no distrito-sede. 
Dispõe também de 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à al:fabetização, fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(*t 

---------- ---- ---- -----

{Homens ... 883 631 252 71,46 28,54 
Quadro urbano Mulheres .. 991 589 402 59,43 40,57 

TOTAL I 874 I 220 654 65,10 34,90 

{Homens ... 6 033 2 817 3 216 45,69 53,31 
Quadro rural. Mulheres .. 6 024 2 041 3 983 33,88 66,12 

TOTAL 12 057 4 858 7 199 40,29 59,71 

{Homens ... 6 916 3 448 3 468 49,85 50,15 
Em geral.. . Mulheres .. 7 OIS 2 630 4 385 37,49 62,51 

TOTAL 13 931 6 078 7 873 43,62 56,38 

(*) Inclusive pessoas de instrução n~o declarada. 

Ensino Primário- Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi essa a situação do en

sino primário no município: 

DADOS NUM~RICOS 

ESPECIFICAÇÃO 
1954 1955 

~ 
-----------~- ----------

Unidades escolares 33 27 
Corpo docente 53 48 
Matrícula efetiva I 915 I 813 

1956 

27 
44 

2 056 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 49,55%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município,no período de 1951-1955, é bem caracte

rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada "deficit" 

------------------ ------
1951. .... ... .... 677 259 b63 14 
1952 ..... ... 685 287 702 - 17 
1953 .. ... .... I 024 292 950 74 
1954 .. .. .. 891 305 932 - 41 
1955. I 110 436 937 173 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 

sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estadual Municipal 
------------------------------- --
1951. ....... . 
1952 ...... . 
1953 ...... . 
1954 .... . 
1955 ..... . 

I 574 
I 533 
2 355 
2 833 
3 854 

677 
685 

I 024 
891 

I 110 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL-- Na sede do mu
nicípio acha-se instalado 1 serviço de saúde, est~ndo 1 mé
dico exercendo sua profissão. Para suas comunicações, con
tava com 3 aparelhos telefônicos. Possu1a, ainda, a comuna, 
1 hotel, 1 cinema, 1 jornal e duas bibliotecas. 

Para a eleição de 3-X-1955, o município inscreveu 
5 243 eleitores, dos quais 2 666 compareceram às urnas, 
escolhendo os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 
cidade. 

(Organizado por George Buron Camerino, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Vicente do Nascimento Netto). 

HELIODORA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO 1 - Em 1869, os terrenos em que está locali
zada a cidade de Heliodora pertenciam à Fazenda de São 
Joaquim do Paraíso, constituída de muitos alqueires, e que 
ia ser dividida entre os herdeiros de Feliciana Maria do 
Nascimento. Feita a divisão, coube a gleba de setenta al
queires a Guilherme da Silva Mendes e sua mulher Ana 
Vitória de Jesus, Catarina de Sena e Caetana Maria de 
Jesus, os quais, nessa ocasião, doaram onze alqueires da 
referida gleba para a constituição do patrimônio de uma 
igreja e respectivo cemitério, que seriam ali construídos. 

Algum tempo depois, José Vieira da Silva, natural de 
Santa Catarina, adquiriu terrenos da mesma gleba e, indo 
à cidade de Campanha legalizar o respectivo documento, 
foi informado pelo Escrivão João Possidônio da existência 
da doação, resolvendo, em vista disso, consultar sôbre o 
assunto o Vigário de Santa Catarina, Padre Antônio Carlos 
Evêncio da Silveira. ~ste, em comum acôrdo com José Vi
eira da Silva, dirigiu-se ao local da doação, onde celebrou 
a primeira missa e tomou posse do patrimônio, em nome. 
do Arcebispo de Mariana, deixando a José Vieira a incum
bência de angariar donativos para a construção da capela, 
tendo o sendor campanhense, Dr. Joaquim Leonel de Re
sende Alvim, obtido para o mesmo fim, do Imperador Dom 
Pedro 11, o auxílio de oitocentos mil réis. Em 1870, con
cluiu José Vieira da Silva a construção da capela, em cuja 
obra foi auxiliado por Maximiano Gonçalves de Siqueira 
e Joaquim Bibiano Gonçalves. Por deliberação do Vigário 
de Santa Catarina, foi a capela dedicada a Santa Izabel 
embora desejo em contrário, manifestado por Joaquim Bi-

Visto parcial do cidade 
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biano que lembrara o nome da antiga fazenda de onde saíra 
o patrimônio. 

Em tôrno da capela formou-se em pouco tempo o ar
raial de Santa Izabel, que fl)i elevado a distrito pela Lei 
provincial n.0 2 084, de 24 d.e dezembro de 1874:.: confir
mada pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
fazendo parte do município de Campanha. 

Com a criação do m~nicípio de São Gonçalo do Sapu
caí, pela Lei provincial n.0 2 ~·54, de 19 de outubro de 1878, 
foi a êle anexado o distrito de Santa Izabel, que passou 
a denominar-se Heliodora, pela Lei n.0 843, de 7 de se
tembro de 1923, em homenagem à heroína da Inconfidência 
Mineira - Bárbara Heliodc,ra. Pela Lei n.0 336, de 27 
de dezembro de 1948, foi desmembrado do município de 
São Gonçalo do Sapucaí e comstituído em município autô
nomo, como o nome de Senador Lemos, posteriormente subs
tituído pelo antigo nome d~ I:l eliodora pela Lei n.0 1 039, de 
12 de dezembro de 1953, o município de Heliodora faz par
te, desde sua criação, da comarca de São Gonçalo do Sa
pucaí. 

José Vieira da Silva, a quem já acima se fêz referên
cia, é considerado como principal fundador do povoado 
que deu origem ao município. Homem probo e trabalhador, 

2 A cópia das fichas toponímicas do fichário da Seção de Do
cumentação do Serviço de Estatística para Fins Militares, do I.B.G.E., 
dá para essa Lei o n.0 2 454, de l9 de outubro. Adotei, entretanto, 
as notas do A.M.E., porque a Ld n.0 2 454, de 19 de outubro, é a 
da criação da Vila de São Gonçalc do Sapucaí, de acôrdo, aliás, com 
o mesmo fichário (Nota do Redator) . 

sempre se ocupou com as questões de interêsse da locali
dade. Em 1897, mediante subscrição pública e grande tra
balho de membros de sua família, promoveu a execução 

. das obras de reforma da primitiva capela, transformando-a 
na igreja atual. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município de He
liodora, situado na Zona Sul do Estado, tem a superfície de 
140 km2 • A temperatura, medida em graus centígrados, nos 
dá os seguintes valores: média das máximas: 35; das míni
mas: 8; média compensada: 23. A sede municipal, situa
da a 880 m de altitude, apresenta como coordenadas geo
gráficas 22° 03' 36" de latitude Sul e 45° 35' 12" de lon
gitude W. Gr., distando da capital do Estado, em linha reta, 
293 km, no rumo S.S.O. 

SITUAÇÃO 

,, 

· Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 4 619 habitantes a população do município, ten
do sido estimada em 4 868 habitantes para 31-XII-1955, 
de acôrdo com o Departamento Estadual de Estatística. 
Ainda para aquela época, calculava o mesmo órgão a den

sidade demográfica de 35 habitantes por quilômetro qua

drado. 

Vista parcial da Aveni~a Tiradentes 
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Cine Guarany 

Localização da população - Com base nos mesmos dados 
do Recenseamento de 1950, estava a população do muni
cípio assim localizada: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.o-VII-1955 

LOCALIZAÇÃO DA Tota·1 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres Númer-os % sôbre 

absoluto~ o total 
geral 

---------
Cidade de Heliodora. .. . .. 516 532 I 048 22.68 
Quadro rural. .. ........ ... I 900 I 671 3 571 77,32 

TOTAL GERAL .. .... 2 416 2 203 4 619 100,00 

Fóbrica de lactose refinada 

:1.06 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - De acôrdo com os dados do. Recenseamento 
Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da população 
municipal, segundo os ramos de atividade; 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

H AMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres Números % sObre 
absolutos o total 

------------- ---- geral ---- ----· --
A~ricultura, pecuária e silvicultura I 180 21 I 201 37,77 Indústrias extrativas. 5 - 5 0,15 Indústria de transform~çã~ .. 81 4 85 2,67 Comércio de mercadorias. . . . 35 - 35 1,10 Comércio de in16veis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capital i~ 
zac;ão ... 2 - 2 0,06 Prestação de serviços 47 70 117 3,67 Transporte, comunicac;Ó~s ~ ar~a-ze. 
nagem ..... " . 16 I 17 .0,53 Profissões 1 i ber~i~.' 4 - 4 0,12 

Atividades sociais. . . . . . . . . . . . . . 11 11 22 0,69 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ... 8 I 9 0,28 
Defesa naciotial·~ ~~g~~~nç~ ·públi~~ 2 - 2 0,06 
Atividades domésticas, não remu· 

neradas e atividades escolares dis· 
c entes ........... . . . . . . . . . . . . 100 I 295 I 395 43,88 

Condições inativas .. 181 106 287 9,02 

TOTAL. I 672 I 509 3 181 100,00 

A taxa de 37,77% da população de 10 e mais anos de 
idade ocupada na agricultura, pecuária e silvicultura repre

senta índice apreciável da atividade do município no traba

lho rural. Aparecem, por outro lado, com taxas expressi

vas, os ramos de atividade na indústria de transformação e 

na prestação de serviços. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (h a) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

Café . ....... 990 Arrôba 33 000 15 675 70,57 
Arroz com casca .... 433 Saco 60 kg 12 800 4 096 18,43 
Cana.de-açúcar ... .. 93 Tonelada 3 000 480 2,16 
Feijão .......... .... 68 Saco 60 kg 1 470 473 2,12 
Outras ...... , ...... 102 - - 1 493 6,72 

TOTAL ........ 1 686 - - 22 217 100,00 

É notável a percentagem de 70,57% alcançada pelo 
café no valor da produção total, enquanto na área cultivada 

êle ocupa 58,71% do total. Enquanto isso o arroz, segundo 

produto no valor da produção, concorrendo para o mesmo 

com 18,43%, ocupa uma área de mais de 25% da total 

cultivada. 

Pecuária - Em 31-XII-55, assim se apresentavam os reba

nhos do município: 

REBANHOS 

Asininos ..................... ·. 
Bovinos ...... , ............... . 

~~~~~~~~~:::::::::::: ~ ~ ~ ~:::: 
Muares ........ . 
Ovinos ..................... . 
Suínos ...... . 

TOTAL .. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

5 700 
210 
700 
350 

80 
5 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

10 260 
32 

1 260 
910 

14 
4 500 

16 976 

% sObre 
o total 

60,45 
0,18 
7,42 
5,36 
0,08 

26,51 

100,00 



Verifica-se que os rebanhos bov~no e suíno represen
tam a quase totalidade da pecuária de cri.ação, pois os eqüi
nos e muares, pelos números c:>m que aparecem no quadro, 
devem ser animais de trabalho. É interessante mencionar, 
no setor da criação, o parque avícola, com 19 500 cabeças, 
no valor de Cr$ 792 000,00, Cl)m uma produção de 48 000 
dúzias de ovos, valendo Cr$ 672 000,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados abaixo, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta· empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sôbre N.• de Potência 

o total motores em c.v. 
------------- ----

Ind6atria extrativa mi-
neral. ............... 6 ; 43 1,65 - -

Indiíatria de transforma-
ção e beneficiamento 
doa produtos agrlcolas 5 5 100 3,85 2 8 

lnduatria manufatureira 
e fabril. ............. 19 33 2 453 94,50 12 37'/, 

TOTAL ........... 30 H 2 596 100,00 14 45 11, 

Pelo capital empregado, 94,50% do total, verifica-se 
que a indústria manufatureirE. e fabril_ do município tem 
importância apreciável na sua economia. Essa indústria ~ 
representada, em sua maior parte, pela fabricação de lati
cínios, cuja produção, em 195!í, teve o seu valor acima de 
Cr$ 7 000 000,00. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Resumem-se no qua
dro os melhoramentos urbanos na sede municipal em 1954; 
conforme ·registros existentes nos serviços de Estatística 
da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ......... ......... . 

Lo~radouros públicos 

Existentes .. · ....... . 

{

Inteirainente ... , ..... ...... . 
Pavimentados ............. : Parcialt•unte ............... . 

TOTAI. ................. . 

Outros ................................................ . 

Abastecimento de água 

Pr~dios servidos possuindo penas ...... . 
Logradouros servidos totalrnente . ...... . 

Esl{otos 

L d 
·.d {De despe; o ................ . 

ogra ouros aervt os ...... . 
De águas superficiais . ...... . 

P ~d· d {Pela rêde ................. . rc lOS esgota os .......... . 
Por fossa! ................. . 

Iluminação pública e domiciliar (') 

{
Nú~ero ele logradouros ....... . 

Logradouros iluminados. . Nún:aero c~e focos ..... _. ... .. . 
Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (*) 

De luz ..... ___ .{Número C.e ligaçõe~ .. . 

Consumo em kWh : . . . 

De fôrça. ... {Número C e ligações .. . 

Consumo em kWh . .. . 

(') Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMil:RICOS 

343 

11 

3 
4 

7 

4 

203 
11 

8 

8 

41 

162 

16 
119 

30 398 

234 

64 131 

12 

5.3 099 

MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇõES - O 
território do município é cortado por uma rêde de 74 km 
de estradas de rodagem mantidas pelo govêrno municipal. 

( 

Vista parcial da cidade 

Em 31 de dezembro de 1955, achavam-se registrados na 
Prefeitura Municipal 46 veículos motorizados, sendo 18 pa
ra passageiros,. dos quais 9 automóveis, 3 ônibus e 6 moto
cicletas; 28 para carga, sendo 17 caminhões, 7 camionetas 
e 4 tratores agrícolas. 

Tábuas itinerárias - Para as viagens da Cidade às sedes 
municipais limítrofes e às capitais do Estado e da União, 
são preferidas as seguintes vias de transporte: para Lam
bari - a) via Capelinha . do Embirizal, rodovia, 28 km, 
b) via Povoado da Sobralada, rodovia, 33 km; para São 
Gonçado do Sapucaí, rodovia, 29 km; para Natércia, rodo
via, 24 km; para Careaçu, rodovia, 18 km; para Belo Hori-

Prefeitura Municipal 
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Hospital Pe. Carmelo D'angelo 

zonte- a) rodovia, 446 km, b) ferrovia, 672 km; para , 

Rio de Janeiro - a) rodovia, 383 km, b) ferrovia, 429 km. 

Há linhas de ônibus entre Heliodora e as cidades de Lam

bari, São Gonçalo do Sapucaí e Careaçu, sendo, para esta 

cidade, através de Pouso Alegre . 

COMÉRCIO E BANCOS - Há no município 38 estabele

cimentos comerciais, sendo 1 atacadista e 31 varejistas, lo

c~lizados na sede municipal; os demais, em outras locali

dades . O serviço bancário é feito por intermédio de 4 cor

respondentes . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados abaixo, 

relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absol u toa % aôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e aabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrevet(•) escrever(•) 

------

r~~· 
434 291 143 67,05 32,95 

Quadro urbano Mulheres .. 458 252 206 55,02 44,98 

TOTAí~ 892 543 349 60,87 39,13 

rm~ 
1 549 328 1 221 2i,17 78,83 

Quadro rural. . Mulheres .. 1 478 322 1 156 21,78 78,22 

TOTAI, 3 027 650 2 377 21,47 78,53 

r-· I 983 619 1 364 31,21 68,79 

Em geral . 
.. . . . M::e:e:L 

I 836 474 I 362 25,81 74,19 

3 819 I 093 2 726 28,62 71,38 

(•) Inclusive peaaoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 

no período de 1954-1956, assim se estimava o ensino pri
mário no município: 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
------

Unidades escolares . ............. 7 7 lO 
Corpo docente ...... .... ....... 13 15 18 
Matricula efetiva ......... . . . . . . 510 518 815 

~08 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima

damente 72,83%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A-·situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributâria 
realizada ''deficit" 

~----- -·----- --·---------- -----
1951 .......... 579 280 694 - 115 

1952 ..... 577 2!5 623 -- 46 

1953 ... .... I 002 258 673 329 

1954 ....... 934 298 925 9 

1955. ........ 957 373 I 075 - 118 

Quanto à arrecadação nas três esferas da administração, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte, não 
consignada, porém, a arrecadação federal, por inexistência, 

no município, na respectiva exatoria: 

ANOS 

1951. .. 

1~52 .. . 

19,53 .. . 

1954 ........ . 

1955 .......... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 

1 178 579 

1 489 577 

1 559 1 002 

1 792 934 

3 392 957 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A economia do 
município tem a sua base principal na atividade agrícola 
e na indústria pastoril, para cujo florescimento concorre 
a excelente qualidade de suas terras de culturas e de suas 
pastagens. De acôrdo com o Recenseamento de 1950, havia 
no município 192 propriedades rurais, número êsse que já 
se eleva a 366, de acôrdo com o lançamento de 1956 da . 
coletoria estadual. O principal produto da exploração agrí

cola é o café, de que havia em 1955 cêrca de 1 500 000 pés, 
sendo 1 100 000 em franca produçã<:>· Na pecuária predo
mina o rebanho bovino, para produção de leite, com o cru
zamento das raças indiana e holandesa. Há grande pro
dução de laticínios, preponderando nessa atividade as Fá
bricas "Laticínios Heliodora" e a "Lactose Refinada He
liodora". O beneficiamento de produtos agrícolas destina
dos à exportação é feito através de 6 máquinas de beneficia

mento de café e 3 de arroz. 

A produção do município é exportada de preferência . 

para São Gonçalo do Sapucaí, Santa Rita do Sapucaí, Na
tércia, Lambari, Careaçu e Jesuânia, mantendo o comércio 
local suas transações com essas praças e ainda com as de 

São Paulo e Rio de Janeiro. 

A cidade está situada em local aprazível, dotado de 
clima saudável, tendo como anteparo majestosa serrania. 
.Entre os logradouros, merece realce a praça, de belo as
pecto, arborizada e ajardinada . As ruas são bem traçadas. 



quase tôdas pavimentadas e dotadas de arborização e pas

seios, com bom número de prédios residenciais de cons

trução moderna. Há um estabelecimento hospitalar, bem 
aparelhado, com capacidade para 14 leitos. O cadastro pro

fissional registra a existência de 1 médico, 3 dentistas e 3 

farmacêuticos. Funciona um cinema, com capacidade para 

310 pessoas. O culto católico está organizado com uma pa~ 
róquia, uma igreja matriz e três capelas, não havendo re~ 

presentação de outras crenças. A hospedagem é suprida, por 

2 hotéis e uma pensão. No concernente a comunicações, 

conta ci município com uma agência do Departamento dos 

Correios e Telégrafos, além de serviço telefônico composto 

de 3 aparelhos particulares ligados à rêde de Lambari, e 1 

público. 

A edilidade estava composta de 9 vereadores, eleitos 

em 3-X-1955 por 624 dos 1 239 cidadãos que formavam, 

àquela época, o corpo de vo·:antes. 

(Organizado por Joaquim R:.beiro Costa, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Osny de Abreu). 

IAPU- MG 
Mapa Munici:~al no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - No último quartel do século passado, a 

região onde se ergue a cid.ade de Iapu cobria-se por exten

sas matas, sem um único morador. Já era conhecida de 

brancos, ao que parece, pois sua fama como possuidora de 
terrenos próprios para lavoura atraía os iniciais moradores, 

simples posseiros. Dêles, o primeiro a se fixar foi Raimundo 

José de Souza, oriundo de São José do Rio Prêto. Era seu 

companheiro, nessa viagem, o sobrinho Antônio Bronze 

de Souza que, em 1941, relatou o modo por que se deu a 

chegada de Raimundo e a origem do primeiro nome da 

região. 

Foi a 26 de dezembro de 1822. Encontrado o terre

no que melhor lhe pareceu para se fixar, desmontou as ca

nastras, tirou delas um pequeno catecismo e procurou ver 

qual o santo do dia, verific:mdo ser Santo Estêvão. ~ste 

foi o nome dado ao ribeirão que passava perto e, por ex

tensão, a todo o local. Em 1884, outros posseiros haviam 
chegado e construíram uma capela tôsca, que, em 1925, 

foi substituída por outra maior, mas, ainda assim, bastante 

humilde. Nessa ocasião, o arraial não contava com mais 

de setenta casas. 

Conquanto haja topônir.1os indígenas na região - o 

ribeirão do Bugre e seu afluente Bugrinho - e tenham sido 
encontrados vestígios de cerâmica indígena pelos arredores, 

já em 1882, quando chegaram os posseiros, nenhuma tribo 

foi encontrada na região. 

Pela Sinopse Estatística do Município de Caratinga, 

publicada em 1948, tem-se notícia de que, pela Lei esta
dual n.0 843, de setembro de 1923, foi criado o distrito de 

Boachá e que, na relação d1)S distritos de Caratinga, em 

1933, figurava o distrito de Santo Estêvão, antigo Boachá. 

Quando e como surgiu :!SSa denominação de Boachá 

não ·o sabemos. Também não podemos informar as razões 

por que o topônimo Santo Estêvão, o J:t?.ais antigo e certa

mente mais impático, foi trocado pelo de lapu, nome de 

um pássaro prêto, . comum na região, de cauda amarela, 

que em outras localidades mineiras recebe o nome de 
"guacho". 

DIVISÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIARIA - O po
voado de Santo Estêvão foi declarado distrito, com o no
me de Boachá, pela Lei estadual n.0 843, em setembro de 
1923, formado com território desmembrado do distrito de 
Tarumirim e do município de Caratinga. Figur.a na relação 

dos distritos de Caratinga, em 1933, com a denominação 

de Santo Estêvão (antigo Boachá) . Pelo Decreto-lei esta

dual n.0 148, de 17-12-1938, o distrito de Santo Estêvão 

passa a fazer parte do município de Inhapim, criado, ainda, 

por aquela mesma resolução, e pelo Decreto-lei estadual 

n.0 1 058, de 31-12-1943, o distrito de Santo Estêvão passou 

a denominar-se lapu, continuando no quadro municipal de 

Inhapim. Pela Lei estadual n.0 336, de 27-12-1948, foi 

criado o município de lapu, com território do distrito de 

mesmo nome, parte do território do município de Inhapim 

e parte do de Tarumirim, sendo instalado a 1.0-1-1949. 

Pela Lei de sua criação, o município foi colocado sob 

a jurisdição do têrmo e comarca de Inhapim. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Rio Doce, do estado de Minas Gerais . 

Sua área é de 617 km:.!. A sede municipal, situada a 

446 m de altitude, tem como coordenadas geográficas .... 

19° 25' 20" de latitude Sul e 42° 12' 54" de longitude 

W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 190 km, 
no rumo E:N .E. 

SITU ... ÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 17 884 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

.2.09 



Minas Gerais dão 19 479 habitantes como sua população 

provável em 31-XII-:55, época em que a densidade demo

gráfica deverá atingir 32 habitantes por quilômetro qua

drado. 

Principais aglomeraçôes urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área do muni

cípio eram a sede, a vila de Bugre, a vila de São João do 

Oriente. 

Localização da população - Os dados do Recenseamento 

de 1950, permitiam considerar a população municipal as

sim localizada: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
abSolutos o total 

geral 
------ ------ ------- --------

Sede ......................... 337 367 704 3,93 

Vila de Bugre ......... ........ 134 157 291 1,62 

Vila de São João do Oriente. .. .. 324' 370 694 3,90 

Quadro rural. ...... ..... 8 098 8 097 16 195 90,55 

TOTAL GERAL ... ........ 8 893 8 991 17 884 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po

pulação, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
----- ----- ----- ---·--· 

Agricultura, pecuária e silvicultura 4 828 80 4 908 41,16 
Indústrias extrativas ......... 192 2 194 1,62 
Indústria de transformação, .. 128 I 129 1,08 
Com6rcio de mercadorias ......... 142 1 143 1,19 
Prestação de serviços ........... 53 95 148 1,25 
Transporte, comunicações e er1naze· 

nagem .................. 45 45 0,37 
Profissões liberais ...... 9 9 0,07 
Atividades sociais ............ 7 6 13 0,10 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 16 16 0,15 
Defesa nacional e segurança pública 2 2 0,02 
Atividades domkticas, não remu-

neradas e atividades escolares dia-
centes ................. 153 5 573 5 726 48,03 

Condições inativas: .............. 351 240 591 4,96 

TOTAL ............ 5 926 5 998 11 924 100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura ~ A produção agrícola 

no município, em 19S5, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS 
AGR1COLAS % sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000,00 

o total 
------------- -------- ------ ------- -------

Caf~ . ...... Arrôba 67 000 i o 100 43,50 

Milho. Saco 60 kg 140 000 16 800 36,38 
-

Arroz .. .. Saco 60 kg 17 000 4 080 8,83 

Cana-de-açúcar ... Tonelada 30 000 3 000 6,50 

Outras .... -- 2 217 4,79 

TOTAL GERAL. - 46 197 100,00 

:uo 

Pecuária -- Em 31-XII-55 os rebanhos de lapu podiam ser 
situados da forma que se segue: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Asininos. 40 

Bovinos. 11 500 

Caprinos ISO 

Eqüinos. 5 000 

Muares ... 700 

Ovinos. ISO 

Su!nos. 15 000 

TOTAL. 

Cr$ 1 000,00 

100 

17 250 

15 

7 500 

3 400 

15 

12 000 

40 280 

% sôbre 
o total 

0,24 

42,84 

0,03 

18,62 

8,44 

0,03 

29,80 

100,00 

Indústria - A organização industrial permite seu conheci

mento pelos presentes dados, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDúSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$1 000 % sôbre N.o de Pot~ncia 

o total motores em c.v. 
------------- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Indústria extrativa mi-

neral. .... 8 18 130 6,29 - -

Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 

da produção agricola 115 232 I 472 71,21 2 11 

Indústria manufatureira 

e fabril ...... 5 11 465 22,50 2 52 

TOTAL .. 128 261 2 067 100,00 4 63 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS 

NUM~RICOS 

---------------------------------- --------

Número de prédios existentes .... 

Lo~radouros públicos existentes .. 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

Logradouros iluminados ..... 

Li~~çõeR domiciliares (•) 

De luz .... 

{

Número de focos .. , ... 

Consumo em kWh .... 

{

Número de ligações .... 

Consumo em kWh 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

236 

11 

50 

10 800 

68 

20 556 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 120 km de estradas de rodagem, dos quais 11 

se encontram sob a administração estadual e 109, sob a 

municipal . 
Em 1955, os veículos automotores registrados na Pre

feitura Municipal eram 6 automóvéis,- 3 camionetas, 28 ca

minhões e 4 ônibus. 



Tábuas Itinerárias - As táb'-las itinerárias do município 

assim são apresentadas: 

ITINERÁRIOS E MEIOS DE 
TRANSPORTE 

AO RIO DE JANEIRO: 

1 -Por ônibus, de IAPU a CARATINGA, via 
Inhapim (25), Ubaporanga (35) ......... . 

-a partir, dai, pór avião, por Onibus e pela Jt.F.L., 
ver CARATINGA ........ . 

2 - Por ônibus, de IAPU a GOVERN 1\DOR 
VALADARES, via Encruzilhada pa1 a la pu 
(11), Dom Cavatti (20), Taruaçu (28: Santa 
Bárbara (40), Alpercata (70) ..... . 

-a partir dai, por avião, e pela EFVM, ver GQe 
VERNADOR VALADARES ... 

A BELO HORIZONTE: 

3 - Pôr ônibus, de IAPU a CARATINC A, ver 
(REF.ll......... .. 

-a partir daí, por avião, por ônibus e pela E.F.L. 
ver CARATINGA ............... . 

4 - Por ônibus, de IAPU a GOVERN 1\DOR 
VALADARES," ver (REF. 2) ..... 

- a partir dai, por ônibus, por avião ~ pela 
- EFVM, ver GOVERNADOR VA-
LADARES. 

A AÇUCENA: 

5 - Por ônibus, de IAPU a GOVERNI•DOR, 
VALADARES, ver (REF. 2) .. 

- a partir daf, ver GOVERNADO!< VA
LADARES .... 

A CARATINGA: 

7 - Por ônibus, de IAPU a CARATINC·A, ver 
(REF.l) ... 

A INHAPIM: 

8 - Por ônibus, de IAPU a INHAPIM 

A MESQUITA: 

9 - Por automóvel, de IAPU a MESQUITA, 
via São Sebastião do Bugre (8), São José do 
Bugre (161, Cachoeira Escura (30), Bom 
Jesus_ do Bu~e (51). 

A TARUMIRIM: 

10 - Por ônibus, de IAPU a TARUMIRIM, via 
Encruzilhada de Iapu (11), Dom Cavatti 
(20), Taruaçu (28) ........ . 

. A· SÃO SEBASTIÃO DO BUGHE: 

11 - Por automóvel, de IAPU a SÃO S &BAS-
TIÃO DO BUGRE ............. . 

. A SÃO JOÃO DO. ORIENTE: 

12 - Por ônibus, de SÃO JOÃO DO ORIENTE, 
via Santa Maria de Baixio (U) ...... . 

EXTENSÃO 
(km) 

54 

88 

54 

87 

87 

54 

25 

67 

41 

8 

17 

Tempo 
médio 

gasto em 
viagem 
H-M 

2- 00 

3- 00 

2- 00 

3 -- 00 

3- 00 

2- 00 

I- 00 

4- 39 

2- 00 

o- 20 

3- 00 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 158 estabeleciment·JS comerciais varejistas, dos 
quais 12 situados na sede. 

Dispõe de 2 correspondentes bancários . 

. INSTRUÇÃO PúBLICA __:_ Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 

{

Homens ... 
Quadro urbano Mulheres .. 

TOTAL 

{

Homens .. . 
Quadro rural. . Mulheres .. . 

TOTAL 

{

Homens ... 
Em gera!. . . . . . Mulheres .. 

TOTAL 

Númerc 

Total 

624 
742 

. , 366 

6 565 
6 497 

13 062 

7 189 
7 239 

14 428 

s absolutos 

Sabem Não 
ler e sabem 

screver ler e 
escrever(*) 

---- -----
357 267 
320 422 

677 689 

I 179 5 386 
517 5 980 

I 696 11 366 

I 536 5 653 
837 6 402 

2 373 12 055 

(*) Inclusive pessoas de instrução' nio declarada. 

% sôbre o total 

Sabem Não 
ler e sabem 

escrever ler e 
escrever(•) 

----- -----· 

57,21 42,79 
43,12 56,88 

49,56 50,44 

17,95 82,05 
7,95 92,05 

12,98 87,02 

21,36 78,64 
11,56 88.44 

16,44 83,56 

Ensino primário - Segundo os dados originários do Serviço 
de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais,. 
no período de 1954-1956, dêsse modo se apresenta 0 ensino 
primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUMll:RICOS 

Unidades escolares ... 
Corpo docente . ... 
Matricula efetiva . . 

195-l 

l6 
29 

I 175 

1955 

25 
31 

I 488 

1956 

25 
34 

I 395 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po~ 
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 31,13%. 

FINANÇAS PúBLICAS - As finanças públicas no mu
nicípio, no período de 1951-1955, são bem caracterizadas 
pela tabela: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada "deficit"' 

-------- ------- -------- ------- -------
1951.. .... .. . ... 943 324 I 044 - 101 
1952. ..... 727 343 I 034 -- 316 
1953. I 075 365 I 222 - 147 
1954. 996 364 I 911 - 915 
1955 .. .......... I 104 461 2 148 - I 044 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
seu movimento no mesmo período de tempo foi o seguinte: 

ANOS 

1951 ............... . 
1952. 
1953. 
1954 . 
1955. 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estadual 

I 529 
I 734 
2 862 
2 984 
3 060 

Federal 

943 
121 

I 075 
996 

I 104 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL.:.__ O município de 

lapu, desde os primórdios até os dias de hoje, tem sua vida 

econômica ligada à agricültura. O café; sua principal fonte 

de renda, é de boa qualidade, havendo 4 000 000 de pés, 

dos quais 250 000 novos e os restantes em ciclo produtivo. 
A segunda cultura em importância é a. de milho, com uma 

produção de 140 000 sacos, em 1955. 

A produção de leite é importante, tendo ándado, em 

1955, pela casa dos seiscentos mil litros, dando margem à 

formação da indústria de queijo, tipo minas, que é exportado 

para o Rio. Outro produto que. pesa na balança econômica 

do município é a rapadura, com 368 toneladas em 1955, ou 

seja, mais de uma tonelada por dia, em média. 

A cidade conta com duas serrarias, duas máquinas de 

beneficiar arroz e 3, de café, além de algumas fábricas de 

queijo. Há no distrito-sede 1 hotel e 1 cinema . 

Para a eleição de 3-X-1955, contava o município com 

um corpo eleitoral de 5 314 pessoas, apenas comparecendo 

ás urnas àquela época, 2 585. Foram sufragados os 9 ve

readores que compõem o Legislativo da cidade. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística José Jesus Muniz). 
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HISTóRICO - Ni:io se conhece, ao certo, a data em que 

chegaram ao local os primeiros moradores . - Das versões 
conhecidas, a mais aceita é a que dá o velho "Anhangüera" 

como o responsável pelo evento, ao construir um pouso à 
margem de uma estrada que facilitaria os meios de comu
nicação do extremo interior com Rio e São Paulo . Em 
tôrno dêsse pouso inicial, teria surgido o primeiro povoado . 
Todavia, reza a tradição ter sido o terreno em que se loca
liza a sede doação do latifundiário Antônio Alves Costa, 
em cumprimento de uma promessa feita a São Pedro de 

Alcântara, por ter conseguido uma graça pedida . Realmen
te, o primeiro nome do povoado foi "São Pedro de Al

cântara". Com estas duas versões, que parecem completar

-se, fica explicada a origem da povoação, em local outrora 

habitado por índios araxás. 
Os primeiros elementos a se fixarem foram oriundos 

de Barbacena e, entre êles, o cap. Francisco Mendes Fer

reira, que se tornou senhor de muitas terras. Juntamente, 
ou pouco depois, vieram Francelino Ribeiro Xavier, Manoel 

Ribeiro e Leandro Antonio Ferreira. 
O topônimo atual, lbiá, para o qual encontramos três 

versões, "serra cortada", "cabeceiras altas" e "chapadas" pa

rece ditado pelo aspecto panorâmico do local. 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA - O povoado elevou-se 

a Distrito pela Lei provincial n.0 2 980, de 10 de setembro 
de 1882, subordinado ao município de Araxá. Tornou-se co
muna independente, pela Lei estadual n.0 843, de 7 de se
tembro de 1923, com a denominação de Ibiá; a instalação 

solene deu-se a 27 de janeiro de 1924. Pela Divisão Admi
nistrativa, aprovada pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro 
de 1953, Ibiá constituiu-se de três distritos: a sede, Argenita 

e Jobati. 

Igreja-Matriz de São Pedro de Alcântara 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Ibiá foi elevado à categoria 

de têrmo judiciário em 1.0 de março de 1936. Foi instalada 

a comarca em 15 de 'novembro de 1948, ficando-lhe jurisdi

cionados os municípios de Campos Altos e Pratinha. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona do Alto Paranaíba, do estado de Minas Gerais. 

O aspecto geral do seu território é montanhoso. 

Sua área é de 2 627 km2 • A temperatura, medida em 

graus centígrados, apresenta os seguintes valores: média das 

Vista parcial do cidade 

:J.I:J. 



máximas: 38; das mínimas: 18; média compensada: 27. 

A sede municipal, situada a 840 m de altitude, tem como 

coordenadas geográficas 19° 28' 00" de latitude Sul e 

46° 32' 30" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es

tado, em linha reta, 2 79 km no rumo O . N . O . 

SITUAÇÁO 

o 

Posição do Município em relaçêo ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge

ral de 1950, era de 13 717 habitantes a população do mu

nicípio. Estimativas do Depa::tamento Estadual de Esta

tística' de Minas Gerais dão 14 888 habitantes como sua 

população provável em 31-XII-55, quando a densidade 

demográfica possível seria de 6 habitantes por quilômetro 

quadrado. 

Principais aglomerações urbar1as - Em 1.0 -VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área municipal 

eram a sede, a vila de Argen:.ta e a vila de To bati . 

Localização da população - Com base no Recenseamento 

Geral de 1950, assim podia ser vista a população do mu

nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
t.o-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Hom•!ns Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

---------------- ----- ----- ----- -----
Sede ........ ...... ... .. 2 135 2 481 4 616 33,65 

Vila de Ar~enita. .. .... 131 134 265 1,94 

Vila de Jobati .... ... ..... 89 90 179 1,30 

Quadro rural. ..... . . . . . 4 424 4 233 8 657 63,11 

TOTAL GERAL .... 6 779 6 938 13 717 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Consoante as estimativas do Censo de 1950, 

era a seguinte a distribuição dos residentes, segundo os 
ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

-----·-----:----·---- ------ ----- ----- -----
Agricultura, pecuária e silvicultura 2 470 17 2 487 26,20 
Indústrias extrativas. 57 - 57 0,60 
Indústria de transformação. 244 6 250 2,63 
Comércio de mercadorias .. 123 8 131 1,38 
Comércio de imóveis e valores mobi· 

liários, crédito, seguros e capitali-
zação. 13 2 15 0,15 

Prestação de serviços. ISO 
Transporte, comunicação e armaze-

274 424 4,46 

nagem. 513 8 521 5,48 
Profissões liberais. 13 - 13 0,13 
Atividades sociais 15 45 60 0,64 
Administração pública, Legislativo 

e justiça. 67 6 73 0,76 
Defesa nacional e segurança pública 7 - 7 0,07 
Atividades domésticas, não remu-

neradas e atividade·s escolares dis-
centes. 406 4 203 4 609 48,60 

Condições inativas. 532 313 845 8,'10 

TOTAL 4 610 4 882 9 492 100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

--------- -----· ------ ----- ----- -----

Milho .. .. I 549 Saco 60 kg 38 000 4 940 33,33 
Café. 490 Arrôba 11 200 3 920 26,46 
Feijão. 968 Saco 60 kg 4 000 I 600 10,80 
Arroz ... 581 > ' ' 3 500 I 050 7,08 
Outras. - - 3 310 22,33 

TOTAL. -- - 14 820 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, os rebanhos de Ibiá apresen

tavam-se por êsses números: 

REBANHOS 

Aaininos. 

Bovinos ....... 

Caprinoo ...... ············ 
Eqüinoo ........ 

Muares ......... ·········· 
Ovinos ......... 

Suinoo ......... 

TOTAL ......... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

40 

96 700 

370 

3 720 

600 

28() 

21 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

120 

164 390 

26 

4 836 

3 520 

90 

14 700 

187 682 

Santo Cosa de Misericórdia Padre Eustáquio 

% oObre 
o total 

0,06 

87,60 

0,01 

2,57 

1,87 

0,04 

7,85 

100,00 
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Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N." de 
CAPITAL FÔRÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta-
INDÚSTRIA beleci· 

empre-

mentos 
gado 

Cr$ I oool% sôbre N." de Potência 
o total motores em c.v. 

------------- _ _,__ ___ ---- ---- ---- ---- ----
Indústria extrativa mi-

neral .... ······· lO 34 955 43,80 - -
Indústria de transfor'ma-

ção e beneficiamento 
da produção agrícola 137 191 420 19,27 2 23 

Indústria manufatureira 
e fabril. lO 23 805 36,93 7 37 

TOTAL .. 157 248 2 180 100,00 9 60 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro abaixo 
dá a conhecer os melhoramentos urbanos no distrito-sede, 
em 1954, conforme registros existentes nos serviços de Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .... 

Lo~radouros públicos 

Existentes ..... 

Pavimentados .. 

Outros 

Aba~·tecimento de áAua 

Prfdios eervidos. 

Logradouros servidos. 

Esgotos 

Logradouros servidos. 

Prfdios esgotados ... 

{

Inteiramente .... . 
. . Parcialmente ... . 

· TOTAL ...... . 

{

Possuindo hidrômetros .. 
. . Possuindo penas ...... . 

TOTAL ............ . 

{

Totalmente .... 
. . Parcialmente .. 

TOTAL ..... 

{

De despejo ......... . 

De águas supe"rficiais. 

. . {Pela rêde. 

Por fossas. 

Iluminação pública e domiciliar (•; 

Logradouros iluminados. { N~mero de logradouros .. . 
· · · · · Numero de focos ....... . 

Consumo em kWh .... . 

LiAações domiciliares (•) 

De.luz ..... . .. {Número de ligações. 

Consumo em kWh .. 

De fOrça .... .. {Número de ligações. 

Consumo em kWh .. 

Vista parcial da Rua 20 

:Z/4 

DADOS 
NUMltRICOS 

1 194 

62 

2 

60 

110 
447 

557 

19 
10 

29 

5 

23 . 

122 

535 

55 
460 

68 200 

594 

116 280 

21 

46 270 

Prefeitura Municipal, Coletoria Estadual, Caixa Econômica e Agência 
Municipal de Estatística 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 304 km de estradas de rodagem, dos quais 70 
se acham sob a administração estadual, 152 sob a munici
pal e os restantes pertencem a particulares . É servido pela 
Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. Possui 1 cam
po de pouso. 

Vista parcial do jardim da Matriz 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha sob re
gistro 22 automóveis, 30 camionetas e 38 caminhões. 
Tábuas Itinerárias - São essas as tábuas itinerárias do 
município: 

ESPECIFICAÇÃO 

lbiá Araxá .. 

lbiá Araxá. 

lbiá Bambuí. 
Ibiá - Bambu!. 

Ibiá -- Campos Altos. 
Ibiá - Campos Altos .. 

- Perdiz:es(viaAraxá) lbiá 
Ibiá 
1biá 
Ibiá 
Ibiá 
Ibiá a 

- Perdizes(viaAraxá) 
-Pretinha. 
-Pretinha. 

Rio Paranaíba .. 
Sacramento (via 
AraxáJ. 

Ibiã a Sacramento (via 
AraxáJ. 

lbiá Serra do Salitre. 
Ibiá - Belo Horizonte. 
lbiá -- Belo Horizonte. 

Ibiá - Rio de Janeiro (via 
Belo Horizonte). 

Ibiá - Rio de janeiro (via 
Barra Mansa) .. 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

54 Rodoviário 

89 Ferroviário 

136 Rodoviário 
125 Ferroviário 

84 Rodoviário 
64 Ferroviário 

151 Misto 
116 Rodoviário 

59 Misto 
42 Rodoviário 
82 Rodoviário 

185 Misto 

150 Rodoviário 
71 Rodoviário 

396 Rodoviário 
4 77 Ferroviário 

117 Ferroviário 

828 Ferroviário 

OBSERVAÇÕES 

Emprêsa Java e Via
ção Santa Marta 

RMe Mineira de Via
ção 

Automóvel 
RMe Mineira de Via

ção 
Automóvel 
Rêde Mineira de Via· 

ção 
R.M.V. e Onibus 
Java e Santa Marta 
R.M.V. e a cavalo 
Automóvel 
Emprêsa Java 

R.M.V. e Onibus 

Emprêsa Java e outras 
Automóvel 
Viação Santa Marta 
Rêde Mineira de Via-

ção 

R.M.V. e E.F.C.B. 

R.M.V. e E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCO - Conta a população do muni
cípio com 6 estabelecimentos comerciais. atacadistas situa-



Ginásio e Escola Normal São José 

dosna sede, e ainda com 100 varejistas, dos quais 95 loca

lizados no distrito-sede. 

Dispõe também de uma. agência e 1 correspondente 

bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados que se 

seguem, relativos a residenten no município: 

PESSOA:; PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escreve-r ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(*) 

------------- ----- ·----- ----- ----- ---

rm~• 
I 942 I 269 673 65,34 34,66 

Quadro urbano Mulheres .. 2 318 I 246 r· 012 53,75 46,25 

TOTAL 4 260 2 515 I 745 59,03 40,97 

r~· 
3 707 I 004 2 703 27,08 72,92 

Quadro rural. . Mulheres .. 3 543 736 2 807 20,77 79,23 

TOTAL 7 250 1 740 5 510 24,00 76,00 

rm= 5 649 2 273 3 376 40,23 59,77 

Em geral ... . . . Mulheres ... 5 861 1 982 3 879 33,81 66,19 

TOTAL .11 510 4 255 7 255 36,96 63,04 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário- Elemento;; colhidos pelo Serviço de Es

tatística da Educação do estado de Minas Gerais, no período 

de 1954-1956, permitem assim apresentar o ensino primá
rio municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUM!l:RICOS 

B54 1955 
---------------· ------- -------
Unidades escolares .. 20 21 

Corpo docente ........ . 46 65 

Matricula efetiva ..... . I 396 I 492 

1956 
-------

20 

44 

I 379. 

A percentagem de aluno:; matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade e~.colar, é de aproximadamen
te 40,27%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município, no período de 1951-1955, é bem ca
racterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tnbutária realizada "defiC'it'' 
---------- -------- --------- ---------- -------
1951 949 342 796 153 1952. 992 438 I 221 -- 229 1953. 1 632 504 1 427 205 1954. 1 593 537 I 325 268 1955. 2 019 585 2 391 - 372 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas 
' o movimento, no mesmo período, foi: 

ANOS 

Federal Estadual I Municipal -------------- -------- -------- ------------

1951· 903 2 162 949 
1952 I 009 2 083 992 
1953. I 183 2 325 I 632 
1954 .. · 1 380 2 772 1 593 
1955. I 597 3 388 2 019 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Os ibiaenses en
contram assistência médica em 3 serviços de saúde e 4 fa

cultativos em atividade na sede do município. Para hos

pedar seus visitantes, dispõe o centro municipal de 2 hotéis 

e 4 pensões. Há ainda 1 cinema e uma biblioteca. Os mu

nícipes completam o ensino fundamental em 1 estabeleci

mento de nível secundário e 1 de pedagógico. 

Tem Ibiá, incorporadas a sua vida municipal, diversas 

tradições populares. As Folias de Reis, do ciclo do Natal, 

realizadas cada princípio de ano, terminam com um "pa

gode" - festa de confraternização geral. Alcançam grande 

vulto no município as homenagens a São Sebastião e de 

Nossa Senhora da Abadia comemorada com uma peregrina

ção ao Santuário de Água Suja. Nos distritos de Argenita 

e Tobati são realizados festejos em honra de São João e 

São Geraldo, respectivamente . 

Para a eleição de 3-X-1955, Ibiá contava com 4 444 

cidadãos aptos a votar, dos quais 2 094 compareceram às 

urnas . Foram sufragados, nessa época, os 9 vereadores que 

constituem o Legislativo da cidade. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Honório Hermeto de Paiva Reis). 

Grupo Escolar D. José Gotpar 
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HISTORICO - O primitivo nome da localidade foi "Do
res do Aterrado". Níio há dados positivos sôbre as razões 
que teriam determinado a troca do topônimo para Ibiraci, 
palavra indígena que, para alguns, pode ser traduzida por 
"mãe da árvore". Quanto ao primitivo nome, originou-se 
êle da iniciativa, por parte de alguns moradores da re
dondeza, de construir uma igreja no local onde se fizera, 
anteriormente, um grande atêrro. Realmente, na primeira 
ou segunda década do século passado, as principais pes
soas da região, encabe!çadas por João Feliciano Cintra, Cae
tano Antunes Cintra, Antônio Felizardo Cintra, Joaquim 
Antunes Cintra, Manoel Joaq~im de Andrade, Reginaldo 
Joaquim de Andrade, Jacinto Honório da Silva Borges, 
Antônio Dionísio de Lima e os irmãos Antônio, Joaquim 
e José Plácido Barbosa resolveram erigir, sob a invocação 
de Nossa Senhora das Dores, uma igreja, nas proximidades 
do atual povoado de Aterradinho, exatamente no local, on
de havia um grande atêrro, mas as dificuldades surgiram 
pela falta de água para construção. Conseguiu-se, então, 
de D. Faustina Maria das Neves, a doação de um terreno, 
situado a uns doze quilômetros, mais ou menos, de onde 
haviam intentado a primeira construção. O ato da doação 
do terreno foi passado a 2 de dezembro de 1819, no Car
tório de Notas do município de Jacuí, e registrado no Car
tório de Registro Civil do mesmo município, a 28 de junho 
de 1847. 

O nome inicial continuou designando a nova região. 
Foi encarregado da construção do templo o Tenente 

João Felizardo Cintra, considerado, pela tradição, como o 
fundador da cidade . 

Quanto aos primeiros moradores locais, não guarda 
a tradição os seus nomes, assegurando, contudo, que teriam 
vindo, em época não apurada, fugidos da justiça portuguê
sa, aí se radicando definitivamente. De concreto, pode-se 
apenas afirmar que a Igreja de Nossa Senhora das Dores 

·do Aterrado foi o núcleo inicial a congregar os fazendeiros 
da região, de onde surgiu a povoação, que foi a distrito pela 
Lei provincial n.0 49~7, de 28 de junho de 1850, e a sede do 
município de lbiraci,. criado pela Lei estadual n.0 843, de 
7 de setembro de 1923, recebendo os foros de cidade em 
10 de setembro de 1925. 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA - Como já ficou dito 
acima, o antigo lugarejo Dores do Aterrado foi elevado a 
distrito pela Lei provincial n.0 497, de 28 de junho de 
1850, confirmada pela Lei estadual n.0 2,. de 14 de setem
bro de 1891, ficando a integrar o município de Cássia. O 
município foi criado pela Lei estadual n.0 843, de 7 de se
tembro de 1923, que estabeleceu a Divisão Administrativa 
do Estado; por esta mesma Lei, o topônimo foi mudado 
para Ibiraci, ficando a nova comuna composta dos distritos 
de Ibiraci, a sede, e Garimpo das Canoas. A instalação 
deu-se a 6 de abril de 1924. A sede municipal, lbiraci, foi 
declarada cidade a 10 de setembro de 1925, pela Lei esta
dual n.0 893 . 

Com a instalação do município de Claraval, Ibiraci per
deu o distrito de Garimpo das Canoas, ficando apenas com 
o da sede . 
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DIVISÃO JUDICIÁRIA - O município foi têrm~ anexo 
da comarca de Cássia, até o advento da Constituição esta
dual de 1947, pela qual passou a sede de comarca, pelo 
artigo 25 das Disposições Constitucionais Transitórias. A 
comarca foi instalada a 15 de novembro de 1948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do estado de Minas Gerais. 

Sua área é de 524 km2 • A sede municipal, situada a 
950 m de altitude, tem como coordenadas geográficas .... 
20° 27' 00" de latitude Sul e 47° 10' 15" de longitude 
W. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 344 km, 
no rumo O.S.O. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relaçúo ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 14 886 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 8 734 habitantes, como sua população 
provável em 31-XII-55. Explica-se o decréscimo por haver 

sido desmembrado, depois de 1950, o distrito de Claraval. 
Ainda para esta data, as estimativas previam uma densi
dade demográfica de 17 habitantes por quilômetro qua

drado. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - De acôrdo com os 
dados do Recenseamento de 1950, era a seguinte a localiza
ção da população do município, o que dá bem uma idéia 

das suas principais aglomerações: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.o-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO % ~bre 

Homens Mulheres Númeroa o total 
absolutoa geral 

-----------------
Sede ............................ 738 734 1 502 10,09 

Vila de Garimpo daa Canoas ..... 539 581 1 120 7,52 

Quadro rural. ................... 6 251 6 013 12 264 82,39 

TOTAL ............... ······ 7 528 7 358 14 886 100,00 



Igreja-Matriz 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 

atividade - Consoante os dados do Recenseamento Geral 

de 1950, assim se distribuía a J:'opulação municipal, segundo 

os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números % sõbre 
absolutos o total 

geral 
--------------- ------ ------ ----- -----
Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas. 
Indústrias de transformação. 
Com~rcio de mercadorias. 
Comhcio de imóveis e valores mohi-

liérios, cr~dito, seguros e capitali
zação. 

Prestação de serviços 
Transporte, comunicação e armaze-

nagem .. 
Profissões liberais .. 
Atividades sociais .. 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça. • ... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades doméstiCas, não remu

neradas e atividades escolares dis
centes.. . .. 

Condições inativas. 

TOTAL. 

3 854 
17 

163 
99 

7 
82 

38 
9 

22 

44 
8 

397 
283 

5 023 

118 
I 
I 
6 

107 

3 

18 

4 424 
220 

4 899 

3 972 
18 

164 
105 

7 
189 

41 
9 

40-

45 
8 

4 821 
503 

9 922 

40,03 
0,18 
1,70 
1,05 

0,07 
1,90 

0,41 
0,09 
0,40 

0,45 
0,08 

48,58 
5,06 

100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí

col1:1 no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons

tantes da tabela: 

PliODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (hal % sôbre 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 o total 

--------- --- ---- -- -·------- ----- ----- -----

Caf~- ....... I 900 Arrôb• 100 000 45 000 84,50 
Arroa. 850 Saco 60 kg 14 000 5 600 10,51 
Milho. 600 Saco 6.0 kg 17 000 2 040 3,83 
Outraa .. - - 622 I ,16 

TOTAL. - - 53 262 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, Ibiraci discriminava seus reba
nhos dêsse modo: 

REBANHOS 

Asininos. 
Bovinos .. 
Caprinos. 
Eqüinos .. 
Muarea. 
Ovino!l. 
Sufnoa 

TOTAL. 

14-.2411139 

NúM:~RO 
DI: 

CABEÇAS 

35 
20 0()0 

100 
2 300 

650 
400 

]] 000 

VALOR 

Cr$ I 000,00 

53 
34 000 

15 
3 450 
I 625 

60 
8 800 

48 003 

% sôb,-e 
o total 

0,11 
70,82 
0,03 
7,18 
3,40 
0,13 

18,33 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta· empre-
INDÚSTRIA beleci- gado 

% sôbre N.• de Potencia mentos Cr$ I 000 
o total motore11 em c.v. 

--~--------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
dos produtos agrícolas 11 26 1 702 18,42 12 279 

Indústria manufatureira 
e fabril. 5 12 7 540 81,58 7 26 

TOTAL.- .... ..... 16 38 9 242 100,00 19 305 

MELHORAMENTOS URBANOS - Assim se apresenta

vam os melhoramentos urbanos na sede municipal em 1954, 

conforme registros existentes nos serviços de Estatística da 

Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ... 

Logradouros públicos 

Existentes. . . . . . . . . . ........ . 
Prédios servidos, com ligações livres. 

Logradouros servidos . 
{

Totalmente .. __ .... __ . _ 
. Parcialmente ...... . 

TOTAL .. 

1/uminação pública e domiciliar (*) 

Lc.gradouros iluminados. 

Ligações domiciliares (*) 

De luz. 

De fôrça_ 

{

Número de logradouros .. 
. Número de focos ........ . 

Consumo em kWh . . . 

__ {' Número de ligações ...... . 

Consumo em kWh ... ___ _ 

_{Número de ligações _ 

Consumo em kWh 

(') Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMJ;;RICOS 

570 

23 
21 

2 
10 

12 

16 
230 

40 100 

320 

133 300 

11 

22 600 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 148 km de estradas de rodagem, dos quais 112 

se encontram sob a administração municipal e os restantes 

pertencem a particulares . 

Em 1955, os veículos automotores registrados na Pre

feitura Municipal eram 54 automóveis, 45 camionetas, 86 

caminhões e 5 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

DISTÂNCIA VIA DE 
ESPECIFICAÇÃO !kml TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

-------------------- -------- ----------
MUNICÍPIOS 
LIMíTROFES 

Capetinga. 
Cássia. 
Delfinópolis 
Sacramento .. 
Claraval. 
Franca .. 
Capital Estadual 
Capital Estadual 
Capital Federal. 

Capital Federal 

oo Automóvel 
32 Ônibus 
68 Ônibus 

153 Automóvel 
24 Automóvel 
42 Ônibus 

583 Ónihus 
983 Ferrovia 
984 Ônibus 

I 066 Ferrovia 

Via Passos-Formiga 
A partir de Franca 
Via Franca, Ribeirão 

Prêto, São Paulo 
A partir de Franca 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí

pio com 41 estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 

30 situados na sede. 
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Dispõe também de uma agência e 1 correspondente 

bancários. 

INSTRUÇÃO PUBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(*) 

------------- ----- ------ ----- ----- -----

{Homens ... 1 079 807 272 74,79 25,21 
Quadro urbano Mulheres .. 1 145 712 433 62,18 37,82 

TOTAL 2 224 1 519 705 68,30 31,70 

{Homens ... 5 072 2 213 2 859 43,63 56,37 
Quadro rural.. Mulheres .. 4 846 1 328 3 518 27,40 72,60 

TOTAL 9 918 3 541 6 377 35,70 64,30 

{Homens ... 6 151 3 020 3 131 49,09 50,91 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 5 991 2 040 3 951 34,05 65,95 

TOTAL 12 142 5 060 7 082 41,67 58,63 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 

no período de 1954-1956, dêsse modo se apresenta o en

sino no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares .. 
Corpo docente .... 
Matrícula efetiva. 

1954 

DADOS NUMll:RICOS 

12 
21 

638 

1955 

9 
16 

525 

1956 

13 
22 

785 

A percentagem de alunos matriculados, relativos à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 39,09%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracteri

zada pela tabela: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada "deficit" 

------ ---·---- ------- ------- -------
1951. 680 361 591 89 
1952. . . . . . . . . 701 331 685 16 
1953. .... 1 083 340 1 141 - 58 
1954 ... 891 274 936 - 45 
1955. .... ... - 2 930 356 2 947 - 17 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 

sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

1951. .. 
1952 ... 
1953. 
1954 .. 
1955. 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA 

Federal 

422 
668 
698 
771 
858 

Estadual 

2 245 
2 956 
4 018 
5 575 
5 980 

(Cr$ 1 000,00) 

Municipal 

680 
701 

1 083 
891 

2 930 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Entre os melhora

mentos conquistados pelos munícipes do distrito-sede, po-

-:ua-

Cadeia Pública 

dem ser citados os 72 aparelhos que constituem sua rêde 
telefônica; os serviços profissionais de 2 médicos; o sistema 
de hospedagem, com 1 hotel e duas pensões, e a diversão 
pública, representada por 2 cinemas. 

Para a eleição de 3-X-1955, o município inscreveu 
2 875 eleitores, dos quais 1 354 compareceram às urnas. 
Foram eleitos, nessa época, os 9 vereadores que compõem 
o Legislativo da cidade. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística José Baptista Netto). 

IGUATAMA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - O primitivo nome do local que hoje se 
denomina lguatama foi "Pôrto Real". No início do século 
passado, o Govêrno imperial determinou a abertura de uma 
estrada que ligasse os sertões de Goiás, Triângulo e Oeste 
de Minas às capitais da província e do império. No local 
onde a mesma cruzou o São Francisco, mandou instalar 
uma balsa e, já em 1830, havia ali, também, um Pôsto 

Fiscal. O pôrto de travessia recebeu a denominação de 
"Pôrto Real", por óbvias razões. O primitivo balseiro e 
desbravador dos arredores chamava-se Faustino Lopes de 

Camargo. Não tardou que algumas ruas fôssem abertas ao 
longo da margem, criando-se o primeiro povoado com fo
rasteiros que ali se iam fixando, sendo a primeira família 
a da viúva de Francisco Correia Pamplona, D. Bernardina 
Francisca de Paula Pamplona, que o fêz num vastíssimo la
tifúndio. 

Em 1825, o pequeno povoado sentiu necessidade de 
afastar-se da excessiva proximidade do rio, naturalmente 
para evitar surprêsas desagradáveis nos períodos de eleva
ção do nível das águas; providenciou-se a mudança para 
local mais elevado, e o terreno escolhido, de propriedade 

da aludida viúva Pamplona, foi por ela doado ao patrimô
nio da capela de N. Senhora da Abadia, a 4 de janeiro 
de 1826. De 1826 a 1873, pouco se sabe sôbre a vida do 

povoado. 

Em 1873, constituiu-se uma sociedade dirigida pelo 
cap. João Garcia Leão, com a finalidade de se construir 
uma ponte acima da travessia da balsa, sendo feita em 
aroeira e inaugurada a 16 de agôsto de 1877. Em 1957, há 
uma ponte de cimento armado no local, mas alguns esteios e 



Ponte de concreto armado sôbre o rio São Francisco, medindo 
153 metros de comprimento 

vigas de aroeira da antiga permanecem, resistindo às águas 
e ao tempo, oitenta anos depois. A Igreja local foi erguida 
em 1862, por Domingos Gonçdves de Carvalho. Reforma
da, posteriormente, continuaram os altares aritigos, em es
tilo colonial. O topônimo lguatama é recente, aparecendo 
pela primeira vez, oficialmente, em 31 de dezembro de 
1943, no documento que crim; o município; é formado de 
elementos indígenas e significa "Terra do Rio Curvo". A 
economia, no passado, prendeu-se às atividades rurais; hou
ve, também, uma fundição que chegou a ter alguma impor
portância, mas está desaparecida ou quase, restando outras 
de pequeníssimo desenvolvimento. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de Pôrto 
Real de São Francisco foi criado pela Provincial número 
1 532, de 20 de julho de 1868 e mantido pela Lei estadual 
n. 0 2, de 14 de setembro de 1891, subordinado ao quadro ad
ministrativo do município de Formiga. Por fôrça do De
creto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, o 
distrito teve seu nome simplificado para Pôrto Real, pas
sando, nessa data, a integrar o município de Arcos. A co
muna foi criada pelo Decreto-lt~i estadual n.0 1 058, de .... 
31-12-1943, que estatuiu a D:visão Territorial do Estado, 
para o qüinqüênio 1944-1948. Por ésse ato, o novo muni
cípio apresenta-se integrado por um só distrito, o da sede, 
desmembrado do município dE! Arcos e acrescido de parte 
do território do distrito-sede e de Bam buí . Ainda, pelo 
mesmo ato, o topônimo foi trocado para lguatama. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA -- lguatama, criado pelo De

creto-lei acima citado, por êle ainda ficou jurisdicionado ao 

têrmo e comarca de Formiga. A comarca própria foi criada 
a 31-12-1953, mas não se encontrava instalada, até feve

reiro de 1957. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona do Oeste, do Estado de Minas Gerais. Sua área 

é de 587 km~. A temperatura média, em graus centígrados, 

assim se apresenta: das máximas: 29; das mínimas: 28. 

A sede municipal, situada a 606 m de altitude, tem como 

coordenadas geográficas 20a 10' 30" de latitude sul e 

45° 42' 15" de longitude W. Gr. Dista da capital do Es

tado, em linha reta, 188 km, no rumo O. S. O. 

SITUAÇÃO 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 8 260 habitantes a população do mu

nicípio: Estimativas do Departamento Estadual de Estatís

tica de Minas Gerais dão 8 852 habitantes como sua po

pulação provável em 31-XII-55, quando a densidade de

mográfica deveria atingir 15 habitantes por quilômetro qua

drado. 

Vista parcial da cidade 
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Localização da população - De acôrdo com o Recensea

mento Geral de 19.50, era a seguinte a localização da po

pulação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
!." VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sObre 

absolutos o total 
geral 

-- -------------- ---- ----··-
...;,...._ ____ -----

Sede. 670 747 I 417 17,15 

Quadro rural. 3 511 3 332 6 843 82,85 

TOTAL GERAL 4 181 4 079 8 260 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- O Censo de 

1950 assim distribuía a população municipal, segundo os 

ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 

absolut!>s o total 
geral 

-----
Agricultura, pecuária e silvicultura I 767 27 I 794 31,75 
Indústrias extrativas. ... I - I 0,01 
Indústrias de transformação .. 122 I 123 2,17 
Com~rcio de mercadorias. 75 - 75 1,35 
Comércio de imóveis e valores mobi~ 

liários, crédito, seguros e <:apitali-
zação ...... ...... 6 - 6 0,10 

Prestação de serviços. 47 119 166 2,96 
Transporte, comunicações e 1umaze-

nagem. 197 - 197 3,50 
Profissões liberais. 5 - 5 0,08 
Atividades sociais. 12 32 44 0,77 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça. 24 2 26 0,46 
Defesa nacional e segur-ança púbJica 4 - 4 0,07 
Atividades domésticas, não remu· 

neradas e atividades escolares dis· 
centes. 368 2 533 2 901 51,35 

Condições inativas. 203 104 307 5,43 

TOTAL. 2 831 2 8I8 5 649 100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa· pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VA~OR 
CULTURAS ÁlREA 
AGRICOLAS lha) 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 % sôbre 
o total 

----~---------- ------ ---------- -----
Milho. 6 500 Saco 60 kg 250 000 30 000 47,18 
Arroz. 4 000 , . ' 60 000 25 200 39,64 
Batata-inr,lêsa. 105 ' 

, , 10 000 2 500 3,93 
Feijão. 230 ' . . 4 200 I 680 2,64 
Alho ... 29 Arrllba 3 400 I 292 2,03 
Outras .. 324 - -· 2914 4,58 

TOTAL. li 188 - - 63 586 100,00 

Pecuária - Em 31-X-55 os rebanhos de Iguatama estavam 

expressos por êsses números: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ I 000,00 % sôbre 

o total 
-·------- ------- ------
Asininos. 45 113 0,11 
Bovinos ... 45 000 72 000 70,46 
Caprinos. I 600 192 0,19 
ltqüinoa. 2 800 3 360 3,30 
Muares. 800 2 000 1,97 
Ovinos. 80 lO 
Suínos. 35 000 24 500 23,97 -

TOTAL .. - 102 175 100,00 

.2.20 

Avenida ligando o município à estação de Garças de Minas (em construção) 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta. 

INDÚSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. 

------------ ---- ---- ----- ---- ---- ----
Indústria extrativa mi· 

neraJ. ....... 2 lO 610 35,42 2 24 
Indústria de transforma· 

ção e beneficiamento 
da produção agrícola 19 21 552 32,06 5 32 

Indústria rnanufatureira 
e fabril. ...... 3 16 560 32,52 9 45 

TOTAL ............ 24 47 1 722 100,00 16 101 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro abaixo 

dá a conhecer os melhoramentos urbanos na sede munici

pal em 1954, conforme registros existentes nos serviços de 

Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Lo Ara douras públicos 

Existentes. 

Abastecimento d' áaua 

Prédios servidos, possuindo· penas ... 
Logradouros servidos. totalmente. 

Iluminação pública e domiciliar (*). 

Logradouros iluminados ... 

LiA,ações domiciliares (*) 

De luz. 

{

Número de logradouros 
Número de focos . 
Consumo em kWh 

{

Número de ligações ...... . 

Consumo em kWh . . 

De fôrça ...... {Número de ligações 

Consumo em kWh. 

(''') Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM2RICOS 

727 

29 

30 
3 

17 
244 

9 760 

275 

92 700 

16 

43 644 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 318 km de estradas de rodagem, dos quais 45 

se acham sob administração estadual, 73 sob municipal e 

os restantes pertencem a particulares. É servido pela Es

trada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 22 automó

veis, 6 camionetas e 27 caminhões . 



Tábuas Itinerárias- São as seguintes_ as tábuas itinerárias 

municipais: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 

Municípios Limítrofes 

lguatama a Arcos, via Gar ... 
ças de Minas (3) Calei· 
olAndia (18) ........... . 

lguatama a Arcos, via Gar-
ças de Minas (3) ...... . 

lguatama a Bambu!. .... . 
Iguatama a Bambu!, via 

Garças de Minas (3) ... 
lguatama a Luz, via Enge

nheiro Adelmar (8) e Cru
zamento p/Bambul (22) 

lguatama a Pains, via Gar-
ças de Minas (3) - Cal-
cioiAndia (18) ...... : . . . 

lguatama a PiO{, via 
Cunhas (18), Corguinhos 
(24) ................. . 

Capital Estadual, via Gar-
ças de Minas (3) ...... . 

Capital Federal. ........ . 

(km) TRANSPORTE 

30 Rodoviário 

30 ferroviário 
44 rodovia 

55 ferroviário 

48 rodoviário 

28 rodovia 

69 rodovia 

301 ferrovia 
652 ferrovia-RMV 

RMV 

RMV 

RMV 
Via B. Mansa EFCB 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população da comuna 
com 36 estabelecimentos comE!rciais varejistas, dos quais 
21 situados na sede. 

Dispõe também de 2 correspondentes bancários. 

Vista de um trecho da Rua Quatro 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetizaçã,l, fornecem êsses dados re
lativos aos residentes no município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sôbre o total 

~ia bem Não Sabem Não 
Total ler e IIJabem ler e sabem 

e11crever ler e ePJC'rever ler e 
escrever(•) escrever(') --------------- ------ ---- ----- ----- ·-----

romena ... 562 397 165 70,64 29,36 
Quadro urbano Mulheres .. 657 364 293 55,40 44,60 

TOTAL I 219 761 458 62,42 37,58 

{Homens . 2 913 I 310 I 603 44,97 55,03 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 724 941 I 783 34,54 65,46 

TOTAL 5 637 2 251 3 386 39,93 68,07 

{Homens ... 3 475 1 707 1 768 49,12 50,88 
Em geral . . . . . . Mulheres .. 3 381 1 305 2 076 38,59 61,41 

TOTAL 6 856 3 012 3 844 43,93 56,07 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Elementos colhidos pelo Serviço de Es

tatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe-

Escola Rural Santos Reis 

ríodo de 1954-1956, permitem assim apresentar o ensino 
primário municipal: 

DADOS NUMll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares... . . . . . . . . . . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

1954 

13 
2í 

879 

1955 

13 
35 

1.035 

1956 

10 
35 

138 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po~ 
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 55,92%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955, é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951. .. . 
1952 .. . 
1953. 
1954. 
1955 .. 

Receita 

Total 

587 
652 
046 
013 
166 

FINANÇAS 

arrecadada 

Tributária 

266 
282 
330 
404 
455 

(Cr$ I 000,00) 

Despesa 
realizada 

611 
I 252 
1 168 
2 039 
1 892 

Vista parcial do cidade 

Saldo ou 
•cdeficit'' 

.2.21 



Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati

vas, o movimento no mesmo período foi: 

1951. 
1952. 
1953. 
1954 .. 
1955 .. 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,001 

Estadual 

964 
I 454 
I 734 
I 512 
2 059 

Municipal 

587 
652 

I 046 
I 013 
I 166 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Iguatama, além 
dos melhoramentos urbanos já descritos, conta ainda com 
assistência médica prestada por um profissional; hospeda
gem que se representa pelos seus 2 hotéis e 5 pensões; co
municação telefônica, para o que possui 2 aparelhos, e di
fusão cultural, feita através de 1 cinema e duas bibliotecas. 

Nas eleições de 3-X-1955, foram escolhidos os 9 ve· 
readores que compõem o Legislativo da cidade. Vota
ram, na época, 1 003 dos 1 679 cidadãos inscritos. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Ildeu Ribeiro Mendes). 

ILICíNEA ·- MG 

Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Como decorrência das lutas entre as ban
deiras de Fernão Dias Paes Leme e os indígenas, para con

quista e desbravamento das terras banhadas pelo célebre 

Rio Grande, criou-se a lenda de que um riquíssimo tesouro 

havia sido enterrado nas margens do Itaci e que, por mo

tivos diversos, lá ainda se encontrava, mesmo 100 anos 

depois, mais ou menos nos meados do século XVIII . Essa 

lenda serviu para despertar a cobiça de alguns aventureiros, 

dentre êles João de Souza Bueno e Constantino de Albu
querque, que se embrenharam mata adentro, à procura do 
tão falado tesouro, chegando às margens do ltaci, onde a 
desilusão os esperava. Sem o que ambicionavam, trataram 
de aproveitar as terras, que ainda sem dono certo poderiam 
compensar-lhes, em parte, as canseiras da viagem. For
mou-se daí um pequeno povoado, distante 24 quilômetros do 
Rio Grande e 18 do Rio Sapucaí, que mais tarde se trans
formaria na atual cidade de Ilicínea. 

Jardim Público 

No início do século XIX, quando já era grande o nú

mero de fazendeiros locais, Inácio de Andrade e Antônio 

Cassimiro Monteiro doaram terras a Nossa Senhora Apa

recida. Edificou-se uma capela, em tôrno da qual o po

voado foi crescendo. Congonhas foi o primeiro nome dado 

ao povoado que, em 1938, como distrito, recebeu o novo e 

atual, Ilicínea. 

Em 1953, desmembrado do município de Boa Espe

rança, foi elevado a igual categoria. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona Sul do estado de Minas Gerais . O aspecto 

geral do seu território é montanhoso. 

SITUAÇÃO 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

Sua área é de 377 km~. A temperatura, determinada 

em graus centígrados, apresenta as seguintes médias: das 

máximas: 32; das mínimas: 10; compensada: 20. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 7 174 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 7 559 habitantes, como sua população 

provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 

deveria ser de 20 habitantes por quilômetro quadrado. 

Segundo .os dados do Recenseamento Geral de 1950, 

era a seguinte a situação do distrito de Ilicínea, núcleo em 

tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual mu

nicípio: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

- ----- ------ ----- --------

Quadro urbano ········· 593 592 I 185 16,51 

Quadro suburbano .... 123 140 263 3,66 

Quadro rural. .. 2 984 2 742 5 226 79,83 . ... .. 
TOTAl.. ... . ... 3 700 3 474 7 174 100,00 



PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA::- A~ricultura 

pecuária e silvicultura - A pwdução agrícola no município 
em 1955, foi expressa pelos dados constantes da tabela: 

PHODUÇÃO VALOR 

CULTURAS AREA 
AORlCOLAS (ha) 

Unidaje Quantidade Cr$1000,00 % aObre 
o total 

---------- ----- ------ ----- ·----- -----

Caf~ .... ... 1 800 Ar r Oba 92 000 46 000 81,47 
Arroz ... ... . .... 685 Saco 6~ kg 13 180 3 954 7,00 
Feijão ... .. .... 152 . . . 5 730 2 710 4,79 
Milho ..... 655 . . . 14 800 1 776 3,14 
Outraa ........ ..... 135 - - 2 038 3,60 

TOTAL ..... .. 3 427 - - 56 478 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, estavam assim estimados os re 
banhos do município: 

VALOR 

REBANHOS 
NOiv.:ERO 

DE 
CABitÇAS Cr$ 1 000,00 % sObre 

o total 

Aaininos .. 12 36 0,09 
Bovinos. 17 soo 29 750 79,!>6 
Caprinos. 340 20 0,05 
Eqüinos. 1 830 3 294 8,81 
Muares ... 450 1 260 3,37 
Ovinos .. 260 26 0,06 
Sufnos .. 4 250 2 975 7,96 

TOTAL .. 37 361 100,00 

A pecuária vem se desenvolvendo de forma promissora. 

Há da parte dos pecuaristas locais o iriterêsse na cria
ção do gado leiteiro e para o corte, isto atendendo à falta 
de braços para a lavoura . 

Indústria - Em 1955, Ilicínea possuía 9 pequenas ins
tituições dedicadas ao beneficiamento e transformação de 
produtos agrícolas, que totalizavam um capital empregado 
de 1 195 mil cruzeiros e ocupavam 17 trabalhadores. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Assim se apresen
tavam os melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produç·ão de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

LoAradouros públicos 

Existentes. 

Abastecimento d' áA,ua 

Pr~dioa servidos, com ligações livres. 

{

Totalmente ... . 
Logradouros servidos. . . . . . Parcialn1ente . . . 

TOTJ!.L .. . 

Iluminaçilo pública e domiciliar (') 

. . . . { 

Número de focos ... 
J ... ogradouros iluminados. 

Consum> em kWh. 

Li Ilações domiciliares (• J 

De luz. 
... {Número de ligações. 

Consumo em kWh· 

('I Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMltRICOS 

669 

211 

180 

10 
2 

12 

100 

14 260 

152 

27 360 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 160 km de estradas de rodagem, dos quais 110 
se encontram sob administração municipal e os restantes 
pertencem a particulares. 

Rua do Comércio 

Em 1955, a Prefeitura municipal mantinha registrados 
15 automóveis, 5 camionetas e 17 caminhões. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

MUNICIPIOS 
LIMlTROFES 

Boa Esperança . .... 
Carmo do Rio Claro .. 
Quapor~........... . .. 
Capital do Estado ....... . 
Capital Federal. . 

40 Rodoviário 
62 Rodoviário 
25 Rodoviário 

406 Rodoviário 
592 Rodoviário 

Onibus 
Onibus 
Onibus 
Onibus 
Onibus 

COMÉRCIO E BANCOS -'Conta a população do muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede, e ainda com 23 varejistas, dos quais 20 loca
lizados no município-sede . 

Dispõe também de 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos %sObre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Não Não 

Sabem sabem Sabem sabem 
Total ler e ler e ler e ler e 

escrever escrever(*) escrever escrever(') 

------------ ----- ----- -- -- --------
Homens. 600 256 344 42,66 57,34 

Mulheres ... 632 253 379 40,03 59,97 

TOTAL. 1 232 509 723 41,31 58,69 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada . 

Ensino Primário - Baseando-se nos dados oferecidos pelo 
Serviço de Estatística da Educação do estado de Minas Ge 
rais, no período de 1954-1956, dêsse modo pode ser apre 
sentado o ensino primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

--------------
Unidades escolares . 
Corpo docente. 
Matrfcúla efetiva. 

DADOS NÜMltRICOS 

1954 
-------

6 
13 

658 

1955 
---------

4 
13 

541 

1956 
--------

~ 
to 

541 



Fábrica de Lacticínios Irmãos Messora 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 31,12%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, de 1954 a 1955, é caracterizada pela 

tabela: 

ANOS 

1954 .. . 
1955 ... . 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

769 
912 

165 
175 

Despesa 
realizada 

799 
535 

Saldo ou 
deficit 

30 
377 

A arrecadação estadual foi de 2 O 17 e 4 131 mil cru
zeiros em 1954 e 1955, respectivamente. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Para assistir a 
população, a sede do município contava com 2 serviços de 
saúde e 1 médico no exercício da profissão. A hospedagem 
estava representada por uma pensão e 1 hotel. Havia 1 te
lefone e 1 cinema . 

Sendo de 1 178 pessoas o contingente eleitoral para o 
pleito de 3-X-1955, verificou-se um comparecimento às ur
nas de 879 munícipes quando se escolheram os 9. vereado
res componentes do atual Legislativo da cidade. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística Roberto L. N. Silva) . 

INDIANóPOLIS - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Segundo a tradição, os índios tupis são 
tidos como os primitivos habitantes da região, os quais fo

ram expulsos pelos tremembés, vindos do alto Jaguaribe. 
í!:stes, por sua vez, viram-se quase que imediatamente ata
cados pelos caiapós, que, procedendo do médio Araguaia, os 
compeliram a se retirar para as cabeceiras do São Fran
cisco. 

No comêço do século XVIII, quando os bandeirantes 
paulistas viviam à cata de ouro, passaram por Santana do 
Rio das Velhas - nome primitivo de lndianópolis - em 
demanda das minas de Goiás, encontrando no local os caia-

pós, como seus habitantes. ~stes, entretanto, após tremen
da luta com os índios mansos (bororós, parecis, javaís e ca
rajás) chefiados pelo cel. Antônio Pires de Campos, céle
bre sertanista, foram expulsos para outros pontos de Mi
nas e Goiás, passando os bororós a dominar a aldeia que, 
localizada à margem direita do rio das Velhas, tinha por 
encargo proteger os povoadores que viajavam pela Estrada 
Anhangüera . · 

É voz corrente que também os jesuítas, com suas ca
ravanas, passaram por Santana do Rio das Velhas, ali fi
xando residência por algum tempo . Assim é que o Padre 

Caturra, como lembrança de sua passagem pela região, 
deixou alguns vestígios. Ainda existe uma casa de tipo 

rústico, provàvelmente, construída pelos índios, a qual ser
viu de residência aos religiosos, local denominado "Furnas", 
há outra que foi a habitação do comentado Anhangüera. 

Data dessa época o erguimento do povoado, que era 
ponto de concentração das bandeiras vindas do sul, e das 
caravanas sertanejas. 

Com a chegada dos trilhos da E. F. Mogiana a Ara
guari, para onde muitos dos habitantes de Indianópolis se 
mudaram, ficou diminuído o surto de progresso local. 

FORMAÇÃO ADMINIST_RATIVA- O distrito de San
tana do Rio das Velhas, foi criado pela Lei provincial nú
mero 184, de 3 de abril de 1840. Suprimido pela Lei pro
vincial n.0 1 195, de 6 de agôsto de 1864, restaurou-o, com 
território desmembrado do município de Estrêla do Sul, 
a de n.0 1 657, de 14 de setembro de 1870. A Lei esta
dual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, confirmou a criação 
do distrito de Santana do Rio das Velhas, que, na "Divisão 
Administrativa, em 1911~', nos quadros de apuração do Re
censeamento Geral de 1.0 -IX-1920, e na Divisão Adminis
trativa do Estado, fixada pela Lei estadual n.0 843, de 7 
de setembro de 1923, aparece subordinado ao município 
de Ar aguar i. Consoante o quadro de divisão administra
tiva relativo a 1933, contido no "Boletim do Ministério do 
Trabalqo, Indústria e Comércio", os de divisão territorial 
datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, e ainda o anexo 
ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, 
o referido distrito mantém-se como integrante do município 
de Araguari. Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, 
de 17 de dezembro de 1938, que estabeleceu a divisão ju
diciário-administrativa do Estado, a vigorar no qüinqüênio 
1939-1943, foi criado o município de lndianópolis, que, nes· 
sa divisão, figura integrado por um só distrito, o de igual 
nome, antigo Santana do Rio das Velhas, desligado do mu-

Coletoria Estadual, Biblioteca Pública e Câmara municipais 



ntctpto de Araguari. Segundo a divisão territorial do Es
tado. vigente no qüinqüênio 1944-1948, e estatuída pelo 
Decreto-lei estadual n.0 1 OS 8, de 31 de dezembro de 
1943, o município de lndianópolis permanece constituído 
por um distrito apenas - o da sede. 

As Leis estaduais ns. 3~:6, de 27-XII-1948 e 1 039, 
de 12-XII-1953, que fixaram as divisões jurídico-administra
tivas para vigorarem nos qüinqüênios 1949-1953 e 1954-
-1958, respectivamente, sustentam a mesma constituição 
do território do município, fo::mado por um único distrito, 

-o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA ...,.-- As divisões territoriais do 
Estado, em vigência nos qüi:1qüênios 1939-1943 e 1944-
-1948, e fixadas, respectivamente, pelos Decretos-leis esta
duais n."" 148, de 17 de dezembro de 1938, e 1058, de 31 
de dezembro de 1943, apresentam o município de India
nópolis, instituído pelo primeiro dêsses decretos, jurisdicio
nado ao têrmo e à comarca de Araguari. Sustentam essa 

formação as Leis estaduais ns. 336, de 27 de dezembro de 
1948, e 1 039, de 12 de dezembro de 1953, instituidoras do 

quadro territorial judiciário e administrativo do Estado 
para os qüinqüênios de 1949-l953 e 1954-1958, respectiva

mente. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona do Alto Paranaíba do Estado de Minas Gerais. 
O aspecto do seu território é de partes planas e montanho
sas. lndianópolis limita-se co:n os municípios de Araguari, 

Estrêla do Sul, Nova Ponte, Uberaba e Uberlândia. 

SITUAÇÁO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 831 km~ A sede municipal, situada a 
830 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
18° 99' 30" de latitude Sul e 47° 58' 24" de longitude W.Gr. 
Dista da capital do Estado, ~~m linha reta, 436 km, no ru
mo O.N.O. 

POPULAÇÃO- Segundo o; dados do Re~enseamento de 
1950, era de 4 589 habitantes a população do município. 

Praça Dr. Benedito Valadares, vendo-se a Igreja de Santa Rita 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 4 965 habitantes como sua população 

provável em 31-XII-55, e 6 habitantes por quilômetro qua

drado para possível densidade demográfica, ainda àquela 

data. 

Localização da população - De acôrdo com o Recensea

mento de 1950, assim se localizavam os habitantes do mu

nicípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.-Vll-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ----- ----- ----------
Sede. .... . ... .... 447 506 953 20,76 

Quadro rural .. ... .. ...... .... I 858 I 778 3 636 79,24 

TOTAL GERAL .... 2 305 2 284 4 589 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

atividade - Ainda conforme os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a população muni

cipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

%sObre 
o total 
geral 

------------ ----- ---·1----1------

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas . ........ . 
Indústrias de transformação .. 
Comércio de mercadorias . ....... . 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali· 
zação .. .............. . 

Prestação de serviços . .......... . 
Transporte. comunicações e armaze-

nagem ... 
Profissões liberais . . 
Atividades sociais . . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça .............. . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

neradas e atividades escolares dis
centes .. . 

Condições inativas. 

TOTAL ... 

I 207 
24 
39 
19 

16 

6 
3 
2 

9 
2 

210 
58 

I 595 

3 

25 

19 

I 430 
39 

I 517 

1 210 
24 
39 
19 

41 

7 
3 

21 

9 
2 

I 640 
97 

3 112 

38,88 
0,77 
1,25 
0,61 

1,31 

0,22 
0,09 
0;67 

0,28 
0,06 

52,75 
3,11 

100,00 

225 



Ponte de madeiro sôbre .o ribeirão dos Furnas 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

-------- ------ ------ ------ ----- -----

Milho ... .. ... ... . . 880 Saco 60 kg 24 500 22 050 82,70 
Arroz. .. ..... I 600 > ' > 26 500 2 612 9,79 
Feijão ... ..... ... . .. 720 > ' . 4 900 I 764 6,61 
Outras. ..... 97 - - 235 0,90 

TOTAL. 3 297 - - 26 661 100,00 

Desfile escolar no dia 7 de Setembro, no Praça Dr. Benedito Valadares 

Pecuária - Os rebanhos de Indianópolis estavam assim 
grupados: 

REBANHOS 

A!ininoe .. . . . . . . . . . . 
Bovinos. 
Caprinos. 
Eqüinos. 
Muares. 
Ovinos. 
Sufnos. 

TOTAL. 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

14 000 
80 

I 360 
60 

100 
4 000 

VALOR 

% sôbre 
(Cr$ I 000) o total 

25 200 84,57 
8 0,02 

2 040 6,84 
144 0,48 

12 0,04 
2 400 8,05 

29 804 100,00 

A produção de leite rendeu em 1955 Cr$ 810 000,00, 

correspondendo a 450 000 litros, 

.2..2.6 

Indústria - O movimento industrial do município estava 
representado, em 1955, por 88 estabelecimentos da indús
tria de transformação e beneficiamento de produtos agríco
las, contando com 154 pessoas e um capital empregado da 
ordem de 740 mil cruzeiros. O ramo principal é o fabrico de 
rapadura, farinha de milho e fumo em corda. 

Preparo de terreno poro o cultura do arroz 

MELHORAMENTOS URBANOS - Os melhoramentos 
urbanos na sede municipal, em 1955, conforme registros 
existentes nos serviços de Estatístiea da Viação e da Pro
dução de Minas Gerais, estavam assim catalogados: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Lo~radouros públicos 

Existentes 

Abastecimento de á,4ua 

Prédios servidos 

Logradouros servidos 

{

Possuindo penas ..... 
Com ligações liv1~es . 

TOTAL ...... . 

{ 

Totalmente. . .. . 
Parcialmente .. . 

TOTAL ... . 

Iluminação pública e domiciliar ... 

{
N~mero de logrndouros. 

Logradouros iluminados. . Numero de foco~J ..... . 
Consumo em kVITh ... . 

Li~ações domiciliares 

De luz. {

Número de liga(:ões .. . 

Consumo em k'\iVh .. . 

De fôrça .......... . {

Número de ligações ..... . 

Consumo em k\Vh ..... . 

DADOS 
NUMftRICOS 

211 

17 

58 
36 

94 

3 
7 

lO 

13 
176 

45 112 

148 

41 823 

9 

25 097 

Tratores preparando terreno poro plantio de arroz 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 168 km de estradas de rodagem, dos quais 107 
se acham sob a administração municipal e os restantes per

tencem a particulares . 
Em 1955 a Prefeitura Municipal mantinha registrados 

1 automóvel, 8 camionetas e 11 caminhões . 
São essas as tábuas i tine r árias de Indianópolis: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

----------------- -------- ----------

A Araguarl.. ... 68 Onibus 

A Estrela do Sul. 57 

A Nova Ponte ...... . 
A Uberaba ......... . 

38 Onibus 
135 Automóvel 

A Uberlândia ........... . 46 Automóvel 

Expresso São Sebas
tião 

A distância refere-se 
ao percurso feito a 
cavalo. Por auto 
existe uma estrada 
abandonada cuja 
distância ~ de 54 
quilômetros 

Via POrto Saracura 
Via Nova Ponte, 
141 km • 

Via POrto Saracura 

COMÉRCIO E BANCOS -· Conta a população do muni
cípio com 11 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 7 situados na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA -- Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetiza1:ão, fornecem os seguintes da

dos relativos à população dCt município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ! ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever ( •) escrever(*) 

-------· -------
_____ , _____ ----- ----- -----

{Homens ... 377 220 157 58,35 41,65 
Quadro urbano Mulheres .. 413 214 199 51,80 48,20 

TOTAL 790 434 356 54,93 45,07 

{Homens ... I 540 674 866 43,76 56,24 
Quadro rural. . Mulheres. , I 445 500 945 34,60 65,40 

TOTAL 2 985 I 174 I 811 39,32 60,68 

{Homens ... I 917 894 I 023 46,63 53,37 
Em geral...... Mulheres .. I 858 714 I 144 38,42 61,58 

TOTAL 3 775 I 608 2 167 42,59 57,41 

(•) IncluRive pessoas de instruçãc· não declarada. 

Ensino Primário - Baseando-se nos elementos oferecidos 
pelo Serviço de Estatística da Educação do estado de Mi
nas Gerais, no período de 1954-1956, dêsse modo pode ser 
apresentado o ensino primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ..... . 
Corpo docente .... 
Matrícula efetiva. 

1954 

DADOS NUM!l:RICOS 

9 
19 

647 

1955 

8 
17 

594 

1956 

9 
17 

610 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade ~~scolar, é de aproximadamen
te 53,46%. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Por ter sido In
dianópolis chamado primeiramente de "Santana do Rio das 
Velhas", os indianopolenses consideram Santana sua pa
droeira e, no dia 31 de malo, a ela dedicado, faziam em 
outros tempos, festas populares que denominavam "Ta-

puia", "Marujadas", etc. Ainda hoje comemoram o dia de 
Santana, mas substituíram as folias de outrora pela pro
cissão que vai de uma igreja a outra, passando pelas prin
cipais ruas da cidade. 

Indianópolis começa a progredir, possuindo diversos 
prédios recentemente construídos, bem como uma usina 
hidrelétrica muito bem montada e perfeito abastecimento 
dágua, além de 1 hotel e uma pensão. 

Conta o município com uma associação de caridade 
que zela pelos pobres desvalidos, a qual se denomina "Vila 
dos Pobres", sendo mantida pela Conferência de Santana 
da Sociedade de São Vicente de Paulo. 

Para a eleição de 3-X-1955, seu quadro eleitoral era 
composto de 1782 pessoas, das quais compareceram às ur
nas 1 059. Foram escolhidos os 9 vereadores que com
põem o atual Legislativo da cidade. 

Instalada na sede, encontra-se uma Agência Munici
pal de Estatística, órgão pertencente ao sistema estatístico 
brasileiro . 

(Organizado por Sully Spolaor, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística João Batista Bacelar) . 

INHAPIM- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Durante a guerra do Paraguai, no correr 
do ano de 1865, chegou à barra do ribeirão Santo Antônio, 
afluente do rio Caratinga, o senhor Joaquim José Ribeiro. 
Observando a fertilidade da terra, especial para o plantio 
de café, iniciou grande derrubada da floresta existente, até 
então virgem; com seus parentes e amigos realizou o plantio 
de grandes áreas, depois de ter afastado alguns índios que 
existiam no local. Como a produção lhe tivesse sido com
pensadora, decidiu ali se localizar, juntamente com seu ami
go José Ribeiro Veloso. 

Entre 1880 e 1890, a população do lugarejo que se for
mara aumentou bastante, sabendo-se que dentre os que para 
lá se transportaram figuram os nomes de Francisco Silva 
(Chico Silva), José Joaquim da Silva Pereira (Pereira 
Ilhéu), José Francisco Furtado Tôrres, Teobaldo José Melo, 
além de muitos outros. O povoado propriamente pito veio 
a nascer quando, em 1882, Francisco Silva e Teobaldo 
José de Melo doaram alguns alqueires de terra para a fun
dação da futura cidade de Inhapim . Em 1885, contava com 
14 casas, sendo 3 de comércio, uma farmácia, umà oficina 
de funileiro e uma capelinha no antigo cemitério; edifica-

Cochoeirõo - Rio Corotingo, Usina Hidrelétrico 
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Vista parcial da cidade 

-se mais tarde uma nova capela, no local onde hoje se en
contra a Igreja matriz da cidade. 

Em 1890, Inhapim foi elevado a distrito, pertencente 

ao município de Caratinga; a 17 de dezembro de 1938, o é 
a município, subordinado judicialmente à comarca de Ca
ratinga. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na zona do Rio Doce, dlo Estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é montanhoso . 

SITUAÇÃO .. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado c sua Capital. 

Sua área é de 1 041 km:!. A sede municipal, situada 

a 4 72 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
19° 33' 15" de latitude Sul e 42° 06' 15" de longitude W.Gr. 

Dista da capital do Estado, em linha reta, 198 km, no ru

mo E.N.E. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 21 178 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 37 519 habitantes como sua população 

provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
deverá ser de 36 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas -- Err: 1.0 -VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área do muni
cípio eram a sede, a vila de Dom Cavati, a vila de Ita
jutiba e a vila de Veadinho. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localização 
da população: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1." -Vll-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Nlulheres Números % sObre 
abs.olutos o total 

geral 
------- -----·-- ----- -------- ------ ---·---

Sede .... I 029 I 11\9 2 198 6,19 
Vila de Dom Cava ti. . ... 627 650 I 277 3,60 
Vila de Itnjutiha .. 133 122 255 0,71 
Vila de Veadinho. 169 154 . 323 0,91 
Quadro rural . . 16 086 15 322 31 408 88,59 

TOTAL GERAL .. 18 044 17 417 35 461 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 

atividade - Consoante dados do Recenseamento Geral de 



Vista parcial da cidade no ano de 1940 

1950, dêsse modo se distribuía a população municipal, se
gundo os ramos de atividad1~: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 

geral 
--------------- ------- ------ -------- ------

Agricultura, pecuâ:-ia e silvicultura 9 630 225 9 855 41,56 

Indústrias extrativas. 15 - 15 0.06 

Indústria de transformação. 299 I 300 1,26 

Com~rcio de mercadorias. 282 2 284 1,19 

Comércio de imóveis e valores mobi-
liários, crédito, seguros e capitali-
zação. .... 7 -- 7 0,02 

Prestação de serviços 182 133 315 1,32 

Transporte, comunicações e armaze-
nagem. . .... 82 I 83 0,34 

Profissões liberais .. 25 - 25 0,10 

Atividades sociais. 18 48 66 0,27 

Administração pública, Legislativo 
e Justiça. 40 4 44 0,18 

Defesa nacional e segurança pública 9 - 9 0,03 

Atividades domésticas não remu-
neradas e arividades escolares dis-
centes, . .... ..... ..... . ........ 719 lO 756 11 475 48,38 

Condições inativas .... .. 837 419 I 256 5,29 

TOTAL ......... ....... 12 145 11 589 23 734 100,00 

A agricultura constitui a base econômica da região, 

que em 1950 possuía 41,56% de sua população de 10 anos 

e mais dedicada ao ramo: 

Vista de um cafezal 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) % sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
------------- ------ ----- -·---- -----
Milho ..... . . . . . . . . . 17 100 Saco 60 kg 380 000 53 200 57,93 
Café ..... . ..... . .. Arrôba 93 000 28 830 31,38 
Feijão. . . . . . . 900 Saco 60 kg 8 000 5 200 5,66 
Arroz .. ....... .. ... I 020 Saco 60 kg 15 000 3 600 3,91 
Outras .. . . ... ..... .. - - I 038 1,12 

TOTAL. ······ - - 91 868 100,00 

Pecuária- Os rebanhos de Inhapim podiam ser vistos, em 
31-XII-1955, sob os números abaixo: 

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos...... . ........... . 
Caprinos ...................... . 
Eqüinos ................. . 
Muares ............... . 
Ovinos .. . 
Suínos ......... . 

TOTAL .... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

16 
14 500 

640 
2 100 
I 400 

90 
16 850 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

51 
24 650 

64 
3 570 
3 640 

11 
13 480 

45 466 

% sôbre 
o total 

0,11· 
54,24 
0,14 
7,85 
8,00 
0,02 

29,64 

100,00 

Vista parcial da Rua 28 de Março 

Embora com êsses valores, não é a pecuária a atividade 
mais importante do município, limitando-se a pequena ex
portação de gado em pé. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N. 0 de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci· gado 
mentos Cr$ I 000 % sôbre N.• de Pot~ncia 

o total motores em c.v. 
------ ------ ---- -·--- ----- ---- ---- ----
Indústria extrativa mi-

neral. 12 30 179 7,16 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
dos produtos agrícolas 26 66 I 551 62,12 13 196 

Indústria manufatureíra 
e fabril. ... 9 38 767 30,72 25 55 

TOTAL ............ 47 134 2 497 100,00 38 251 

A indústria local ainda se encontra em desenvolvimen
to. Assinalam-se, como mais importantes, duas fábricas de 
macarrão. 

.2..2.9 



Hospital Municipal (em construção) 

MELHORAMENTOS URBANOS - Assim se apresenta

vam os melhoramentos urbanos na sede municipal em 1954, 

conforme registros existentes nos serviços de Estatística da 

Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

LoAradouros públicos 

Existentes. 
Pavimentados, parcialmenh~. 
Outros. 

Abastecimento d'á~ua 

Pr~dios servidos, com ligações livres ... 

Logradouros servidos . . . . . . . Parcialmente. 
{

Totalmente ... 

TOTAL .... 

Eollotos 

Logradouros servidos. {

De despejo .......... . 

De águas superficiais .. 

PrMios esgotados, pela rêde .. 

Iluminação pública e domr'ci/iar (•) 

{

Número de logradouros. 
Logradouros iluminados. . . . . Número de focos. . ... 

LiAações domiciliares (•) 

De lua. 

De fOrça 

Consumo em kWh. . .. 

{

Número de ligações. 

Consumo em kWh .. 

{

Número de ligac;ões ... . 

Consumo em kWh .. . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

Cadeia Pública 
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DADOS 
NUM~i:RICOS 

581 

22 
4 

18 

286 

19 
3 

22 

22 

4 

280 

20 
190 

33 200 

433 

148 024 

19 

85 654 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 265 km de estradas dE! rodagem, dos quais 32 
se acham sob a administração federal, 3 sob a estadual e 230 
sob a municipal. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou, entre veí
culos automotores, 27 automóveis, 8 camionetas e 51 ca
minhões. 

Tábuas Itinerárias - São essas as tábuas itinerárias do 
município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRAJIISPOR'rE 

-----------------------1----------
MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Tarurnirim .............. . 
Conselheiro Pena ........ . 

Pocrane ....•............ 

lpanema ................ . 

Caratinga ............... . 

Iapu ................... . 

Capital Estadual (1) ..... 

Capital Federal (2) .... 

43 Rodo,ia 
173 Rodovia Rio-Ba· 

hiae E.F.V.M. 

29 

25 

471 

Rio-Bahia e es
tradas muni
cipa:da 

Rio-Bahia e es
tradas muni
cipais 

Rodovia Rio-Ba
hia 

Rio-Bahia e ea .. 
tradas estadu
ais 

Rio-Bala, E.F.L 
e E .• F.C.B. 

528 Rod. Rio-Bahia 

Ato!: Governador Vala· 
darea 92 e de Go· 
vernador Valadaree 
a C. Pena 81. 

Rio-Bahia ato!: Cara
tinga 

Rio-Bahia. 29, E.F.L. 
150, e E.F.C.B.-
252 = 471 

(I) Capital Estadual - Outra via de tre.nsporte - Ato!: Governador Vala· 
dares - 92 km, e de Governador Valadares a BC'Io Horizonte. - (2) Capital Fe· 
dera!- Outra via de transporte- Até Caratinga, pela Rio-Bahia (29) e de Caratinga 
ao Rio -- 632 = 661. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 210 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 51 situados na sede. 

Dispõe também de 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população escolar: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO Não 

Sabem sabem Sabem Não 
Total ler e ler e ler e sabem 

escrevc:·r escrever("') escrever ler e . escrever("') 
------------- ---- ----- ----- ---- ----

romens .. I 618 I 084 534 66,99 33,01 
Quadro urbano Mulheres .. I 775 925 850 52,11 47,89 

TOTAL 3 393 2 009 I 384 59,21 40,79 

{Homens ... 13 126 4 593 8 533 34,99 65,01 
Quadro rural. Mulheres. 12 342 2 373 9 969 19,22 80,78 

TOTAL 25 468 6 966 18 502 27,35 72,65 
{Homens ... 14 744 5 677 9 067 38,50 61,50 

Em geral. . . Mulheres .. 14 117 3 298 10 819 23,36 76,64 

TOTAL 28 861 8 975 19 886 31,09 68,91 

("') Inclusive pessoas de instrução n~o dec:larada. 

Ensino Primário - Segundo os dados oferecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, assim se exprimia o ensino pri
mário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares. 
Corpo docente. 
Matrícula efetiva. 

DADOS NUM~i:RICOS 

1954 

43 
74 

3 221) 

1955 

56 
78 

3 375 

1956 

52 
84 

3 811 



Preparo d<! meios-fios 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade E:scolar, é de aproximadamen

te 44,16%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela: 

FI!'O'ANÇAS (Cr$ 1 000,001 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Trbutãria 
realizada deficit 

-------------- ------- -------

1951. ....... 2 020 654 2 302 - 282 
1952 ........ I 164 744 I 432 - 268 
1953 . ...... I 612 784 I 423 189 
1954 .. ...... I 721 864 1 835 - 114 
1955 ........... 2 026 I 046 1 939 87 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
seu movimento no mesmo período de tempo foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

F'ederal Estadual Municipal 

1951. .. 721 3 899 2 020 
1952 ... . . . . . . . . . . . . 140 3 844 I 164 
1953 ... . . . . . . . . . . . . . . 244 7 782 I 612 
1954 ..... 656 8 138 I 721 
1955 ... 626 6 508 2 206 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A cidade de Inha

pim está localizada às marge:1s do Rio Caratinga, sendo cer

cada de morros. Os habitantes da comuna são chamados 

inhapienses e o nome Inhapim corresponde a um pássaro 

existente nas campinas mim:iras. Não se conhecem as ra

zões que tenham ligado o nome da cidade a ésse pássaro. 

O município exporta produtos agrícolas, sendo seus 

maiores mercados as cidades de Caratinga, Muriaé, Distrito 

Federal e Juiz de Fora. Possui algumas reservas mine

rais, principalmente de calc:ários empregados para a fa

bricação de cal e cimento . 

Na sede municipal, a as:;istência médica é prestada por 

2 hospitais com 26 leitos e :! médicos no exercício da pro

fissão. Hospedam os visitantes 2 hotéis e 3 pensões, sendo 

o divertimento encontrado em 2 cinemas. A instrução fun

damental comum pode ser complementada em 1 estabeleci

mento de nível secundário, que, em 1955, matriculou 141 

alunos. Facilitando a difus~ío cultural, há uma biblioteca, 

uma tipografia e 1 jornal. 

Em 3-X-1955, o contingente eleitoral era de 16 126 
pessoas, quando acorreram às urnas apenas 7 794 . Foram 
sufragados os 13 vereadores que compõem o Legislativo 
da cidade. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Lafayete Gomes de Oliveira). 

INHAúMA-MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Segundo a lenda, o nome Inhaúma ter
-se-ia originado de uns pássaros que existiram na região, 
vindos da nascente do ribeirão que banha a cidade, que 
surgiu por volta de 1875. Foram os ascendentes da família 
Ribeiro que desbravaram a região onde se situa o município, 
ali se tendo fixado, dedicando-se à lavoura e fazendo com 
que o arraial progredisse. 

Doou os terrenos à igreja um dos membros da fa
mília fundadora, Senhor Francisco Migre, cujo nome hoje 
figura em um dos logradouros públicos da cidade, como ho
menagem póstuma. Teve também seu impulso o setor in
dustrial do município, que chegou a contar com diversos 
estabelecimentos dêsse gênero que mais tarde se fecharam, 
talvez por falta de recursos. Testemunho disto foi a ini
ciativa de um estrangeiro de nome Carlos Alemão, que, em 
1880 montou uma cervejaria, primeira indústria da região. 

Em 1886, fundou-se a Cia. Têxtil, que instalando-se 
com energia elétrica própria, deu grande impulso ao mu
nicípio. Também em 1912, criando-se o distrito de Fortu
na, contou êste com uma indústria de real significação eco
nômica, a usina de açúcar denominada Usina Paraíso S. A., 
que há uns vinte anos encerrou suas atividades. 

No passado, a região recebia grande número de es
cravos, procedentes da África, de um lugar denominado 
"Sincorá", os quais, via de regra, se destinavam ao Rio de 
Janeiro e São Paulo. 

Sua vida política evoluiu por meio de grupos familiares 
militantes. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA - Em 

1.0 -I-1949, foi instalado o município de Inhaúma, sendo 
seu primeiro governante o Intendente Dr. José Gonçalves 
Amorim. O primeiro prefeito, Senhor Antônio Olímpio 
França, governou a comuna por um quadriênio. 

Dois distritos compõem o município: Inhaúma e For

tuna. 

Vista parcial da Praça da Matriz 
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Pela Lei n.0 1 039, de 12-XII-1953, que determina a 
divisão territorial, administrativa e judiciária, Inhaúma con
tinua fazendo parte do têrmo e comarca de Sete Lagoas. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na zona Metalúrgica do estado de Minas Gerais. O aspec
to geral do seu território é montanhoso. 

<)JTUAÇÁO 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 511 km2 • A temperatura, em graus cen
tígrados, apresenta as médias: das máximas: 30; das mí
nimas: 25; compensada: 27,5. A sede municipal, situada 
a 736 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
19° 28' 06" de latitude Sul e 44° 23' 18" de longitude W.Gr. 
Dista da capital do Estado, em linha reta, 68 km, no ru

mo O.N.O. 

Vista aérea da cidade 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 7 384 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís
tica de Minas Gerais dão 7 933 habitantes como sua po
pulação provável em 31-XII-55, calculando, por outro lado, 
em 16 habitantes por quilômetro quadrado a densidade 
demográfica para esta data. 

:1.3:1. 

Vista da Praça Santo Antônio ela Vila de Fortuna 

Principais aglomerações urbanas- Em 1.0 -VII-950, as prin
cipais aglomerações urbanas situadas na área do município 
eram: a sede e a vila de Fortuna . ·· 

Coletoria e Caixa Econômica Estaduais 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, assim se localizava a população 
do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•--VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulhereo 
Números % oôbre 
absolutos o total 

geral 
----- ------- ----- -·----

Sede ........... ,,. ·············· 512 556 1 068 14,46 
Vila de Fortuna . ...... ..... 287 293 580 7,85 
Quadro rural. ............ ...... 2 876 2 860 5 736 77,69 

TOTAL GERAL ... ... ..... 3 675 3 709 7 384 100,00 

Delegacia de Polícia, Cadeia Pública e Pílsto de Higiene Municipais 



VIsta parcial da Praça São Miguel e da Rua Dr. Emílio de Vasconcelos 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Baseando-se ainda nos dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo pode ser distribuída a 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 

Indústrias extrativas. 

Indústria de transformação. 

Comércio de mercadorias .... 

Comércio de im6veis e valores mobi
- liários. crédito, seguros e capitali-

zação... · 

Prestação de serviços . 

Transporte, comunicações e armaze-
nagem .......... . 

Profissões liberais ...... . 

Atividades aociais ........ . 

Administração pública, Legislativo 
e Justiça ...................... . 

Defesa nacional e segurança pública 

Atividades dom~sticaa. não remu
neradas e atividades escolares dia· 
centea .................... . 

Condições inativas .............. . 

TOTAL .................... . 2 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

490 

57 

265 

49 

55 

33 

4 

5 

14 

4 

357 

191 

524 

Mulheres 

12 

161 

233 

3 

31 

041 

121 

2 605 

Total 

Números 
absolutos 

502 

57 

426 

50 

288 

36 

4 

36 

16 

4 

2 398 

312 

5 129 

% sôbre 
o total 

geral 

29,30 

1,11 

8,30 

0,97 

5,61 

0,70 

0,07 

0,70 

0,31 

0,07 

46,78 

6,08 

100,00 

O principal ramo de atividade no mumc1p10 é o da 
"agricultura, pecuária e silvic\l.ltura", que congrega 29,30% 
da população . 

Prédio próprio do Grupo Escolar José Maria Alkimim 

15-2tll311 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

ÁREA 
PRODUÇÃO VALOR 

CULTURAS 
AGRÍCOLAS (ha) 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

---~------- ----- ------ ----- ----- -----
Milho ..... .. 1 150 Saco 60 kg 25 750 3 863 41,51 
Mandioca. 230 Ton~lada 3 910 1 955 21,00 
Feijão .. 100 Saco 60 kg - 1 890 20,30 
Outras. ..... 529 - - 1 601 17,19 

TOTAL. .... 2 009 - - 9 309 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos de Inhaúma: 

REBANHOS 

Asininos., ............. . 

Bovinos .................... . 

Caprinos ................. . 

Eqüinos .. 

Muares. 

Ovinos .. . 

Suíno3 .. . 

TOTAL ..... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

20 000 

120 

100 

300 

100 

11 000 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

30 000 

8 

320 

750 

9 

10 450 

42 537 

% sôbre 
o total 

70,55 

0,01 

3,10 

1,76 

0,02 

24,56 

100,00 

Vista parcial da Praça da Matriz 

In.dústria - A organização industrial pode .ser conhecida, 
em parte, pelos dados que se seguem, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta· empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$ 1 0001% sôbre N.• de Potencia 

o total motores em c.v. 
------------ --------

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
dos produtos agrico!as 4 4 90 0,29 4 45 

Indústria manufatureira 
e fabril. ...... 1 327 30 000 99,71 162 661 

TOTAL .. ... 5 331 30 090 100,00 166 706 

O setor industrial distingue-se pela existência de uma 
poderosa indústria têxtil localizada na sede da comuna, 
a qual emprega 327 pessoas, entre homens e mulheres. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Assim se resumiam 
os melhoramentos urbanos na sede municipal, em 1954, con-

.233 



Casa Paroquial 

forme registros existentes nos serviços de Estatística da 
Viação e Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

LoAradouros públicos 

Existentes. 

DADOS 
NUM);;RICOS 

237 

29 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 230 krn de estradas de rodagem, dos quais 37 
se encontram sob a administração estadual, 146 sob a mu
nicipal e os restantes pertencem a particulares. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 38 auto
móveis, 16 camionetas, 34 caminhões e 4 ônibus. 

Tábuas Uinerárias - São essas as tábuas itinerárias do 
município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMlTROFES 

Esmeraldas .. 
Maravilhas. 
Pará de Minas. 
Paraopeba. 
Pequi. 
Sete Lagoas .... 
Belo Horizonte (capital es· 

tadual) ...... . 
Rio de Janeiro (capital fe

deral) ... 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

53 Rodoviário Automóvel 
51 Rodoviário Automóvel 

110 Rodoviário Automóvel 
33 Rodoviário Onibus 
53 Rodoviário Automóvel 
24 Rodoviário Onibus 

101 Rodoviário Onibus 

614 Ferroviário E.F.C.B. (I) 

(') O municipio de Inhaúma não se liga diretamente à Capital Federal. 
A comunicação é feita partindo-se de Sete Lagoas, pela Estrada de Ferro Central 
do Brasil, cuja distância E de, aproximadamente, 614 km. 

Prédio onc!e funcionam a Prefeitura e Câmara 

COMÉRCIO - Conta a população de Inhaúma com 22 

estabelecimentos comerciais varejistas, dos quais 5 situa
dos na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os: resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguiAtes da

dos, relativos à população do município: 

PESSOAS PRitSENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númeroa 
DISCRIMINAÇÃO 

lJbsolutos % s6bre o total 

Sabem 
Não 

Sabem 
Não 

oabem oabem Total ler e ler e ler e ler e escrevec escrever(') escrever escrever(') 
---·------ ----

{Hom~ ... 653 ;J93 260 60,18 39,82 Quadro urbano Mulher~ .. 696 408 288 58,62 41,38 

TOTAL 1 349 1301 548 59,37 40,63 

{Homens ... 2 402 1 421 981 59,15 40,85 Quadro rural.. Mulheres .. 2 425 1 :J59 1 066 56,04 43,96 

TOTAL 4 827 2 :780 2 047 57,59 42,41 

{Homens ... 3 055 1 IU4 1 241 59,37 40,63 Em 1\eral. 
..... Mi:e~:·~ 3 121 1 :767 1 354 56,61 43,39 

6 176 3 S81 2 595 57,98 42,02 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, assim se distribuía o ensino 
primário: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares. 
Corpo docente .. 
Matrícula efetiva. 

DADOS NUM);;RICOS 

1954 

16 
33 

I 0215 

1955 

5 
33 

1 095 

1956 

16 
35 

1 164 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 64,36%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracteri

zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 
realizada dcficit 

Total Tributãria 
-------- ------- ----- ----------- -------

1951. 556 198 527 29 
1952 .. 612 ~!14 I 026 - 14 
1953. .. 957 221 850 107 
1954. ..... 809 ~~ 13 2 537 - I 728 

265 I 302 - 388 1955. . . .. . 914 

Q~anto à arrecadação, nas du.as esferas administrativas, 

sua situação no mesmo período de tempo foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estadual Municipal 
---------....,------------·--- ------- -------

1951. ........ . 
1952 ....... . 
1953 ........ . 
1954 ........ . 
1955 ... . 

I 244 
I 511 
I 690 
I 900 
2 949 

556 
612 
957 
809 
914 



ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- No distrito-sede 
encontramos· diversos melhoramentos, entre êles: 38 apa
relhos telefônicos, 1 hotel, 2 cinemas, 1 serviço de saúde 
e uma biblioteca. 

Para a eleição de 3-X-1955, o município contava com 
2 340 cidadãos aptos a votar. Dêsses, 1 308 comparece
ram às urnas; foram sufragados os 9 vereadores que com
põem o Legislativo Municipal. 

(Organizado por Joaquim Carlos Guedes Filho, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística João Siqueira Filho). 

IPANEMA- MG 
Mapa Municipal'no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Os índios aimorés, terríveis guerreiros, fo
ram, segundo se sabe, os prirr..eiros habitantes da região on
de hoje se situa o município de lpanema. Por outro lado, 
segundo a tradição, foi José Pedro de Alcântara o primeiro 
civilizado que conseguiu vencer as matas virgens de então 
e penetrar em seus domínios . Talhada em velha figueira ao 
lado do rio, encontrou-se a inscrição seguinte: "Até aqui 
chegou José Pedro". Fala-se tambéin de um certo Manoel 
Francisco de Paula Cunha, desertor da Guarda N acionai 
e que se encontrava fugido da guerra de Santa Luzia. ltsses 
acontecimentos são atribuídon ao período que vai de 1840 
a 1850. Em 1851, um aventu::eiro de nome Bernardes Leão 
também ofereceu combate aos índios, tendo se demorado 
na terra por algum tempo. Faz parte, ainda, da história 
da fundação de lpanema o nome de Antônio José da Costa 
que, segundo se fala, plantou 5 hectares de terra, com café 
e árvores frutíferas . 

O primeiro nome dado ao lugar foi Povoado do Rio 
José Pedro, naturalmente fa·:e à inscrição encontrada na 
velha figueira. Em 1872, o vigário de Vermelho Novo, 
Pe. Maximiniamo, rezou a primeira missa no local. A capela 
foi edificada em 1873, pelo Fe. Sócrates Colare, intelectual 
e historiador. O povoado d,e Rio José Pedro se foi desen
volvendo com relativo progresso, baseando a sua economia 
na agricultura e na pecuária. Em 1891 é elevado a distrito 

de paz, pertencente ao munic:pio de Manhuaçu, em 1911, e 

pela Lei n.0 566, de 30 de agôsto, o é à categoria de mum

cípio, instalando-se a 7 de setembro de 1912. 

Em 20-8-1928, teve o seu topônimo alterado para lpa

nema. É sede de comarca desde 1.0 de janeiro de 1926. 

Agência dos Coneios e Telégrafos 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona do Rio Doce do estado de Minas Gerais . O aspecto 
do seu território é montanhoso . 

Sua área é de 649 km~. A temperatura, determinada 
em graus centígrados, apresenta os seguintes valores: mé
dia das máximas: 37; das mínimas: 15; compensada: 25. 
A sede municipal, situada a 225 m de altitude, tem como 
coordenadas geográficas 19° 47' 40" de latitude Sul e 
41° 43' 00" de longitude W. Gr. Dista da capital do Estado, 
em linha reta, 234 km, no rumo E. N. E. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 26 800 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 19 028 habitantes como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a de;,_sidade demográfica 
seria de 29 habitantes por quilômetro quadrado. Explica
-se aquêle decréscimo por haver sido desmembrado, depois 
de 1950, o distrito de Conceição de lpanema. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio eram a sede, a vila de Conceição de Ipanema e a 

vila de Taparuba. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a, localização da 

população municipal. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
i." VII··I950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres Números % sôbre 

absolutos o total 
geral 

---------------- ----· ----- -----

Sede .. I 314 I 495 2 809 10,48 
Vila de Conceição de I panema-.. 418 440 858 3,20 
Vila de ·Taparuba .. 197 216 413 1,54 
Quadro rural ... li 508 li 212 22 720 84,7d 

TOTAL. 13 437 13 363 26 800 100,00 



PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA - Ramos de 

atividade - O Recenseamento Geral de 1950 assim dis

tribuía os habitantes, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 
----------·------·---- ----- -------------

Agricultura, pecuária ..... ..... .. 6 668 220 6 888 38,32 
Indústrias extrativas .... ... lO - lO 0,05 
Indústria de transformação ..... 313 - 313 1,73 
Comércio de mercadorias ..... 189 5 194 1,07 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, crEdito, seguros e capitali· 
12 0,06 zação ....................... 12 -

Prestação de serviços. · ...... 198 196 394 2,19 
Transporte, comunicações e armaze-

100 100 0,55 nagem ....... ·············· ... -
Profissões liberais ................ 22 - 22 0,12 
Atividades sociais ................ 19 41 60 0,33 
Administração pública, Legislativo 

49 0,27 e Justiça ........... ······· 47 2 
Defesa nacional e segurança pública 11 - 11 0,06 
Atividades domésticas não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centes ........ . ... 381 7 771 8 152 45,34 

Condições inativas ..... I 055 72!1 I 784 9,91 

TOTAL ........ ... 9 025 8 964 17 989 100,00 

Os dados do Censo de 1950 mostram que em Ipane

ma não há silvicultura . 

Agricultura e pecuária - A produção agrícola no muni

cípio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da ta

bela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

-------- ------ ------ ----- ----- -----

Caf~ ............... 6 655 ArrOba 165 000 47 850 54,88 

Milho ......... ..... 3 388 Saco 60 kg 78 000 14 040 16,10 

Cana-de-açúcar ..... 556 Tonelada 33 400 6 680 7,65 

Feijão .............. I 089 Saco 60 kg 19 500 5 850 6,70 

Banana ....... ..... 67 Cacho 144 000 5 760 6,60 

Arroz ............... 79 Saco 60 k& 17 000 5 100 5,84 

Mandioca .......... 60 Tonelada 1 350 1 584 1,81 

Outras ............. 32 - - 370 0,42 

TOTAL ........ 11 926 - - 87 234 100,00 

Pecuária- Os rebanhos assim se apresentavam, em 
31-XII-1955. 

REBANHOS 

Asininos ................... 

Bovinos ................ 

Caprinos ............... 

Eqüinos ................ 

Muares ........................ 

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

Suinos ......................... 

TOTAL ................... 

NúMERO 
DE 

CABEÇAS 

lO 

16 000 

550 

I 550 

I 300 

50 

19 000 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

25 

25 600 

50 

2 170 

2 860 

9 

7 600 

38 314 

% sObre 
o total 

0,06 

66,83 

0,13 

5,66 

7,46 

0,02 

19,84 

100,00 

O rebanho bovino vem recebendo atenções especiais 
no sentido de um desenvolvimento mais rápido. O gado 
para o corte é o que desperta maior interêsse ao pecuarista 
local. 

:1.36 

Indústria - A organização indus;trial pode ser conhecida, 
em parte, por êsses números, relatilvos a 1955: 

N,o de CAPITAL FORCA 
Pessoal :ll:MPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta-

INDÚSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$ 1 000 % sObre N,o de Potencia 
o total motores em c.v. ----------- ---- ---- --·-- ---- --------

Indústria extrativa mi-
neral ................ 6 21 210 5,41 - -

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
dos produtos agrlcolas 76 103 1 234 31,7!1 31 253 

Indústria manufatureira 
e fabril .............. 5 28 2 437 62,80 23 701 

TOTAL ........... 87 152 3 881 100,00 54 954 

A ~ndustrialização lentamente se vem processando. 
Não há estabelecimentos fabris dignos de realce, sendo o 
mais importante um que se dedica à fabricação de man
teiga. 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro abaixo dá 
a conhecer os melhoram-entos urbanos no distrito-sede, em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPEC~FICAÇÃO DADOS 
NUMI!:RICOS 

Número de prédios existentes ............................ . 

Logradouros públicos 

Existentes ............................................. . 
Pavimentados, parcialmente ............................. . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento de água 

{

Possuindo penas ............ . 
PrMios servidos............ Com ligações livres ......... . 

TOTAL ................ .. 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. . 

Iluminação pública e domiciliar (0
) 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliai es (0 ) 

{

Número de ligações ......... . 
De luz ................... . 

Consumo em kWh ......... . 

{

Número de ligações ......... . 
De fOrça ................. . 

Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados relativos ao ano 1955. 

826 

21 
1 

20 

557 
3 

560 

13 
1 

14 

21 
282 

92 637 

500 

135 880 

30 

220 484 

MEIOS DE TRANSPORTE- O território é cortado por 
473 km de estradas de rodagem, dos quais 223 se acham 
sob administração municipal e os restantes pertencem a 
particulares . 

Dispõe, ainda, de 1 campo de pouso. 

Em 1955 a Prefeitura Municipal registrou, entre veí
culos automotores, 44 automóveis e jipes, 4 camionetas, 49 
caminhões e 10 ônibus. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Inhapim ........................... . 
Pocrane .......•.......................... · ... 
Mutum ............................... ·· · · · · · 
Conceição de lpanema .............. . 
Simonésia .............................. · · ·. · · 
Caratinga ................................... . 
Capital Estadual. ............................ . 
Capital Federal. ............................. . 

DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

108 Automóvel 
50 Onibus 
56 Onibus 
20 Onibus 
71 Onibus 
78 Onibus 

466 Automóvel 
520 Automóvel 



COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 52 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 38 situados na sede. 

Dispõe também de duas ngênciás bancárias e 1 corres
pondente. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetizaçiio, fornecem o presente qua
dro, relativo aos residentes no município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númer >s absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

~crever 
ler e escrever ler e 

escrever(•) escrever(*) 
---- -----------------

{Homens ... I 622 J 029 593 63,44 36,56 
Quadro urbano Mulheres ... 1 803 873 930 48,41 51,59 

TOTAL 3 425 1 902 1 523 55,53 44,47 

{Homens ... 9 388 2 559 6 829 27,25 72,75 
Quadro rural.. Mulheres .. 9 087 1 519 7 568 16,71 88,29 

TOTAL 18 475 4 078 14 397 22,07 77,93 

romena ... 11 010 3 588 7 422 32,58 67,42 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 10 890 2 392 8 498 21,96 78,0~ 

TOTAL 21 900 5 980 15 920 27,30 72,70 

(*) Inclusive pessoas de instrução r.ão declarada. 

Ensino primário - Elementos colhidos pelo Serviço de 
Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, permitem assim apresentar o ensino 
primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ...... . 
Corpo docente ......... . 
Matricula efetiva ....... . 

DADOS NUMl!:.RICOS 

24 
40 

1 521 

1955 

20 
38 

1 354 

1956 

21 
41 

I 526 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po· 
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 34,87%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS 
Receita arrecadada 

Despesa Saldo ou 
realizada deficit 

Total Tributária do balanço 
-------- ------- -------

1951"""" .... 1 117 649 I 680 -- 563 
1952 .. " "" .... 1 261 766 I 454 - 193 
1953 ... "" ..... 1 572 741 I 398 174 
1954 .. """ .... 2 491 752 2 430 61 
1955 .. """ .... 1 453 751 I 309 144 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento no mesmo período foi: 

ANOS 
RECEJTA ARRECADADA (Cr$ I 000,00; 

Federal Estadual Municipal ------------ -------- ---·----------
1951 ......................... . 
1952 ... " .................... . 
1953 ......................... . 
1954 .. "" ................... . 
1955 ......................... . 

967 
1 369 
I 715 
1 951 
2 511 

4 470 
4 936 
7 848 
9 233 
5 202 

I 117 
I 261 
I 572 
2 491 
I 453 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- lpanema está lo
calizado em terreno montanhoso, sendo que o distrito-sede 
encontra-se em uma área relativamente plana. Banham o 
município os rios Manhuaçu e José Pedro, êste ligado in
teiramente às tradições da cidade. Há duas cachoeiras no
táveis: a da Neblima, com capacidade de 2 800 H.P. e 
que está sendo utilizada em parte para fornecimento de 
energia elétrica à cidade e a outros municípios vizinhos; 
a cachoeira da Cidade, com potência de 900 H. P., ainda 
inaproveitada. A comuna possui grande reserva de níquel, 
cuja exploração vem sendo estudada por várias companhias 
nacionais e estrangeiras. 

Para assistência médica aos habitantes, a sede do mu

nicípio conta com 1 hospital que possui 13 leitos, e as ati

vidades de 3 facultativos. Os visitantes de lpanema en

contram hospedagem em 2 hotéis e 5 pensões. Há ainda 

1 cinema e uma biblioteca. Complementando a instrução 

primária, encontra-se o distrito-sede dotado de 1 estabeleci

mento de ensino comercial e 1 de secundário; êste, com 7 
professôres, matriculou 128 alunos em 1955. 

Compareceram às urnas em 3-X-1955, quando foram 

sufragados os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 

cidade, 3 049 dos 5 178 cidadãos inscritos. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Nelson Figueiredo Guimarães). 

IPUiúNA- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Não são conhecidos com exatidão todos os 

detalhes históricos que assinalaram a criação do atual mu

nicípio de lpuiúna. Presume-se que os seus primeiros habi

tantes tenham sido elementos civilizados que já habitavam 

povoados vizinhos, como Caldas, Santa Rita de Caldas e 

outros. É sabido que em 20 de janeiro de 1891, José 
Francisco Lopes e João Bernardes de Souza fizeram doação 
de 10 alqueires de terras para a formação de um povoado 
que teria o nome de Santa Quitéria e São João Batista. 
Posteriormente veio a edificação de uma capela que, na 
verdade, foi o marco inicial do novo povoado, a sombra 
da qual crescia o novo núcleo, até que, em 1913, foi elevado 
à categoria de distrito, passando a pertencer a Caldas, com 
o nome de Ipuiúna, que significa "águas turvas". 

Vista parcial do jardim munici1 a Igreja-Matriz 
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Em 1953 passou a município e está subordinado ju

dicialmente à comarca de Caldas . 

Os habitantes locais são chamados ipuiunenses. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Sul do estado de Minas Gerais . O aspecto do 

seu território é montanhoso. 

SITUAÇÃO 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capitol. 

Sua área é de 293 km2 • A temperatura, em graus 

centígrados, é a seguinte: média das máximas: 26; das mí

nimas: 10. 

Vista parcial da cidade 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 3 204 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 3 401 habitantes como sua população 

provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 

seria de 12 habitantes por quilômetro quadrado. 
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Vista parcial do jordim municipal 

Segundq os dados do Recenseamento Geral de 1950, 

era essa a situação do distrito de Ipuiúna, núcleo em tôrno 

do qual se emancipou posteriormente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres 
Números % sóbre 
absolutos o total 

-~--~- ----------------- ----- ------- ------ -----
Quadro urbano .. 156 177 333 10,40 
Quadro suburbano .. 190 198 388 12,10 
Quadro rural. 1 266 1 217 2 483 77,50 

TOTAL .. I 612 1 592 3 204 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Agricultura, 

pecuária e silvicultura - A produção agrícola no município, 

em 1955, foi expressa pelos dados constantes da seguinte 

tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGR1COLAS (ha) 

% oóbre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

----- ----- -----~ ----- -----

Batata·inglêsa. ISO Saco 60 kg 34 500 5 175 46,98 

Milho .... ..... 1 300 Saco 60 kg 26 000 4 160 37,77 

Outras ... ····· 108 - - 1 681 15,25 

TOTAL ..... I 558 - - 11 016 100,00 

Outro aspecto do jardim municipal 



Fábrica de Lacticínios lpuiunense 

Pecuária - Em 31-XII-55, asnim se apresentavam os reba
nhos do município: 

NÚMERO 
J:·E 

CABI~ÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Asininos .... . 
Bovinos .. . 
Caprinos .. . 
Eqüinos. . ............. . 
Muares ... . 
Ovinos ... . 
Suínos ..... . 

TOTAL. 

6 
12 000 

750 
I 100 

620 
800 

18 000 

Cr$ I 000 

12 
21 600 

90 
760 
550 
120 

16 200 

41 332 

% sObre 
o total 

0,02 
52,26 
0,22 
4,26 
3,76 
0,29 

39,19 

100,00 

Indústria -Existiam no município, em 1955, 8 estabeleci
mentos que empregavam 20 indivíduos, e um capital no 
valor de Cr$ 4 280 000,00, os quais se dedicavam à indús
tria de transformação e bene6ciamento de produtos agrí
colas. 

MELHORAMENTOS URBANOS- Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........ . 

LoAradouros públicos 

. Existentes ............ . 

Abastecimento d' áAua 

PrMioo servidos ......... {possuindo penas ............ ·. 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros oervidos....... Parcialmtonte .... , .......... . 

TOTAl ................. .. 

Iluminação pública e domiciliar (') 

{

Número :le logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Número :le focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (') 

De luz ......... 
.. {Número ole ligações .......... , 

Consumo em kWh ......... . 

D f • ...... {Número •le ligações ......... . e urça .......... .. 
Consumo em kWh ......... . 

(') Dados relativos ao ano de 1955 

DADOS 
NUM!!:RICOS 

208 

15 

111 

8 
3 

11 

8 
100 

10 100 

ISO 

37 400 

6 

21 soo 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 315 km de estradas de rodagem, dos quais 15 

se encontram sob a administração federal, 150 sob a mu

nicipal e os restantes pertencem a particulares. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registrados 

17 automóveis, duas camionetas, 11 caminhões e 3 ônibus. 

Tábuas Uinerárias- São essas as tábuas itinerárias do mu

nicípio: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTÂNCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Santa Rita de Caldas. 
Congonhal. 
Ouro Fino .. 
Borda da Mata. 
Gimirim. 
Silvianópolis. 
Capital Estadual. 
Capital Federal. 

22 Onibus 
16 Onibus 
49 Automóvel 
32 Automóvel 
34 Automóvel 
70 Onibus 

640 Onibus 
517 Onibus 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio .com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede, e ainda com 46 varejistas, dos quais 40 loca

lizados no distrito-sede. 

Dispõe também de 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da

dos abaixo relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(*) escrevert ") 
---- ----- ---- ----- ------

{Homens ... 286 191 95 66,78 33,ll 
Quadro urbano Mulheres .. 317 169 148 53,31 46,69 

TOTAL 603 360 243 59,70 40,30 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-

Vista parcial da Rua Dr. Paulino 
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rais, no período de 1954-1955, dêsse modo se apresentava 
o ensino primário no município: 

DADOS NUM1!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares .......... . 
Corpo docente ............ . 
Matrícula efetiva .......... . 

·1954 

8 
13' 

447 

1955 

9 
14 

483 

1956 

7 
14 

530 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 67,77%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, nos anos de 1954 e 1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Rece-ita arrecadada 
Despesa Saldo ou 
realizada deficit 

Total Tributária 
-·- -------- ------- ------- -------

1954. 723 ... 719 4 
1955. 885 271 785 - 100 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

1954. 
1955. 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 

(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

95 
2 221 

Municipal 

723 
885 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Entre melhora
mentos conquistados pelos munícipes do distrito-sede, po
de.m ser citados os 7 aparelhos que constituem sua rêde te
lefônica; o sistema de hospedagem, com 1 hotel e uma pen
são, e a diversão pública, representada por 1 cinema. 

Sendo de 1 603 o número de eleitores para o pleito 
de 3-X-1955, a êle compareceram 1 117, votando e esco
'Ihendo os 9 vereadores que compõem o Legislativo da ci
dade. 

(Organizado por George Byron Camel'ino Fontes, com· dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Odivar Moreira Franco). 

ITABIRA -MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - " ... Descobriram-se, em 1698, as Minas 
Gerais, ( sic) as do Ouro Prêto, as do Morro, as do Ouro 
Branco, as de São Bartolomeu, Ribeirão do Carmo, Itaco
lomi, Itatiaia, Itabira ... ", escreve Rocha Pita, em sua 
"História da . América Portuguêsa", citada por Francisco 
Ignácio Ferreira, em seu "Dicionário Geográfico das Mi
nas do Brasil", edição de 1885. 

Apesar disto, a tradição local, dá o ano de 1720 como 
ponto de partida de sua história, iniciando-se com a aven
tura de dois mineradores que, encontrando-se no Itambé, 
e divisando ao longe a característica silhueta dq pico mais 

Igreja-Matriz de N. S.0 do Rosário 

tarde batizado de "cane" (que em língua africana, signifi
ca "irmão~"), para lá se dirigiram, encontrando ouro nos 
ribeiros que desciam das encostas. 

Os dois mineradores, irmãos, Francisco e Salvador Fa
ria de Albanaz, que eram paulistas e descendentes de ban
deirantes - os Camargos - voltaram ao ponto de origem 
em busca de escravos, apetrechos e víveres, retornando ao 
Caué; não se sabe, ao certo, por quanto tempo desfruta
ram, sós, as minas descobertas, mas a fama correu célere 
e não faltaram concorrentes, adquirindo direitos aos pri
meiros desbravadores, que vieram se fixar nas redondezas. 
Pequenas cabanas foram surgindo pelas margens dos cór
regos. Instalavam-se não muito distantes uns dos outros, 
que o gentio em tôrno impunha respeito e, não raro, in
vestia contra os usurpadores de seus direitos naturais, in
fligindo-lhes castigos severos. O provável, no entanto, é 
que êstes choques violentos que roubavam vidas a indíge
nas e a brancos não fôssem sistemáticos e só ocorressem por 
imprudência nas relações mútuas, pois é conhecido o fato 
de terem sido as relações de brancos e índios, naqueles idos, 
efetuadas através de "línguas", como eram chamados os 
intérpretes; tanto era pacífico o contato que o branco sem
pre assimilava a toponímica do gentio; no caso, "Itabira" 
é palavra indígena que, segundo uns, traduz-se por "pedra 
que brilha" e, segundo outros, por "pedra aguda". 

No fim do século XVIII, o povoado tomara consis
tência, unificando-se mais ou menos para os lados do Cór
rego da Penha, já tendo início os arruamentos de "Sant'Ana", 
do "Rosário" e dos "Padres". 

Conhece-se a· data (li:i-"chegada de algum;. dos mora
dores que, vindos depois dos irmãos· Albanaz, fixaram~se · 
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nesse povoado; João Pereira da Silva, chegou em 6 de junho 
de 1737; Antônio Pereira da Silva, em 20.de setembro de 
1739; Antônio Lopes, padre Manoel do Rosário e João 
Ferreira Ramos, em 27 de abril de 1764. Pouco mais tar
de, chegaram Francisco da Co;;ta Lage e Francisco de Paula 
Andrade. Ainda, por um antigo documento, sabe-se que a 
primeira mulher a chegar ao local foi a Senhora Maria do 
Couto. 

A essa altura, se construíra uma capela, escolhida Nossa 
Senhora do Rosário padroeira local. 

Em 1827, o povoado já desenvolvido e livre dos ata
ques dos índios, pela chegada de um Destacamento chefiado 
pelo cap. Francisco Procópio de Alvarenga Monteiro, que 
os dizimara até a longínqua região de Ferros, recebeu a 
categoria de "arraial", pertencente à Vila Nova da Rainha 
(hoje, Caeté), e, na mesma época, elevava-se a freguesia. 

A mineração do ouro entrou em declínio, o que não 
arrefeceu o impulso inicial da povoação, pois, ao brilho se
dutor do ouro, sucedia uma ::10va riqueza mineral, menos 
bela e mais útil - o ferro. 

Surgiram as primeiras f,)rjas. Um dos pioneiros da 
nova indústria foi o fundado:: Domingos Barbosa, que se 
instruíra a respeito em Mariana, sendo o primeiro construtor 
de forjas, Manoel Fernandes Nunes. Não só se fundia 
o minério de ferro, como dêl1~ manufaturavam-se variados 
objetos, ferramentas e até armas, como as espingardas ali 
fabricadas e adquiridas pelo próprio Govêrno Real, que 
financiava as fábricas. 

Em 1867, subia a 84 o número de forjas nas reg10es 
de Itabira e Santa Bárbara, segundo afirma, em um seu re
latório, o Conselheiro João Crispim Soares. Ainda hoje, no 
local denominado Girau, no distrito da sede, persistem 
ruínas de algumas dessas forjas. 

Daí para cá, o ferro tem sido o sustentáculo da vida 
econômica do município, jamais tendo cessado a extração 
do minério em escalas cada vez mais importantes. Saint
Hilaire, o ilustre visitante que percorreu o Brasil, afirmou, 
sôbre as reservas minerais de ltabira, que bastarão, por si 
sós, para o suprimento integral de todo o mundo, por sé
culos. Suas serras e montes e picos de "hematita" e "man
ganês", dão imponente testemunho de suas riquezas, em 
muda concordância com a previsão de Saint-Hilaire. Mo
dernamente, se admite a existência de minerais atômicos, 
na área do município. 

O padrão econômico dO!: moradores foi sempre ele
vado, em relação ao de outras zonas do Estado, permi
tindo às tradicionais famílias locais a construção de gran
des residências em estilo colonial que, ainda hoje, dão à 
cidade um aspecto senhorial e característico . 

O centenário da elevação de sua sede à categoria de 
vila foi comemorado em 1948, com grandes festividades 
cívicas. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- A povoação de Nos
sa Senhora do Rosário de Itahira foi à vila e distrito pelo 
Alvará de 25 de janeiro de 1827. 

Foi criado o município, eom território desmembrado 
do de Caeté, e sede na vila de ltabira de Mato Dentro, com 
êsse mesmo topônimo, pela R,~solução de 30 de junho de 
1833, ocorrendo a instalação a 7 de outubro do mesmo ano. 

Prédio onde funciona o Fóro 

A sede do município recebeu foros de cidade pela Lei 
provincial n.0 374, de 9 de outubro de 1848. 

A Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, man
teve o distrito-sede do município, figurando êle, município, 
na "Divisão Administrativa", de 1911, com a designação 

simplificada de Itabira, e com 5 distritos: - ltabira (sede), 
São José da Lagoa, Santa Maria, Carmo de Itabira e 

Aliança. 
Com êstes mesmos distritos, figura o município no Re

censeamento Geral de 1920, na "Divisão Administrativa" 
do Estado, fixada pela Lei estadual n.0 843, de 7 de se
tembro de 1923, na Divisão Administrativa de 1933 (Bo
letim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio), 
nas divisões territoriais de 31-12-1936 e 31-12-1937, como 
também no Decreto-lei n.0 88, de 30 de março de 1938, 
pelo seu anexo . 

Em cumprimento ao Decreto-lei estadual n.0 148, de 
17 de dezembro de 1938, o município de Itabira perdeu 
para o de Presidente Vargas, recém-instituído, o distrito de 
São José da Lagoa, cujo nome já havia sido mudado para 
Presidente Vargas, quando ainda distrito. 

Assim, na Divisão Judiciário-Administrativa do Estado, 
em vigor no qüinqüênio 1939-1943 e estatuída pelo De
creto-lei estadual n.0 148, o município de Itabira forma-se 
de 4 distritos: - o da sede e os de Aliança, Santa Maria 
de Itabira (ex-Santa Maria) e Senhora do Carmo (ex
Nossa Senhora do Carmo). 

A 13 de junho de 1942, o município veio a denominar
-se Getúlio Vargas, passando o outro município que já 
usava êste nome a denominar-se Nova Era; há controvér
sia sôbre a existência de um decreto a respeito dessa mu-
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dança, dada certa reação ao ato; mas o Decreto-lei esta
dual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, contudo, con
cretizou a mudança do topônimo; por êsse Decr~to-Jei, 

que est~beleceu a Divisão Administrativa do Estado, para 
1944-1948, o município de "Presidente Vargas, ex-Itabira, 
apresenta-se dividido em apenas 3 (três) distritos: - o da 
sede ( ex-ltabira ), I poema (ex-Aliança) e Senhora do Car
mo, em face de ter perdido, por fôrça do próprio Decreto
-lei 1 058, o distrito de Santa Maria de Itabira, para o 
município dessa denominação, ao qual cedeu também parte 
do território de seu distrito-sede, incorporado ao de ltacuru 
( ex-Itambé). 

Pelo Decreto-lei estadual n.0 2 430, de 5 de março de 
1947, o município voltou a seu antigo nome de ltabira, de
nominação atual. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca de Rio Pira
cicaba, instituída pela Lei provincial n.0 171, de 23 de 
março de 1890, recebeu a designação de ltabira, por efeito 
da Lei estadual n.0 11, de 13 de novembro de 1891. 

De conformidade com os quadros de divisão territo
rial datados de 31-XII-1937, bem como o anexo ao De
creto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, a comarca 
de ltabira compreende dois têrmos: o da sede e o de An
tônio Dias. Segundo a divisão territorial do Estado, vi
gente no qüinqüênio 1939-1943, fixada pelo Decreto-lei 
estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, ela abrange 
três têrmos: - os dois supra e o de Presidente Vargas, 
recém-criado . 

Por efeito . do Decreto-lei estadual de 13-6-1942. o 
município, o têrmo e a comarca de ltabira tomaram o no
me de Presidente Vargas, passando o têrmo e o município 
dessa designação a chamar-se Nova Era, alterações con
firmadas pelo Decreto-lei 1058, de 31-12-1943. Na Divi
são Territorial do Estado, em vigência no qüinqüênio 
1944-1948 e estatuída pelo supracitado Decreto-lei 1 058, 
a comarca de Presidente Vargas permanece com o têrmo
·sede, e os de Antônio Dias e Nova Era (ex-Presidente 
Vargas), notando-se que, ao primeiro dêstes têrmos, se ju
risdicionam dois municípios, o de Presidente Vargas e o 
de Santa Maria de ltabira. 

Já em 5 de março de 1947, pelo Decreto-lei estadual 
n.0 2 430, da mesma data, novamente a Comarca de Pre
sidente Vargas, ex-ltabira, voltou a chamar-se Itabira, no
me atual. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO- Situa-se o município 
na Zona do Rio Doce do Estado de Minas Gerais . 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 1 256 km2 • A sede municipal, situada 

a 763 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

19° 37' de latitude Sul e 43° 13' 40" de longitude W ~ Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 83 km, no ru

mo E. N. E. Apresenta as seguintes médias de temperatura 

em graus centígrados: das máximas: 35,3; das mínimas: 

7 ,8; compensada: 21,5. Pluviosidade anual: 1 445,3 mm. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

de 1950, era de 25 274 habitantes a população do muni

cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís

tica de Minas Gerais dão 26 971 habitantes como sendo 

sua população provável em 31-XII-55, com densidade de

mográfica provável de 21 habitantes por quilômetro qua

drado. 

Principais a~lomerações urbanas-- Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais· aglomerações urbanas situadas na 
área do município: a sede, a vila de I poema, e a vila de 

Senhora do Carmo . 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 

população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
L" VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres % sObre Números 
absolutos o total 

!(era! 
----~-=----------- ----- ------ ----- -----

Sede ... 3 423 3 934 7 357 29,11 

Vila do I poema. 229 298 527 2,08 

Vila de Senhora do Carmo .. 135 168 303 1,19 

Quadro rural. . 8 435 8 652 17 087 67,62 

TOTAL GERAL .... 12 222 13 052 25 274 100,00 



PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, estava ~tssim distribuída a população 
municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura. pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas .... 
Indústria de transformação ... 
Comfrcio de mercadorias .. 
Comfrcio de imóveis e valores mobi-

li6rioa, cr~dito, seguros e capitali-
zação .......... 

Prestação de serviços. 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ............ 
Profissões liberais .... 
Atividades. eociais ..... 
Administração pública. Legislativo 

e Justiça .... ··········· 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas não remu-

neradaa e atividades escolares dia-
centes ... ···················· 

Condições inativas .......... 

TOTAL ..................... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

H ontens Mulheres 

3 931 193 
I 277 33 

654 210 
224 20 

50 3 
250 657 

177 8 
19 2 
36 206 

53 14 
9 

739 7 417 
083 718 

8 502 9 436 

Total 

Números 
absolutos 

4 129 
I 3IO 

864 
244 

53 
857 

I85 
21 

242 

67 
9 

8 156 
1 801 

17 938 

% aObre 
o total 

geral 

23,03 
7,30 
4,81 
1,36 

0,29 
4,77 

1,03 
0,11 
1,34 

0,37 
0,05 

45,49 
10,05 

100,00 

Agricultura, pecuária e silvicuJtura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

PlWDUCÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) 

% sObre Unidude Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

--------- ----- ------- ----- ----- -----

Caf~ .... ·········· 915 ArrOba 9 072 2 994 32,61 
Milho .............. 1 050 Saco 6) kg 13 000 2 340 25,48 
Laranja ...... ······ 160 Cen·:o 33 500 1 005 10,94 
Outras ... ..... ..... 605 - - 2 844 30,97 

TOTAL ........ 2 730 - - 9 183 100,00 

Pecuária O quadro abaixo nos mostra a situação dos 
rebanhos do município; em 3 L-XII-55: 

REDANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i~~~~'=.·.:::::::: : : : : : :::::::: 
Muares ................ . 
Ovinos ............... . 
Sulnoa ............. . 

TOTAL .................. . 

NÚMERO 
I> E 

CABEÇAS 

80 
12 000 

300 
1 050 
1 800 

200 
4 000 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 

128 
21 600 

3() 
1 575 
4 500 

30 
2 800 

30 663 

% sObre 
o total 

0,41 
70,48 
0,09 
5,13 

14,67 
0,09 
9,13 

100,00 

Serviço de escavação, na desobstrução de morros para construção 

Vista de um trecho da cidade no ano de 1953 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci-
mentos 

gado 
Cr$ 1 000 % sObre N.• de Potencia 

(I) o total motores em c.v. 
--~--------- ---- --·-- ---- ---- ---- ----
Indústria extrativa mi-

neral .... 6 977 540 - 194 50,70 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
dos produtos agrfco1as 39 70 1 301 - I1 67,5 

Indústria manufatureira 
e fabril. ... .. .. .... 12 319 9 551 - 32 428 

TOTAL ...... 57 1 366 ... 100 237 546,20 

(I) Não foi computado o capital, ·empregado pela Cia. Vale do Rio Doce 
e Acesita, uma vez que os escritórios centrais dessas Companhias se encontram se
diadas no Rio de janeiro. 

MELHORAMENTOS URBANOS Os melhoramentos 
urbanos na sede municipal em 1954, conforme registros. 
existentes nos serviços de Estatística da Viação e da Pro
dução de Minas Gerais, são mostrados a seguir: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .. 

LoAradouros públicos 

Existentes. 

Pavimentados ..... 

Ajardinados ......... . 
Outros .......... . 

Abastecimento de água 

{ 

Inteiram'ente ............... . 
Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. . 

....... 
{

Possuindo penas ..... 
PrMios servidos ..... 

TOTAL ......... . 

{

Totalmente ................ . 

. . . . . . 
Parcialmente ............... . 

Logradouros servidos. 
TOTAL ................. . 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros 
Logradouros iluminados.···· NOmero de focos ...... . 

Consumo em kWh .... . 

LiAações domiciliares (•) 

.......... {Número de ligações. 

Consumo em kWh. 
De luz. 

De fOrça ... 
...... {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

1 672 

52 

22 
6 

28 

2 
22 

669 

669 

26 
8 

34 

43 
464 

111 200 

1 033 

354 345 

37 

114 447 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 283 km de estradas de rodagem, dos quais, 85 
sob a administração estadual, 186, sob a municipal e os 
restantes particulares. É servido pela Estrada de Ferro Vi
tória-Minas. Dispõe, além disso, de 1 campo de pouso. 
Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou os seguintes veí
culos motorizados: 48 automóveis, 22 camionetas, 200 ca
minhões e 8 ônibus. 

Tábuas Itinerárias -- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

1) - Santa Maria de Ita-
bira .... 

2) - Nova Era ... . 
2) - Nova Era ... . 
3) - Antônio Dias. 
4) - Santa Bárbara .... . 
4) - Santa Bárbara .... . 
5) - Barão de Cocais .. . 
5) - Barão de Cocais .. . 
6) - Caeté .......... . 
6) - Caeté ............. . 
7) - Jaboticatubas .. . 
7) - De Belo Horizonte a 

Jaboticatubas ... 

TOTAL ... 

CAPITAL ESTADUAL 

a) PelasFetrovias:E.F.V.M. 
e E.F.C.B ........ . 

1) De Itabíra a Nova Era 
(via Desembargador 
Drumond - 37 km) 

2) De Nova Era a Belo 
Horizonte. 

TOTAL .... 

b) Pela rodovia, de ônibus 
via Santa Bárbara (58), 
Barão de Cocais (70), 
Caeté (112), Sabará (138) 

c) Por via aérea. 
d) De !poema a Belo Ho

rizonte, via Bom Jesus 
do Amparo .. 

e) ltabira a I poema. 

TOTAL. 

CAPITAL FEDERAL 

a) Pelas Estradas de Ferro 
Vitória-Minas e Central 
do Brasil (via Belo Ho
rizonte) ... 

b) Pela E.F.C.B., a partir 
de Belo Horizonte, via 
Barra do Piraí ... 

c) Pela rodovia (itinerário 
de Belo Horizonte) 160km 

dJ Pela rodovia (itinerário 
Rio a Belo Horizonte e 
vice-versa) .... 

e) De avião (via Belo Ho
rizonte) ... 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

29 Onibus 
45 E.F.V.M. 
37 Onibus 
68 E.F.V.M. 

132 E.F.V.M. (*) 
58 Onibus 

141 E.F.V.M. (*) 
70 Onibus 

183 E.F.V.M. (*) 
112 Onibus 
160 Onibus 

82 Onibus 

242 Onibus 

45 E.F.V.M. 

185 E.F.C.B. 

230 

160 Onibus 

80 Avião 

60 Onibus 
31 A cavalo 

91 Onibus/cavalo 

OBSERVAÇÕES 

Linhas regulares 
Diário 
Linhas irregulares 
Diário 
Diário 
Linhas regulare! 
Diário 
Linhas regulares 
Diário 
Linhas regulares 
(via Belo Horizonte) 

(De Belo Horizonte a 
Jaboticatubas) 

Itinerários: Itabira a 
Belo Horizonte 
(160 km) e Belo 
Horizonte a Jobati
catubas (82 km) 

E.F.V.M.- E.F.C.B. 

Diário (linhas regu~ 

lares, 
Três vêzes po~ semana 

Linhas irreg\llares 

230 E.F.V.M./E.F.C.B. Diário (dorme em No
va Era) 

640 E.F.C.B. Diário (segue-se direto) 

160 Onibus Itabira - Belo Hori-
zonte 

540 Automóvel Antigo itinerário hoje 
remodelado e possi-
velmente diminuído 

436 Avião 

(*) A partir de Nova Era, segue-se na Estrada de Ferro Central do Brasil. 
NOTA: - 1 - As aerovias que servem o Município são várias, porém a 

linha regular é feita, em taxas a~reas, e três vezes por semana, pela IMPERIAL. 
O campo de pouso da cidade é capacitado para receber qualquer tipo de aeronave, 
exceto a jato, que ainda não pousou aqui. 

NOTA: - 2 - Os informes supracitados foram extraídos na Nova Tábua 
Itinerária por nós elaborada em 1956, por determinação da I.R., tomando por base 
a antiga Tábua Itinerácia composta pelo D.E.E. e as inovações já feitas nos lances 
rodoviários (Informações do D.E.E. de Minas Gerais, em 1956). 

NOTA: - 3 - A E.F.V.M. tem seu ponto final em Itabira e Nova Era 
(onde liga com a E.F.C.B.). Descendo até Drumond (Desembargador Drumond) 
essa ferrovia acompanha o Rio Piracicaba até Nova Era, subindo. Tomando direção 
oposta, desce pelo mesmo Piracicaba at~ Coronel Fabriciano, continuando, pelo 
leito do Rio Doce abaixo, até Pedro Nolasco, no E. Espírito Santo. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 6 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede; e ainda 126 estabelecimentos comerciais vare
jistas, dos quais, 95 também na sede. 

Dispõe de 5 agências bancárias . 

Dia festivo na Praça do Centenário 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sc'lbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Não Não Sabent Sabem 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrevc~r ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(*) 

---------------- ---·- ----- ------ -----

{Homens ... 3 109 2 331 778 74,97 25,03 
Quadro urbano Mulheres .. 3 753 2 573 I 180 68,55 31,45 

TOTAL 6 862 4 904 I 958 71,46 28,54 

{Homens ... 7 087 3 240 3 847 45,71 54,29 
Quadro rural. . Mulheres .. 7 362 2 570 4 792 34,90 65,10 

TOTAL 14 449 5 810 8 639 40,21 59,79 

J Homens ... 10 196 5 571 4 625 54,63 45,37 
Em geral ...... Mulheres. 11 115 5 143 5 972 46,27 53,73 

t TOTAL 21 311 lO 714 10 597 50,27 49,73 

(• i Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação elo Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares. 
Corpo docente. 
Matrícula efetiva .. 

1954 

45 
94 

3 631 

1955 

44 
!OI 

3 862 

1956 

47 
112 

3 933 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 63,40%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município no período de 1951-1955 é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951. .... 
1952 .... 
1953. 
1954 .. ········ .. 
1955 .... 

FINANÇAS PÚBLICAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

I 964 635 
2 349 I 420 
~ 810 ) 590 
3 350 I 881 
3 580 2 174 

Despesa 
realizada 

I 463 
I 745 
2 024 
2 695 
3 309 

Saldo ou 
deficit 

501 
604 
786 
655 
271 



Quanto à arrecadação, m1s três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

1951. 
1952 .. 
1953 .. . 
1954 .. . 
1955 .. 

ANOS 
RECI:ITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 

Federal 

234 
270 
359 
832 

I 022 

Estadual 

353 
420 
658 
683 
795 

Municipal 

1 964 
2 349 
2 810 
3 350 
3 580 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Itabira é 
uma das cidades tradicionais do Estado, situada na Cordi
lheira do Espinhaço, numa espécie de fabuloso anfiteatro 
circundado pelas serras do Itacolomi ou Cabeça de Boi, 
da Mutuca, da Conquista, Geral, do Banquê, dos Três Ir
mãos, da Pedra Redonda e outras menores. É banhada pe
los córregos Penha e Água Santa, que nascem das fraldas 

do "Cauê". 

Situada em plena zona montanhosa, seu próprio pe
rímetro urbano apresenta aclives acentuados, ficando a zona 
mais plana nos subúrbios ocupados pela Cia. Vale do Rio 
Doce que explora em larga escala as riquezas minerais do 
município. 

Suas construções residenciais são amplas e bem cui
dadas, ressaltando na maioria o estilo colonial; as ruas são 
calçadas de pedras com alto ·:eor férreo; desfruta de várias 
comodidades urbanas, como, :igua potável, luz elétrica, etc. 
Na sede existem 38 telefones, 4 hotéis, 3 pensões e 2 ci
nemas. 

Sua igreja Matriz, erigida no mesmo local onde os 
primeiros desbravadores ergueram a modesta capelinha 
coberta de olmo, sob o pat:onato de Nossa Senhora do 
Rosário, em 1720, é tombada pelo Patrimônio Histórico, 
possuindo decorações a ouro e obras de talha de valor 
artístico reconhecido . 

O município, em plena 2ona siderúrgica mineira, preo
cupa-se também com a agricultura e pecuária, notando-se 
mP.smo, de curioso, que, girando tôda a sua vida econômi
ca em tôrno de riquezas minerais, tanto no passado como 
no presente, a percentagem rr.aior de pessoas é ocupada nas 
atividades rurais - 23,03% na agricultura, pecuária e 
silvicultura e, apenas, 7,30% nas indústrias extrativas. 

Na agricultura, o café, o milho e a laranja são os prin
cipais produtos, em percentagem de produção; na pecuá
ria, o principal rebanho é o de bovinos. 

No passado e no preser:.te, vários filhos do município 
se destacaram nos diversos setores de atividades huma
nas, ressaltando-se Manoel Tomaz Pinto de Figueredo Ne
ves, figura de realce na Revolução de 1842, vencedor de 
várias batalhas, como chefe rebelde. Para a Guerr11 do Pa
raguai a população local se cotizou para ajudas materiais 
e muitos de seus filhos se a:listaram voluntàriamente. Na 
revolução de 1930, formou-s·~ na comuna um batalhão de 
voluntários pelas hostes que deram ao Sr. Getúlio Vargas o 
poder central do País; o qu·~ não impediu aos itabiranos, 
mais tarde, oporem tôda sorte de resistências possíveis à 
troca de nome· de sua cidade para "Presidente Vargas", até 
conseguirem retôrno ao nome primitivo. Nas letras, Ita
bira deu ao Brasil o pai do modernismo poético brasileiro, 
Carlos Drumond de Andrade, e o ensaísta João Camilo de 
Oliveira Tôrres. 

Há, ainda hoje, corporações diversas, como a banda 
de música "Euterpe Itabirana", fundada em 1864, em plena 
atividade, dando-se a um de seus músicos, Emílio Soares, a 
paternidade da valsa "Saudades de Ouro Prêto", uma das 
composições populares mais típicas, mais queridas e mais 
divulgadas em todo o Brasil; a "Irmandade de Nossa Se
nhora do Rosário", fundada em 1812; o hospital Nossa Se
nhora das Dores, fundado por subscrição popular em 1853 . 

Uma particularidade curiosa e muito cara aos muní
cipes é o fato de o principal sino da cidade ter sido fun
dido com minério de ferro local e na própria vila, em 1848, 
a 9 de outubro, no dia mesmo em que era elevada à ca
tegoria de cidade . 

A assistência médica é prestada por 2 hospitais com 
100 leitos; 1 centro de saúde; e 7 médicos no mister pro
fissional. 

Além das unidades escolares do ensino primário, conta 
a população com 1 do ensino industrial, 2 do pedagógico, 
2 do superior; encontram-se também 5 bibliotecas, 1 tipo
grafia e 1 livraria. 

A representação política se faz através de 11 vereado
res em exercício no Legislativo municipal. Para as elei
ções de 3-X-955, estavam escritos 8 785 eleitores. Dêsse 
total compareceram 4 621 pessoas para votar naquele pleito. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Areny Alves de Andrade) . 

ITABIRITO - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - As terras onde se instalou o atual muni
cípio de Itabirito são extremamente montanhosas, com sub
solo riquíssimo em minerais das mais variadas espécies . 

Essa riqueza foi que despertou, em 1660, o interêsse 
dos bandeirantes Fermão Dias Pais Leme e Borba Gato, 
pelo desbravamento da região. 

Os seus primitivos habitantes foram os índios "arêdes" 
que viviam na cadeia do Espinhaço, distante uns vinte 
quilômetros da atual sede municipal. 

Os bandeirantes conquistaram a região e, dentro de 
pouco tempo, instalaram-se nos locais chamados Cata Bran
ca, Córrego Sêco, Arêdes, Bragança e Pé de Morro, onde 
iniciaram a exploração do ouro, tanto em terra quanto no 
leito dos rios. 

Foi ao redor da mina de Arêdes que se desenvolveu o 
povoado de igual nome, onde foi construída uma capela 
em honra a São Sebastião. 

Com o passar dos anos as reservas auríferas foram se 
esgotando e, pouco a pouco, as antigas minas eram aban
donadas, hoje restando apenas as ruínas que lembram aquê

les áureos tempos. 
A Mina de Cata Branca, em 1844, foi palco de pavo

rosa tragédia, quando um desmoronamento sepultou cêrca 
de 100 operários que nela trabalhavam. :tl:sse fato desgos
tou profundamente os habitantes locais que se afastaram 
para outras terras ou se voltaram para a agricultura, como 
meio de subsistência. 

Itabira foi no início a paróquia de Nossa Senhora da 
Boa Viagem, tomando o nome de "It~ubyra" até 1790, quan· 



do passou a Itabira do Campo, sendo que, em 1924, foi ele

vado à categoria de município com o nome de Itabirito, 

vocábulo indígena significando pedra aguda. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O as

pecto geral do seu território é montanhoso. 

SITUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 541 km2 • A sede municipal, situada a 

848 m de altitude, tem como coordenadas geográficas .... 

20° 15' 11" de latitude Sul e 43° 47' 21" de longitude W.Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 42 km, no rumo 

S. S. E. Médias de temperatura em graus centígrados: das 

máximas: 24; das mínimas: 12; compensada: 16. 

POPULAÇÃO - SegÚndo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 12 820 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 13 760 habitantes como sua população 

provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 

provável seria de 25 habitantes por quilômetro quadrado. 

Vista parcial da cidade 

.2116 

Rua Dr. Guilherme 

Principais aglomerações urbanas-- Em 1.0 -VII-1950, eram 

as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas 

na área do município: a sede, a vila de Acuruí, a vila de 

Bação, a vila de São Gonçalo do Monte. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, assim era a localização da popu

lação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ----- -~----- ----- -----
Sede ......... 3 277 3 827 7 104 55,42 
Vila de Acurui. . . . . . . 63 9) 153 1,19 
Vila de Bação .. 118 112 230 1,79 
Vila de São Gonçalo .. 11 9 20 0,15 
Quadro rural. 2 733 2 580 5 313 41,45 

TOTAL GERAL .. 6 202 6 618 12 820 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA -Ramos de 

atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, a distribui~;ão da população munici

pal, segundo os ramos de atividade é mostrada no quadro 
abaixo: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

g_eral 
------- -------------- ----- ----- ----- -----
Agricultura, pecuária e silvicultura 874 19 893 9,76 
Indústrias extrativas ... 287 I 228 3,14 
Indústria de transformação .. I 454 485 I 939 21,21 
Comércio de mercadorias .. 157 5 162 1,77 
Comércio de imóveis e valores tnobi-

liários, crédito, seguros e capitali-
zação ................... 32 2 34 0,37 

Prestação de serviçoS. . . . . . . .. 189 357 546 5,98 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ... 216 7 223 2,44 
Profissões liberais ...... 11 7 18 0,19 
Atividades sociais .. 75 91 166 1,81 
Administração pública. Legislativo 

e Justiça ...... . ...... 67 2 69 0,75 
Defesa nacional e segurança pública 8 - 8 0,08 
Atividades domésticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centes ... ..... .... . .... 611 3 676 4 287 42,88 

Condições inativas. 370 145 515 5,62 

TOTAL. . ... 4 351 4 797 9 148 100,00 



Prac;a Dr. Guilherme 

Dos 9148 indivíduos maiores de 10 anos, 1939, ou 
seja, 21,21 o/o dêsse total, exerciam atividades relacionadas 
com a indústria de transformação, o que vem atestar ser 
essa espécie de atividade a principal do município. 

Pela sua formação top1lgráfica, ltabirito não possui 
agricultura e pecuária desenvolvidas. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, é expressa pelos dados constantes 
da seguinte tabela: 

CULTURAS 
AGRICOLAS 

AREA 
(ha) 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

Milho .............. . 400 Saco >O kg 7 400 1 258 
579 

62,49 
31,51 Outras ............ . 

TOTAL ....... . 1 837 100,00 

O milho foi o principal produto agrícola cultivado no 
município, sendo mesmo assim em valor insignificante para 
a economia local. 

Pecuária O quadro, a se1:uir, apresenta a situação dos 
rebanhos do município em :n-XII-55: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CAl3EÇAS Cr$ 1 000 % sObre 

o total 
-------------- ------- ------ -------

Aaininos ................. . 3 6 0,07 

Bovinos ...................... . 4 000 6 000 73,40 

Caprinos ...................... . 60 6 0,07 

Eqüinos ...................... . 700 700 8,57 

Muares ....................... . 300 900 11,01 

Ovinos ....................... , 20 4 0,04 

Suinoa ....................... . 800 560 6,84 

TOTAL .................. . 8 176 100,00 

Os rebanhos. de Itabirito não têm significado econô
mico para o município . 

A sua população pecuária foi estimada em pouco mais 
de oito milhões, sendo o maior rebanho o de bovinos com 
quase três quartos dêsse va:lor e representado por 4 000 
cabeças. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida, 
em parte, pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

TIPO DE 
INDÚSTRIA 

ndústria extrativa mi-
neral. ............ · · 

ndústria de transforma
ção e beneficiamento 
doa produtos agricolas 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............ . 

TOTAL .... 

CAPITAL 
N.o de Pessoal EMPREGADO 
esta- empre-

beleci- gado 
mentos Cr$ 1 000 % sObre 

o total 

4 57 3 514 1,51 

3 3 50 0,02 

26 1 630 228 120 98,47 

33 1 690 231 684 100,00 

FÔRÇA 
MOTRIZ 

N.o de Potência 
motores em c.v. 

9 402 

3 

332 2 843 

343 3 248 

A indústria é a base econômica do município que, den
tre pequenos estabelecimentos fabris, conta uma siderúrgica, 
duas fábricas de tecidos, 4 curtumes e 8 fábricas de cal

çados. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Eis a situação dos 

melhoramentos urbanos na sede municipal, em 1954, con
forme registros existentes nos serviços de Estatística da Via

ção e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM!RICOS 

--------·---------------------·- ---------

Número de prédios existentes ................... . 

Lo~radouros públicos 

Existentes ...... . 

Pavimentados ...... . 
{ 

Inteiramente ............... . 
Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. . 

Outros ............. . 

Abastecimento de á~ua 

PrMios servidos ..... . 
{ 

Possuindo penas ....... . 
. . Com ligações livres .... . 

TOTAL ............ . 

Logradouros servidos. 
{

Totalmente ........... . 
. . Parcialmente ......... . 

TOTAL ........... . 

Es~otos 

{

De despejo ............ . 

De águas superficiais ... . 
Logradouros servidos .... 

{

Pela rêde ..... . 
Pr~dioa esgotados .......... . 

Por fossas ..... 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

{

Número de focos ....... . 
Logradouros iluminados ..... 

Consumo em kWh ...... . 

Li~ações domiciliares (*) 

{

Número de ligações ......... . 
De luz ................. · .. 

Consumo em kWh ......... . 

{

Número de ligações ......... . 
De fOrça ................. . 

Consumo em kWh ......... . 

(*) Dados relativos ao ano de 1955. 

1 354 

77 

16 
16 

32 

45 

635 
28 

663 

48 
2 

50 

10 

9 

46 

40 

541 

121 392 

1 420 

515 946 

60 

1 701 605 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 118 km de estradas de rodagem, dos quais 57 
sob administração estadual, 25 sob a municipal e os res
tantes particulares. É servido pela Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil. A Prefeitura Municipal registrou, em 1955, 
os seguintes veículos: 37 automóveis, 9 camionetas, 72 ca
minhões e 5 ônibus. 



Tábuas ltinerátias ·--· São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

fCSPECIFlCAÇ ÃO 

A BELO HORIZONTE 

Peta E.F.C.B. ·-· Itahirito-Be!o Horizonte, via SAbará (59) e Gene-
ral Carneiro (67).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Por Onibus de Itabirito-Eelo Horizonte, vta Esperança (4) en-
troncamento "BR=3" (29)... . . . . . . . . ...... . 

Por automóvel de Itabir-ito-Belo Horizonte, via Esperança (4) Rio 
Acima (30) Santa Rita (3Rj Hon6rio Bicalho (41) Nova Limn(47) 

e Triângulo í57i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AO RIO DE JANEIRO 

Pela E.F.C.B. Itabirito-Rio de Janeiro, via Burnier (26) J. Mur-
tinho (46) Conselheiro Lafaiete (61l .................... . 

Por automóvel de Itabirito-Rio de Janeiro, via Engenheiro Correa 
11 8) Burnier (30) Lobo Leitt· (46) Gagé (56) Conselheiro Lafaiete 
(66) Carandní (112) Barbacena (!56) Santos Dumont (205) Ma
tias Barbosa (275) Paraibuna (299) Três Rios (325) Petrópolis 
(395i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

A OURO PR~TO 

Pela E.F.C.B. Itabirito-Ourú Prêto, via Burnier (26). . . . .... 
Por ônibus Itabirito-Ouro Prêto, via Amarantína (\3) Cachoeira 

do Campo (22) Escola Dom Bosco (25) Bota Fogo (39). 

A CONSELHEIRO LAFAIETE 

Pela E.F.C.B. Itabirito-Consclheiro Lafaiete, via Burnier (26) J. 
Murtinho (46). . . . . . .. , • . . . . . . . . . . . ..... · .. 

Por automóvel de Itabirito~Conselheiro Lafaiete, via Engenheiro 
Correa \18) Burrier í30) Lôbo Leite (46) e Gagé (55) ..... . 

A BELO VALE 

Pela E.F.C.B., Itabirito-Beto Vale, via Burnier (26) J. Murtinho 
(46l.. 

A BRUMADINHO 

Pela E.F.C.B. - Itabirit.o-Bnmadinho, via Sabará, (59) General 
Carneiro (67) Belo Horizonte (81). 

A BRUMADINHO POR ONIBUS 

Por ônibus Itabirito-Belo Horizonte, (REF. 2 712) .. 
Por ônibus de Belo Horizonte-Brumadinho ... 

A NOVA LIMA 

Pela E.F.C.B. -- Itabirito - Raposos ..... . 
Pela E.F.M.V. - de Raposos a Nova Lima .............. _ · 
Por automóvel-- Itabirito ··-Nova Lima, via Esperança (4) Rio 

Acima (30) Santa Rita 131!) e Honório Bicalho (41) .... 

A SANTA BÁRBARA 

Pela E.F.C.B. -- Itabirito -- Santa Bárbara via Sabará (59) 
Por autom6vel de Itabirito a S.anta Bárbara, via Esperança (4J Rio 

Acima (30) Santa Rita 138) Hon6rio Bicalho (41) Nova Lima 
(47) --Triângulo (57) Sabnrá (64) Mestre Caetano (89) Barão 
de Cocais (127) e Barra Feliz (132) .... 

ITABIRITO A SEUS DISTRITOS 

AO DISTRITO DE ACURUl 

Por automóvel de Itabirito - Acuruí, via Esperança (4)- entron
camento (km 15) Cachoeidnha (30) Ponte da Bacia - (35) 

Por automóvel, Jtabirito -- Acuruí, via Bom Sucesso {15)- Ponte 
da Bacia, entroncamento (18) .. 

AO DISTRITO DE BAÇÃO 

Por automóvel de Itabirito a Bação ... 

A SÃO GANÇALO DO MONTE 

A cavalo de Itabirito a São Gonçalo do Monte. 

Pico ltobirito 

DISTÂNCIA 
(km) 

81 

59 

73 

523 

467 

68 

41 

61 

66 

98 

124 

59 
58 

47 
9 

47 

135 

139 

40 

23 

18 

11 

Hospital São Vicente de Paulo 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 1 estabelecimento comercial atacadista situado na 
sede; e ainda 93 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 83 também na sede. 

Dispõe de 3 agências bancárias e 3 correspondentes . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e se bem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(*) escrever(•) 
-------------- ---- ------ ----- --------

{Homens ... 2 880 2 263 617 78,57 21,43 
Quadro urbano Mulheres .. 3 475 2 4S8 1 017 70,73 29,27 

TOTAL 6 355 4 721 1 634 74,28 25,72 

romens. 2 265 I 393 872 61,50 38,50 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 149 I 064 1 085 49,51 50,49 

TOTAL 4 414 2 4S7 1 957 55,66 44,34 

{Homens ... 5 145 3 6!i6 I 489 71,05 28,95 
Em geral...... Mulheres .. 5 624 3 522 2 102 62,62 37,38 

TOTAL 10 769 3 591 7 178 66,65 33,35 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, foi a seguinte a situação do ensino pri
mário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares. 
Corpo docente. 
Matricula efetiva .. 

1954 

DADOS NUM~RICOS 

21 
70 

825 

1955 

21 
70 

841 

1956 

24 
67 

937 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 61,21%. 

Outros Ensinos- O município conta ainda com 5 estabe
lecimentos de ensino industrial, 1 do pedagógico, 1 do se
cundário, 2 do comercial. 



Usina Queira:~ Jr. S. A. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas do município no período c.e 1951-1955 é bem caracte

rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecada da 
Saldo ou 

Total Tributária realizada 

I 
Despesa "deficit" 

------ ------- -------- ------- ---------

1951. ........ I 183 713 I 190 7 
1952 ...... I 314 890 I 339 25 
1953 ...... I 682 1 022 I 752 70 
1954 ...... I 767 I 123 2 405 638 
1955 ...... 2 370 I 437 3 105 735 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 

sua situação no mesmo períodc• de tempo foi a seguinte: 

RECE::TA ARRECADADA (Cr$ I OOO,OOl 
ANOS 

Fed.,ral Estadual Municipal 

1951. .... 4 795 3 686 I 183 
1952 ....... 6 327 4 823 I 314 
1953 ...... 6 680 5 412 I 682 
1954 .... 8 326 7 539 I 767 
1955 ..... 7 930 8 174 2 370 

ASPECTOS DA VIDA MUNlCIPAL- A sede munici
pal possui topografia acidentada e está localizada a uma 
altitude de 848 m. 

Quando a Estrada de Ferro Central do Brasil enten
deu seus trilhos (bitola estreita) até Ponte Nova, houve 

Outro aspecto da Usina Queiroz Jr. S.A. 
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um deslocamento do centro comercial que passou a pros
perar nas imediações da estação . 

Essa parte oferece topografia relativamente plana o 
que muito veio colaborar para maior expansão local. 

A festa de Nossa Senhora do Rosário que se realiza 
no mês de •outubro é uma das tradições da cidade. A ca
pela da referida santa é tombada pelo Patrimônio Histórico 
e data do século XVIII. 

Itabirito vem se dsenvolvendo ràpidamente face ao seu 
progresso industrial. 

Suas reservas minerais são das maiores do País. A difi
culdade de transporte, pelas condições ingratas de sua to
pografia, é que dificulta em muito o seu crescimento mais 
rápido. 

Vista aérea da Usina Queiroz Jr. 

Existem na sede: 99 telefones, 3 hotéis, 3 cinemas, 1 
radioemissora, 3 bibliotecas, 1 tipografia, etc. 

Para assistência médico-sanitária, dispõe de 1 hospi
tal com 63 leitos; 1 serviço de saúde; e 4 médicos no exer
cício da profissão. 

Compõe-se a Câmara Municipal de 9 vereadores, elei
tos por 3 4 71 cidadãos, em 3-X-955. Para aquelas eleições 
estavam inscritos ~ 501 pessoas habilitadas ao voto. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística João Gualberto de Lemos Faria). 

!TAQUARA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Presume-se datar do final do século XVII 
o início da civilização nas terras hoje ocupadas por Ita
guara e seus municípios vizinhos e que, dantes; segundo tudo 
indica, foram habitadas pelos índios da tribo dos "cataguá" 
ou "catauá". 

Um lusitano, de nome Sobreira, teve papel importan
tíssimo na fundação da atual cidade . 

ltaguara que antes se chamara Conquista, foi forma
da de uma fazenda de propriedade do referido português, 
cuja sede se localiza a poucos quilômetros da atual zona 
urbana. 

O nome Conquista vem do fato de Sobreira ter man
tido grande disputa judiciária por causa das sesmarias que 
lhe haviam sido doadas. Vencendo a questão, deu o refe-



Vista panorâmica da reprêsa da usina hidrelétrica de ltaguara 

rido nome às terras assim conquistadas, que incluíam o pe

queno arraial já em andamento. 

A atual ltaguara passou a sede de distrito em 1877, 

quando, por causa de um conflito havido na antiga sede

Conceição do Pará, também chamada Vilela - foi deter

minada essa providência. 

O distrito foi criado com a denominação de Nossa Se
nhora das Dores da Conquista, pela Lei provincial núme

ro 1 667, de 14 de st!tembro de 1870. 

Na "Divisão Administrativa de 1911", aparece com o 

nome de Conquista, integrando o município de Itaúna. Em 

1923, passou a chamar-se ltaguara. 

Em 1943 foi el,evado à categoria de município. 

Pertence atualmente à comarca de Bonfim. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto 

geral do seu território é montanhoso. 

A 

• 

o 

Posição do Munic:ípio em relação ao Estado e sua Capital. 

2.50 

Sua área é de 410 km:!. A sede municipal, situada a 
800 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 23' 20" de latitude Sul e 44° 29' 20" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 78 km, no ru
mo O.S.O. Temperaturas médias em graus centígrados: 
das máximas: 24; das mínimas: 12; compensada: 18. Pre
cipitação pluviométrica anual: 1200 mm. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 7 107 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 7 532 habitantE!S como sendo sua popu
lação provável em 31-XII-55, com densidade demográfica 
provável de 18 habitantes por quillômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
I.n-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres Números % ollbre 
absolutos o total 

geral 
--------·-------·- ------ ------ ---------
Sede ................. 876 900 1 776 24,98 
Quadro rural. ...... .. . . . . . ' 2 687 2 644 5 331 75,02 

TOTAL GERAL ... 3 563 3 544 7 107 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-

Vista de um trecho da cidade 



Igreja-Matriz de N. S.0 das Dores 

mento Geral de 1950, assim s~~ distribuía a população mu
nicipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

H ontens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% oóbre 
o total 

geral -------------- ·------ ---------------
Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ..... . 
Indústria de transformação ... . 
Com~rcio de mercadorias ... . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

lillrioe, cr~dito, seguros e capitali-
zação ........................ . 

Prestação de serViços .. . 
Transporte. comunicações e armaze-

nagem ......... . 
Profissões liberais ... . 
Atividades sociais ...... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ............. . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes .................... . 

Condições inativas ..... . 

TOTAL ............ . 

1 768 
18 

102 
48 

3 
65 

19 
4 
5 

17 
2 

283 
141 

2 475 

36 
1 

13 
2 

82 

25 

2 239 
82 

2 483 

804 
19 

115 
50 

3 
147 

21 
4 

30 

18 
2 

522 
223 

4 958 

36,40 
0,38 
2,31 
1,00 

0,06 
2,96 

0,42 
0,08 
0,60 

0,36 
0,04 

50,90 
4,49 

100,00 

O Censo de 1950 apresentou a atividade "agricultura, 
pecuária e silvicultura" como a principal, no município, com 
36,40% do total de indivíduos de 10 e mais anos. 

Vista de um poço artesiano 

A silvicultura não existe no Município, daí, deduzir
-se que os números acima dizem respeito, unicamente às 
duas outras atividades. 

Agricultura - A produção agrícola no município em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

CULTURAS ÁREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRlCOLAS (h a) 
% oóbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----------- ----- ------ ----- ----- -----
Milho ...... ········ 2 878 Saco 60 kg 72 900 13 138 57,94 

Arroz. .... 680 Saco 60 kg 14 000 3 740 16,49 

Café. ..... .. 143 Arróba 6 210 2 484 10,94 

Cana-de-açúcar. .... 280 Tonelada 5 250 I 050 4,62 

Outras .... ... ····· 636 ·- - 2 273 10,01 

TOTAL .... .... 4 617 - - 22 685 100,00 

O milho é o produto mais cultivado, tendo entrado 
com um valor de 13 milhões de cruzeiros no total da pro
dução estimada para 1955. 

Sua produção é tôda para consumo interno. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Bovinos ....................... 

Caprinos ...................... 

Eqüinos ...... ................. 
Muares. 

Ovinos. 

Sulnos. 

TOTAL. ·················· 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

11 200 

60 

470 

180 

80 

3 800 

VALOR 

Cr$ I 000 

19 040 

6 

705 

450 

12 

2 660 

22 873 

% oóbre 
o total 

83,27 

0,02 

3,08 

1,96 

0,05 

11,62 

100,00 

Com a falta de braços para a lavoura, a pecuária 
vem tomando impulso bastante animador, verificando-se 
grande interêsse por parte dos pecuaristas locais na criação 
de gado leiteiro e para o corte. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida, 
em parte, pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.o de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre-
INDÚSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$ I 000 % sôbre N.• de Pot~ncia 
o total motores em c.v. __ .._ __________ ---- ---- ---- ---- ---- ----

Indústria de transforma ... 
ção e beneficiamento 
dos produtos agrícolas 161 229 2 245 80,73 -- -

Indústria manufatureira 
e fabril .......... .... 14 35 536 19,27 3 38 

TOTAL ............ 175 264 2 781 100,00 3 38 

A indústria está ainda em sua fase inicial de desenvol
vimento e a produção que se verifica atualmente ainda não 
é digna de realce. 

MELHORAMENTOS URBANOS - A situação dos me
lhoramentos urbanos na sede municipal, em 1954, conforme 

.251 



Vista panorâmica parcial da cidade 

registros existentes nos serviços de Estatística da· Viação 
e da Produção de Minas Gerais, é como segue: 

ESPEClFICAÇÃO 
DADOS 

NUMI!:.RICOS 

Número de prédios existentes. 

Lo~radouros públicos 

Existentes ....... . 

Pavimentacios ...... . 

Ajardinados .. 
Outros .... , .. 

Abastecimento de ág:ua 

{

Inteiramente 
Parcialmente 

TOTAL ... 

Prédios servidos, possuindo penas. 

Logradouros servidos .. . . Parcialmente 
{

Totalmente. 

TOTAL ... 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

, , {Número de logradouros ..... . 
Log_radouros llumtnados..... Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

LiAações domiciliares (*) 

De luz ........ , .. . 

De fôrça ................ ,. 

{

Número de ligações .. 

Consumo em kWh 

{

Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

(*) Dados relativos ao ano de 1955. 

532 

32 

4 
2 

6 

I 
25 

169 

19 
I 

20 

24 
152 

33 731 

202 

50 822 

10 

8 311 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 84 km de estrada~ de rodagem dos quais 28 sob 
a administração estadual e 56 sob a municipal. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou os seguintes 
veículos em tráfego: 4 automóveis, 1 camioneta, 10 cami
nhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias- Eis as tábuas itinerárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIC!PIOS 
LIMITROFES 

Itaúna ......... ,, ...... . 
Bonfim ................. . 
Crucilândia ............. . 
Piracema ................ . 
Carm6polis de Minas .... . 
Clãudio ................ . 
Carmo do Cajuru ....... . 
Capital Estadual. ..... , .. 
Capital Federal. ........ . 

252. 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

60 Rodovia 
41 Rodovia 
24 Rodovia 
25 Rodovia 
32 Rodovia 
43 Rodovia 

108 Rodovia 
95 Rodovia 

651 Rodovia 

OBSERVAÇÕES 

Onibus 
Onibus 
Onibus 
Automóvel 
Onibus 
Onibus 
Onibus 
Onibus 
Onibus 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 5 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede; e ainda 28 estabelecimentos comerciais va

rejistas dos quais, 20, também, na sede. 

Dispõe de 3 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o lo tal 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever f•) escrever(•) 

~-------------- -- ---- ------ ------ ----- -----

{Homens ... 716 442 274 61,73 38,27 
Quadro urbano Mulheres .. 755 392 363 51,92 48,08 

TOTAL I 471 834 637 56,69 43,31 

romens ... 2 256 I 036 I 220 45,92 54,08 

Quadro rural. . Mulheres .. 2 209 773 I 436 34,99 65,01 

TOTAL 4 465 I 809 2 656 40,51 59,49 

romens .. ' 2 972 I 478. I 494 49,73 50,27 

Em geral ... , . . Mulheres.,. 2 964 I 165 I 799 39,30 60,70 

TOTAL 5 936 2 643 3 293 44,52 55,48 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-

Vista da Rua Marechal !Floriano 



Grupo Escolar c.•' Frazão 

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no munlcípio: 

DADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares. 
Corpo docente .. 
Matricula efetiva. 

1954 

21 
32 

1 181 

1955 

19 
45 

1 083 

1956 

20 
38 

1 086 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 62,70%. 

FINANÇAS PúBLICAS -- A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

F::NANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrc:cadada 

Total 1:ribut6ria 

1951 ............ 580 270 
1952 ............ 654 280 
1953 ............ 893 215 
1954 ............ 1 391 273 
1955 ......... 960 265 

Despesa 
realizada 

556 
689 
894 

1 349 
877 

Saldo ou 
••deficit'' 

24 
35 

1 
42 
83 

Quanto à arrecadação, nas 2 esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951. ................................... . 

1952 ........................................ . 

1953 ........................................ . 

1954 ....................................... . 

1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

640 

780 

1 132 

1 097 

1 449 

Municipal 

580 

654 

893 

1 391 

960 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 

ltaguara está localizada en terreno de topografia aciden

tada, sendo pequeno o número de logradouros planos . 

~ cortada pela estrada de rodagem Belo Horizonte
São Paulo, o que vem influenciando bastante para seu pro
gresso. 

O município é banhado pelos rios Pará, Peixe ou Pa
racatu e o Ribeirão Conquista. 

Não há acidentes geográficos dignos de destaque e o 
solo é extremamente argiloso. 

Acham-se 3 aparelhos telefônicos instalados na sede. 
Contam-se também 1 hotel e 1 cinema. A assistência mé
dica é auxiliada por 1 serviço de saúde, havendo 2 médicos 
que exercem a profissão. 

Além das unidades do ensino primário, registra-se 1 
do pedagógico. Existe 1 biblioteca no município. 

São 9 os vereadores na Câmara Municipal. Habilita
ram-se, pelo alistamento, 2 032 eleitores para o pleito de 
3-X-955. Dêsses, apenas 1 136 votaram. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística Doremilo da Fonseca Pinto). 

ITAJUBÁ- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Anchieta, Couto de Magalhães e Moreira 
Pinto explicam que o vocábulo "ltajubá" significa "pedra 
amarela", isto é, ouro, ou então, tajuba, madeira da locali
dade, de côr amarela viva; entretanto, J. A. Bernardo Gui
marães entende que a palavra quer dizer: "cachoeira", "cas
cata", "rio das pedras". 

ltajubá é o terceiro topônimo da região. De início, de
nominou-se Boa Vista; depois, com a construção do pri
meiro templo, chamou-se Capela Nova e, finalmente, lta
jubá. 

Em fins do século XVII, o padre João de Faria, seu 
cunhado Antônio Gonçalves Viana, e outros bandeirantes, 
sob o comando do Borba Gato, encontraram ricas zonas de 
garimpagem nas imediações da região que viria a consti
tuir o município de Itajubá Velho, atual Delfim Moreira. 

Em 1740, novos descobridores transpõem o vale do 
Sapucaí, onde erguem suas casas e, em 1752, uma igreja, 
cuja construção foi requerida pelo capitão Manuel Corrêa 
da Fonseca, natural de Portugal. Em tôrno da igreja for
mou-se o arraial, logo transformado em vila - a de Sole
dade de Itajubá. 

O povoado, ao tempo em que era vigário Colado o pa
dre Lourenço da Costa Moreira, já não se apresentava aos 
olhos dos garimpeiros como zona rica. Então, abandonando 
a localidade, - que passou a ser conhecida como ltajubá 
Velho -, os garimpeiros desceram o Sapucaí e se instala
ram cinco léguas abaixo. 

Escola Normal e Ginásio Sagrado Coração de Jesus 
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O funil, recanto pitoresco do cidade 

Em 1819 ergueram uma capela coberta de sapé, tendo 

São José .como orago. 
A ncwa povoação- Capela Nova da Boa Vista- con

tinuou a atrair os habitantes do "Descoberto", como era cha
mada a antiga localidade, inclusive o próprio padre Lou

renço. 
Boa Vista prosperou ràpidamente; cedo contava apre

ciável população; residências e mesmo fábricas foram-se ins
talando e o comércio era intenso . 

A 14 de julho de 1832, um decreto imperial criou a 
freguesia de Boa Vü1ta de ltajubá. 

Concluído o templo, entendeu o povo de buscar no 
"Descoberto" a tradicional imagem de Nossa Senhora da So
ledade. A procissão que partiu de Boa Vista foi recebida 

hostilmente em ltajubá Velho. O lugar da refrega é hoje 
conhecido pelo nome de "Encontro". 

'Os habitantes de Boa Vista obtiveram imagem seme
lhante; destronaram São .José, cedendo o orago a Nossa Se
nhora da Soledade. A região passou a chamar-se, então, Boa 
Vista de Itajubá. 

A Lei estadual n.0 355, de 27 de setembro de 1848, 
elevou a localidade à categoria de vila, instalada solene
mente a 27 de junho de 1849. 

A 4 de outubro de 1862, pela Lei provincial n.0 1 149, 
Itajubá foi elevada a cidade, tendo a Câmara recebido a 

comunicação, oficialmente, em 1863. 

Segundo o· quadro administrativo do País, vigente a 
31 de dezembro de 1956, ltajubá é constituído de 4 distri
tos: Itajubá, Bicas do Meio, Lourenço Velho e Piranguçu. 

VULTOS ILUSTRES - São filhos ilUstres de Itajubá; 
Frutuoso Vianna, Theodomiro Carneiro Santiago e Antô
nio de Souza Vianna. O primeiro, compositor, é autor de 
"Sete Miniaturas", "Corta Jaca", "Dança dos Negros", "Se
resta", etc.; o segundo, parlamentar e estadista, tem seu no-

me ligado à ciência e à cultura nacional (fundou o "Instituto 
Eletrotécnico de ltajubá"), e o terceiro, pintor laureado pela 
Escola Nacional de Belas Artes (prêmio de viagem à Euro
pa em 1896), é autor do quadro "Cabeça de Mulher", que 

se encontra na pinacoteca dessa l!:scola. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Pertence ltajubá 

ao conjunto dos municípios que integram a chamada Zona 

Fisiográfica do Sul. 

SITUAÇÁO A 

" 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

Limita com os municípios mineiros de Brasópolis, Ma
ria da Fé, São José do Alegre e Delfim Moreira, e com o 



mumc1p10 paulista de Campos do Jordão. Possui área de 

631 quilômetros quadrados. 

A sede municipal que dista 317 quilômetros (em linha 
reta) de Belo Horizonte, tem as seguintes coordenadas geo
gráficas: 22° 26' de latitude Bule 45° 27' de longitude W.Gr. 
Sua altitude é de 844 m. Apresenta as seguintes médias de 
temperaturas em graus cenü~rados: das máximas: 29,1; das 
mínimas: 12,6; compensad:l: 20,8. Pluviosidade anual: 

2 141,1 mm. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS - O município de ltajubá 
contava, na data do Recense~amento Geral de 1950, 40 465 
habitantes, dos quais 19 81:! homens e 20 653 mulheres. 
Era então o município de maior população da Zona Sul 
do Estado (apenas 28 dos rnLlnicípios mineiros o ultrapassa

vam em população) . 

Vista da barras.em da Usina Bicas 

O Departamento Estad,Jal de Estatística estimou, para 
1955, uma população de 43 251 habitantes, com densidade 
demográfica de 69 habitantes por quilômetro quadrado. 

Na discriminação da püpulação, segundo a religião, ve
rifica-se que o município re:flete, aproximadamente, a com
posição do conjunto estadual (95% de católicos em ltajubá 
contra 96% em todo o Estado). Em relação à côr, a com
posição municipal afasta-se bastante do quadro estadual, 
com cêrca de 80% de habitantes de côr branca e 20% de 
côr preta ou parda, contrapondo-se à quota estadual de 58% 
e 41%, respectivamente. Quanto à nacionalidade, ltajubá 
apresenta uma quota de e·strangeiros e naturalizados de 
0,8%, ou seja, o dôbro da ccorrespondente percentagem para 
o :Estado. 

Prédic do SENAI 

4.u Batalhão de Engenharia 

A cidade de Itajubá (quadros urbano e suburbano do 
distrito-sede) congrega cêrca de 51 o/o dos habitantes do 
município e as vilas de Bicas do Meio, Lourenço Velho e 
Piranguçu, em conjunto, apenas 4%. 

Enquanto em todo o Estado de Minas Gerais se en
contram, aproximadamente, 70% de seus habitantes no qua
dro rural, ltajubá assinala, nesse mesmo quadro, apenas 
45% de sua população ( 44% dos itajubenses localizam-se 

no quadro suburbano) . 

Instituto Padre Nicolau 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres Números % otlbre 
abáolutos -o total 

geral 
----- ----- --------

Sede ................. ........ ... 9 740 10 887 20 627 50,98 
Vila de Bicas do Meio ..... .. 339 328 667 1,64 
Vila de Lourenço Velho .... ..... 86 84 170 0,42 
Vila de Piranguçu ........ .. ..... 318 342 660 1,63 
Quadro rural. ...... ... . ..... 9 329 9 012 18 341 45,33 

TOTAL GERAL ... 19 812 20 653 40 465 100,00 

Maternidade Dr. Xavier Lisboa 
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PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA - Ramos de 

atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, assim se distribuía a população muni
cipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas. .... 
Indústria de transformação . .. 
Com~rcio de mercadorias . ... 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, cr~dito, seguros e capitali-
zação. ······ ' .. ··-·· 

Prestação de serviços . ..........•• 
Transporte. comunicações e nr:maze-

nagem. ······· .... 
Profissões liberais. . . . . . . . . . . . . . . 
Atividades sociais. .......... 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça. ... ····- ....... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades donl~sticas, não remu-

neradas e atividades escolares dia· 
centes .. . ·········· .. ..... .. .. 

Condições inativas. ........ 
TOTAL .... ... . . . . . . . ... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números % sObre 
o total 

geral 
absolutos 

5 304 138 5 442 19,16 
46 - 46 0,16 

I 369 676 2 045 7,19 
630 73 703 2,47 

119 38 !57 0,55 
687 93!i 1 623 5,71 

576 24 600 2,11 
65 7 72 0,25 

199 268 467 1,64 

152 16 168 0,59 
1 234 5 I 239 4,36 

1 803. 11 809 13 612 47,92 
1 528 714 2 242 7,89 

13 712 14 704 28 416 100,00 

Santo Casa de Misericórdia 

As principais atividades econômicas dos habitantes de 
Itajubá - agropecuária e indústrias de transformação -
são identificadas pelas elevadas quotas de pessoas que exer
cem a ocupação principal nos ramos "agricultura, pecuária 
e silvicultura" e "indústrias de transformação". 

Considerando-se, dentre os habitantes do município, o 
total das pessoas de 10 anos e mais e, dentre estas, o con
tingente das que exe!rcem atividades econômicas, pode-se 
estimar a quota dos que estão em atividade nos ramos "agri
cultura, pecuária e silvicultura" e "indústrias de transforma
ção" em 43% e 16%, respectivamente (percentagens calcu-

Vista parcial do centro da cidade 
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Escola de Horticultura 

ladas sôbre o referido total, exclusive os habitantes inativos, 
os que exercem atividades domésticas não remuneradas e 
atividades discentes e os que não puderam ser incluídos em 
alguns dos outros ramos) . 

Praça Cesário Al·vim 

Agricultura- A produção agrícola. no município em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (ha) % sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
-------- ----- ------ ------ ----- -----

Caf~ ............... 2 174 ArrOba 44 821 20 169 34,88 
Milho .............. 5 455 Saco 60 kg 112 210 13 465 23,29 
Arroz .............. 799 . . . 18 855 8 485 14,68 
Feijão .............. 921 . . . 12 402 4 004 6,92 
Fumo .............. 172 ArrOba 9 420 2 072 3,58 
Batata-ingl~ . ..... 95 Saco 60 kg 10 677 1 968 3,40 

Cana-de-açúcar ..... 252 Tonelada 7 320 1 464 2,53 
Outras ............. 357 - - 6 199 10,72 

TOTAL ........ 10 205 - - 57 826 100,00 

Fábrica de Tecidos Codorna 



Fábrica de Armas do Ministério da Guerra 

A agricultura no município apresenta-se com grandes 
possibilidades de desenvolvimento, graças à fertilidade do 
solo e à assistência técnica que vem recebendo dos órgãos 
especializados, do Estado e da Federação. 

Em 1955 as suas maiotes produções foram de café, 

milho, arroz e feijão. 

Pecuária Em 31-XII-55 Ha a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CAE:EÇAS 

VALOR 

(Cr$ I 000) % sObre 
o total 

--------------- ------- ------- -------

Asininos ..... . 
Bobinas ............... . 
Caprinos ...... . 
Eqüinos ... . 
Muares ... . 
Ovinos ... . 
Suinos. 

TOTAL ................ . 

35 
21 800 

I 250 
I 650 
I 130 

580 
17 500 

95 
37 060 

188 
2 970 
2 260 

104 
17 500 

60 177 

0,15 
61,60 

0,31 
4,93 
3,75 
0,17 

29,09 

100,00 

Conquanto não possua o município grandes efetivos 
de gado, a pecuária tem bastante expressão na economia 
local. Contando com fazendas apropriadas para a criação, 
a seleção vem dando resultados promissores. Todavia, não 
há exportação de gado . 

Quanto à produção de leite, que em 1954 atingiu .... 
5 700 000 litros, parte é ·consumida pela população local e 
parte é industrializada nas fábricas de laticínios (queijo, 

manteiga, lactose e caseína). 

O gado de corte, cujo n(.mero é reduzido, é todo con

sumido no município. 

Instituto El etratécnico 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida, 
em parte, pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.0 de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta-

INDÚSTRIA beleci-
empre-

mentes 
~a do 

Cr$ I 000 % sObre N.0 de Pot~ncia 
o total motores em c. v. 

----------- ----- ---- -------- --------
Indúotria extrativa mi-

neral. .......... ····· 20 69 402 0,45 3 37,5 
Indú1tria de transforma-

çlio e beneficiamento 
doa produtos agr!colaa 106 151 22 420 25,35 97 282 

Indúotria manufatureira 
e fabril. ... 89 I 527 65 586 74,20 529 2 290,6 

TOTAL. 215 I 747 88 408 100,00 629 2 610,1 

Dos 215 estabelecimentos referidos, 57 ocupavam 5 ou 
mais empregados e produziram, naquele ano, cêrca de 220 
milhões de cruzeiros . 

A maioria dos operários ocupados nesses estabeleci
mentos empregava as suas atividades na indústria têxtil 
em elevada parcela (60%). 

Assinale-se que somente uma dessas unidades ocupava 
964 operários, produzindo 128 milhões de cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ...... ..... . 
Lo~radouros servidos 

Existentes .. 

{

Inteiramente .......... . 
Pavimentados.............. Parcialmente .......... . 

TOTAL .............. . 

Ajardinados ............... . 
Outros ................ . 

Abastecimento d'á~ua 

{

Possuindo hidrômetros ...... . 
Pr~dios servidos . . . . . . . . . . . . Possuindo penas ............ . 

TOTAL ................. . 

{

Totalmente ................. . 
Logradouros servidos . . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. . 

Es~otos 

Logradouros servidos . . {De despejo· · · · · · · · · · · · · · · · · 

De ãguas superftctais ....... . 

{

Pela rêde .................. . 
Prêdios esgotados , . 

Por fossas .......... : ...... . 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

Logradouros servidos { N~mero de logradouros ..... . 
· · · · · · · Numero de focos ........... . 

Cnnsumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (*) 

De luz ................... {Número de ligações ....... . 

Consumo em kWh ..... . 

De fôrça. 
.... {Número de ligações .. 

Consumo em kWh 

(') Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM!;:RICOS 

5 Oll 

157 

36 
18 

54 

2 
101 

68 
3 767 

3 835 

131 
26 

157 

125 

157 

3 085 

130 

178 
I 199 

440 376 

2 174 502 

183 

3 195 703 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 250 km de estradas de rodagem, dos quais, 30 
sob a administração federal, 10, sob a estadual, 195, sob a· 
municipal e os restantes particulares. É servido pela Es
trada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Veículos registrados em 1955: 209 automóveis, 62 ca
mionetas, 217 caminhões, 13 ônibus. 
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Instituto Eletrotécnico Municipal 

Tábuas ltinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Brazópolis. 

Campos do Jordão (Estado 
de São Paulo). 

Delfim Moreira. 

Maria da F~ .... 

São ]os~ do Alegre. 

Capital Estadual. 

Capital Federal. ........ . 

OBSERVAÇÕES DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 221 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 

quais 21 situados na sede; conta ainda com 350 estabeleci

mentos comerciais varejistas, dos quais 280 também na 

sede. 

Dispõe de 5 agências bancárias e 1 matriz de Banco . 

:Z58 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização fornecem os seguintes dados 

relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e 3abem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

-------------- ----- ---- ------------

{Homens ... 8 679 6 348 2 331 73,14 26,86 
Quadro urbano Mulheres .. 9 890 6 330 3 560 64,00 36,00 

TOTAL 18 569 12 678 5 891 68,27 31,73 

{Homens ... 7 649 2 412 5 237 31,53 68,47 
Quadro rw·al. . Mulheres .. 7 386 1 727 5 659 23,38 76,62 

TOTAL 15 035 4 139 10 896 27,52 72,48 

{Homens ... 16 328 8 760 7 658 53,65 46,35 
Em geral...... Mulhere9 .. 17 276 8 057 9 219 46,63 53,37 

TOTAL 33 604 16 817 16 787 50,04 49,96 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 

ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares. 
Corpo docente ... 
Matrícula efetiva .. 

DADOS NUM~RICOS 

1954 

56 
146 

4 '783 

1955 

54 
161 

4 932 

1956 

56 
167 

5 501 

A percentagem de alunos matriculados - em relação à 
população infantil em idade escolar -- é de aproximada

mente 55,30%. 

Outros Ensinos - O município possui ainda 7 estabeleci

mentos de ensino secundário, 2 de nível superior e 5 outros 

dedicados a estudos diversos. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte

rizada pela tabela abaixo: 

-
FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada "deficit" 

------- ------- --..,..-----

1951. .... .... ... 4 323 2 731 4 350 - 27 
1952 ... ... .. .... 5 284 2 973 5 635 - 351 
1953 ..... ..... 7 067 3 744 7 808 - 741 
1954 ..... ..... 7 049 3 982 7 481 - 432 
1955 .. .... 7 605 4 682 8 192 - 587 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 

sua situação no mesmo período de tempo foi a. seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951 ... 9 656 8 425 4 323 

1952 .. 13 331 11 687 5 284 

1953 .. 14 ISO 15 334 7 067 

1954. 17 976 17 844 7 049 

1955. 21 494 26 030 7 605 



DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO -- A cidade é 
cortada pelo rio Sapucaí, afluente do rio Grande. Segundo 
versão popular, o nome do rio resultou da abundância, em 
suas margens, de frutos denominados sapucaias. 

Itajubá é um centro de atração cultural. Ao lado de 
vários estabelecimentos de ensino médio, possui um Insti
tuto Eletrotécnico, escola de engenharia de renome na Amé
rica do Sul, fundada por Theodomiro Carneiro Santiago. 
No início de 1956 foi federalizada e integrada na Diretoria 
do Ensino Superior do Ministério de Educação e Cultura. 

Estão localizadas no município três grandes unidades 
militares: a Fábrica de Armas do Ministério da Guerra, 
a rêde Elétrica Piquête-Ita: ubá e o 4.0 Batalhão de En

genharia. 

No campo da assistênci~1 hospitalar, a Santa Casa de 
Misericórdia e a MaternidadE! Xavier Lisboa prestam rele
vantes serviços à população 1 tajubense e à dos municípios 
vizinhos. São 20 os médicos no exercício da profissão. 

Despertam a atenção dos visitantes a ltajubá, entre ou
tras coisas, a Escola de Horticultura, onde são cultivadas 
várias espécies de plantas raras; a Pedra Amarela, da qual 
se vêm algumas cidades vizinhas; a Cachoeira e o Lago 
do Funil; e a Rodovia ltajubá-Lorena, pavimentada com 
asfalto, e famosa pela beleza do cenário da Mantiqueira, de 
onde se descortina grande extensão do Vale do Paraíba. 

A cidade - que é bem iluminada (conta 4 879 liga· 
ções elétrica) - possui 9 hotéis, 4 pensões, 3 cinemas e 360 
telefones. 

Quinze jornais são editados; contam-se 5 tipografias, 
4 livrarias e 9 bibliotecas; há em funcionamento 1 radio
emissora. 

A Câmara Municipal compõe-se de 15 vereadores. O 
número de pessoas habilitada!: ao exercício do voto e alista
das para a eleição de 3-X-955 subia a 12 033. Dessas, 7 540 
foram às urnas no referido pl.eito . 

Acha-se instalada em ltajubá uma Agência Municipal 
de Estatística, órgão integrante ao sistema Estatístico Bra
sileiro. 

(Organizado por George By ron Camerino Fontes, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística José Seixas de Siqueira). 

ITAMARANDIBA- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Embora não se conheça precisamente a 
origem dos primeiros habitantes das terras que hoje formam 

o município de Itamarandiba, presume-se que os mesmos te-
. nham sido indígenas, possive::mente os bororós. Não exis
tem documentos que informe'm a respeito; no entanto, os 
antigos nomes das fazendas !.ocais - notadamente a "Do 
Cacique" e "Bororós" -, além de utensílios encontrados fa-
vorecem tal versão. ' 

Quanto aos primeiros civilizados que desbravaram a 
região, da mesma forma a história não é conhecida. Ao tem
po em que uns asseguram terem sido os antigos habitantes 
da vila do Fanada, hoje Minas Novas, que, em suas ca
minhadas para contatos com vilas vizinhas, prenderam-se 
à fertilidade e riqueza da tE,rra de Itamarandiba, outros 
admitem, com o apoio do conhecido roteiro de Fernão 

Vista parcial da Igreja-Matriz 

Dias Pais Leme, que foram os bandeirantes paulistas os pri· 
meiros brancos a dominar aquelas paragens, isto mais ou 
menos em 1760. 

No início, o povoado chamou-se São João Batista e foi 
a procura do ouro e de pedras preciosas que motivou a 
afluência de novos habitantes para o lugar. 

Foi elevado a distrito em 1840, retomando, em decor
rência dêsse fato, o rápido desenvolvimento verificado nos 
primeiros dias de sua fundação. Em 1862 foi elevado à 
categoria de vila, desmembrando-se de Minas Novas, jun
tamente com os distritos de Barreiras, Senhora da Penha de 
França e São José do Jacuri, desmembrados de Minas No
vas, Diamantina e Sêrro, respectivamente. Itamarandiba 
passou à comarca em 1871, sendo que em 1903 voltou a 
simples têrmo judiciário, para novamente ser considerada 
comarca por Decreto de 27 de maio de 1928. 

O topônimo ltamarandiba significa "rio de seixos re
dondos", e foi dado ao município em 1923. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se na Zona do 
Alto Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é semimontanhoso. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital . 
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Sua área é d·e 4 241 km2 • A temperatura apresenta 

os seguintes valores médios, em graus centígrados: das má
ximas: 26,1; das mínimas: 14,3; compensada: 20,2. É de 

968 milímetros a precipitação pluviométrica anual. A sede 

municipal, situada a 964 m de altitude, tem como coorde

nadas geográficas Jl7° 51' 28" de latitude Sul e 42° 51' 25" 
de longitude O. Gr. Dista da capital do Estado, em linha 

reta, 255 km, no rumo N .N .E. 

POPULAÇÃO - :Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 30 010 habitantes a população do município. 

Estimativas do De!partamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 32 551 habitantes como sua população 

provável em 31-XU-55, quando a densidade demográfica 

deveria atingir 8 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área do municí

pio eram a sede, as vilas de Aricanduva, Carbonita, Padre 

João Afonso e Penha de França. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localização 

da população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-:1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
----- -------------- -----

Sed.e ............................ 829 1 140 1 969 6,56 
Vila de Aricanduva .............. 289 333 622 2,07 
Vila de Carbonita ................ 364 486 850 2,83 
Vila de Padre João Afonso ....... 128 124 252 0,83 
Vila de Penha de França ......... · 90 121 211 0,70 
Quadro rural. ................... 12 750 13 356 26 106 87,01 

TOTAL GERAL ........... 14 450 15 560 30 010 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 

Atividade - Segundo o Recenseamento Geral de 1950, 

assim se distribuía a população municipal, conforme os ra
mos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 
------------------- ---------- ----------
Agricultura, pecüária e silvicultura 8 102 1 103 9 205 43,86 
Indústrias extrativas . ..... 32 32 0,15 
Indústria de transformação . ... 150 3 153 0,72 
Comlrcio de mercadorias ......... 152 6 158 0,75 
Com~rcio de imóveis e valores mobi· 

liârios,.crMito, seguros.e capitali-
zação ................ 1 1 

Prestação de serviços . ........... 87 
Transporte, comunicações e armaze-

345 432 2,05 

nazem .... 35 3 38 0,18 
Profissões liberais . ..... .......... 5 5 0,02 
Atividades sociais ................ 15 53 68 0,32 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ......... ............ 24 4 28 0,13 
Defesa nacional e segurança pública 14 14 0,06 
Atividades dom~sticas , nio remu-

neradas e atividades escolares dis-
centes ...................... 277 8 706 8 983 42,79 

Condições inativas . .......... 1 035 849 1 884 8,97 

TOTAL ............ 9 929 11 072 21 001 100,00 

A agricultura e a pecuária constituem a base econô
mica do Município. 
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Vista parcial dei cidade 

Segundo os dados acima, 4:3,86 o/o da população local 
de 10 e mais anos, ocupava-se com essas atividades, obser• 
vando-se que tal porcentagem é mais significativa ainda 
ao constatar-se que dessa população, 42,79% não possuem 
atividade remunerada. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

------------------- --·--- ----- -----
Feijão .............. 3 450 Saco 60 klt 27 000 12 800 29,54 
Milho .............. 3 938 > > > 86 600 12 124 27,98 
Arroz .............. 1 461 > > > 30 000 8 400 19,38 
Cana-<le-açúcar ..... 1 200 Tonelada 37 000 2 960 6,82 
Banana ............ 1 Cacho 151 500 1 515 3,49 
Batata-inglêsa ...... 53 Saco 60 k1: 2 600 1 170 2,69 
Outras ............. 1 539 - -- 4 380 10,10 

TOTAL ........ 11 642 - -- 43 349 100,00 

Pecuária 
31-XII-955: 

Era essa a situação dos rebanhos em 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 %sObre 
o total __________ __...._ ___ ------ ------- -------

Asininos ....................... . 135 
Bovinos ..................... ·· 18 000 
Caprinos ...................... . 
Equinoa ................. . 
Muares ............... ········· 
Ovinos ....................... . 

700 
7 000 
3 100 

700 
Sulnos ....................... . 42 000 

TOTAL .................. . 

Vista parcial dei cidade 

270 
25 200 

70 
9 800 
5 580 

70 
21 000 

61 990 

0,43 
40,67 

0,11 
15,80 
9,00 
0,11 

33,88 

100,00 



Visto parcial elo cidade 

A estimativa que vimos, diz bem do desenvolvimento 
1ecuário que se vem notando em Itamarandiba. Os pecua
istas têm aprimorado bastante os seus rebanhos, princi
'almente o de bovinos que conta com apreciável número 
e excelentes reprodutores. 

ndústria - A organização industrial pode ser conhecida 
'elos dados que se seguem, relativos a 1955: 

CAPITAL FÓRÇA 

TIPO DE 
N." de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA 
esta~ empre-

beleci- gado 
mentos Cr$ I 000 % sObre N.o de Potencia 

o total motores em c. v. 
------------ ---- ---- ---- ---- ---- ----
1dúotria extrativa mi-
neral. .... ...... 7 24 43 1,79 - -

tdústria de transforma-
ção e beneficiamento 

SSJ dos produtos agrfcolas I 751 I 980 82,51 - -
1dústria manufatureira 
e fabril. ...... 8 92 377 15,70 - -

TOTAL .... ...... 568 I 867 2 400 100,00 - -

A indústria municipal produz quase que apenas para 
consumo interno e é representada' por pequenas unidades 

1ue se dedicam, de modo geral, ao beneficiamento e fabri
o de produtos alimentícios. 

.1ELHORAMENTOS URBANOS- O quadro abaixo dá 
1em uma idéia dos melhoramentos urbanos na sede muni
ipal em : J;';4, conforme registros existentes nos serviços 
le Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

rúmero de prédios existentes ...... . 
oAradouros públicos 

Exietentes . ................... . 
I 

Pavimentadoo ..... 
{ 

Inteiramcn te . .. . 
· · · · · Parcialmente ... . 

Ajardinados. 
Outros. 

1bastecimento d'água 

Total. ....... . 

Pr~dios servidos, com ligações livres. 
Logradouros servidos, párcialmente . . 

luminação pública e domiciliar (•) 

L d .1 . d {Número dt: logradouroo .. . 
ogra ouros 1 um1na os..... Número dt: focoa ........ . 

Conoumo e-m kWh ...... . 

iAações domiciliares (•) 

... 
{

Número de: ligaçõea. 
De lu~ ................ . 

Consumo <m kWh .. 

(•) Dadoa relativos ao ano de 195!·. 

DADOS 
NUM~RICOS 

577 

66 

lO 
11 
21 

I 
44 

12 
4 

28 
156 

40 800 

221 

29 938 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 385 km de estradas de rodagem, dos quais 116 
se acham sob a administração estadual, 260 sob a munici
pal e os restantes pertencem a particulares. Dispõe além 
disso de 1 aeroporto. 

Visto parcial de uma ruo central 

Tábuas ltinerárias - Em 1955, os veículos automotores 
registrados pela Prefeitura Municipal eram 5 automóveis 

e 5 caminhões. 
São as seguintes as tábuas itinerárias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE 
TRANSPORTE 

----------------------- -----------

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Diamantina (Via Carbonita). 
Diamantina (via O. Serafim) . . 
Bocaiúva (via Diamantina EFCB). . . . 
Bacaiúva (via D. Serafim, rodovia Diaman-

tina). 
Capelinha.. . ......... . 
Turmalina.. . ........ . 
São Sebastião do Maranhão .... . 
Coluna ............................... . 
Rio Vermelho .. . 
São João do Jacuri. . . . . ...... . 
Capital do Eotado (rodovia D. Serafim, via 

Diamantina). . . . . . . . . . . . . ...... . 
Capital do Estado (rodovia Carbonita-Dia-

mantina)...... . . . ......... . 
Capital Federal (via D. Serafim) ........ . 
Capital Federal (via Carbonita) ..... . 

196 
142 
537 

483 
48 

108 
60 
57 
78 
96 

566 

549 
142 
196 

Ginásio Municipal (particular) 

Onibus 
Ónibus 
Onibus e E.F.C.B. 

Onibus e E.F.C.B. 
Onibus 
Ónibus e auto 
auto 
auto 
auto 
auto 

auto e E.F.C.B. 

Onibus e E.F.C.B. 
Ónibus e E.F.C.B. 
Ónibuo e E.F.C.B. 

:1.61 



COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 27 estabelecimentos comerciais atacadistas dos 
quais 4 situados na sede, e ainda com 151 varejistas. Dês
tes, 38 localizavam-se na cidade. Três corespondentes en
carregam-se dos serviços bancários . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem êsses números, 
relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

----------- ----- ----------------

{Homens ... 1 395 870 615 55,91 44,09 
Quadro urbano Mulheres· · 1 940 956 984 49,27 50,73 

TOTAL 3 335 1 736 1 599 52,05 47,95 

{Homens ... 10 846 902 9 944 8,31 91,6!1 
Quadro rural . . Mulheres .. 11 401 638 10 763 5,5!1 94,41 

TOTAL 22 247 1 540 20 707 6,92 93,08 

romena ... 12 241 1 682 10 55!1 13,74 86,26 
Em geral . . . . . . Mulheres .. 13 341 1 594 11 747 11,94 88,06 

TOTAL 25 582 3 276 22 306 12,80 87,20 

(•) Inclusive pessoas d•: instrução não declarada. 

Ensino primário - Os elementos coletados pelo Serviço de 
Estatística da Educa~;ão do estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, propiciam êsses conhecimentos do en
sino primário municipal: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO . 

1954 1!155 1 1956 -------------------------------
Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ......... . 
Matricula efetiva .............. . 

23 
44 

1 649 
161 37 

1.385 

27 
46 

1 890 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 25,24%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

ANOS 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Totnl Tributária 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
deficit 

--·----- ------- ------- -------- --------
1!151 ......... 653 219 651 2 
1952 ....... 665 233 703 38 
1953 ..... 1 024 281 962 62 
1954 .. 931 270 818 113 
1955 ........ 1 140 341 I 317 177 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento no mesmo período foi: 

ANOS 

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ................... . 
1954 .................. . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA (CrS 1 000,00) 

Federal 

54 
198 
226 
178 
206 

Estadual 

633 
905 

1 001 
1 177 
1 239 

Municipal 

653 
665 

1 024 
!131 

1 140 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - O distrito-sede 
está situado em terreno de topografia semiplana, na nas
cente do rio de seu primitivo nom•e, e onde se reúnem três 
regatos: São João, Bexiga e Ponte de Terra, Divide-se 
em dois bairros, situados nas margens do córrego São João, 
conhecidos por Cidade Velha e Cidade Nova. 

Na sede municipal, os habitantes encontram assistên
cia médica, proporcionada por 1 hospital de J.04 leitos, 1 
serviço de saúde e 2 médicos em atividade. Há, ainda, 1 
hotel, três pensões e 3 bibliotecas. 

Para a eleição de 3-X-1955, estavam inscritos 3 856 
cidadãos, época em que votaram ~~ 856 . Foram escolhidos 
os 13 vereadores que compõem o atual Legislativo da ci
dade. 

É tradição no município realizar-.se anualmente a festa 
de Nossa Senhora do Rosário, com um cerimonial pitoresco, 
legado pelos negros cativos . 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Gentil Moreira Fernandes). 

ITAMBACURI ·- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO- A 19 de fevereiro de 1873, no local onde 
hoje se acha a sede do município de ltambacuri, chegaram 
os primeiros brancos, os capuchinhos Frei Serafim de Gorí
zia e seu auxiliar imediato, Frei Ângelo de Sassoferrato, 
com uma pequena comitiva de trabalhadores com êles, al
guns índios mansos. Frei Serafim de Gorízia partira pou
cos meses antes, ao expirar de 1872, do Rio, com destino a 
Filadélfia (hoje, Teófilo Otoni), com a incumbência de 
formar um aldeamento para a catequese de índios. Depois 
de estafante caminhada pela extensa região, em busca de lo
cal apropriado, extasiou-se o catequista com a magnífica 
visão panorâmica do local atingido naquela data, decidindo
-se por êle. Foi dos primeiros cuidados do desbravador a 
abertura de uma estrada, ao estilo da época, simples picada, 
que lhe facultasse receber e enviar tropas a Filadélfia, o 
magnífico sonho colonizador de Teófilo Otoni. Logo a se
guir, outros moradores da região, atraídos pela fama da co
muna ordeira e progressista que se estava formando, foram 
chegando e se fixando, consolidando as obras do dinâmico 
Frei Serafim Corízia. Quatro anos após, contava o povoa
do com algumas dezenas de casas, uma igreja e quatrocen
tos ou quinhentos índios nos trabalhos de lavoura. Em 1879, 

Ruo Dr. Carlos Protes 



o aldeamento possuía um patrimônio de cinqüenta e cinco 
mil cruzeiros, segundo relatório de seu fundador ao Govêr

no do Estado. 
A vida econômica e social do povoado prosseguiu em 

ritmo normal, até sua elevação à categoria de distrito, e, 
posteriormente, de município, r,~cebendo sua sede os foros 

de cidade em 1924. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Itambacuri foi ele
vado a distrito de paz em agôs·:o de 1911, pela Lei núme
ro 556, continuando sob a orientação dos dois frades, seus 
fundadores. Em 1924, pelo Decreto n.0 6 541, de 14 de mar
ço, foi o distrito de Itambacuri elevado à categoria de mu· 
nicípio, dando-se a instalação solene a 18 de maio de 1924, 
com a presença de um de seus fundadores, Frei Ângelo de 
Sassoferrato. Com a criação do Município, foi a sede eleva

da à cidade. 

O Município compõe-se de nove distritos: - o da sede 
(Itambacuri), Campanário, Fre:. Serafim, Frei Gaspar, Frei 
Inocêncio, Pescador, Nova Módica, São José do Divino e 

Guarataia. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA -- Pelos quadros da Divisão 
Judiciário-Administrativa do Estado, datados de ..... . 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, como também no anexo ao De
creto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938, o mu
nicípio de ltambacuri jurisdicio::1ava-se à comarca de Teófi
lo Otoni até 1949 quando, pelo Decreto-lei n.0 336, de 27 
de dezembro de 1948, foi criada a comarca de ltambacuri, 

instalada em 6 de dezembro d~ 1949. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Mucuri, no estado de IVlinas Gerais. 

Sua área é de 4 378 km~. A sede municipal apresenta 
320 m de altitude, tem como coordenadas geográficas .... 
18° 01' 15" de latitude Sul «~ 41° 41' 00" de longitude 
O. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 317 km, no 

rumo E.NE. 

Posição do Município em relaçiio ao Estado e sua Capital. 

Vista parcial da Avenida Dr. Virgílio de Melo Franco, ex-avenida 
Presidente Vargas 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 58 545 habitantes a população do munidpio. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 62 131 habitantes como sua população 

provável, e 14 habitantes por quilômetro quadrado para 

possível densidade demográfica, em 31-XII-55. 

Principais Aglomerações Urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área do mu

nicípio eram a sede, as vilas de Campanário, Frei Gaspar, 

Frei Serafim, Pescador e São José do Divino. 

Localização da População - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localiza

ção da população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
!.""VII ·1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

--- ~---·---- -----------· ------ ·- ·-- ----- ------· --· ----- --· ------
Sede ........ I 206 I 447 2 653 4,53 
Vila de Campanário. 491 540 I 031 1,76 
Vila de Frei Gaspar .... 200 209 409 0,69 
Vila de Frei Serafim .. 159 154 313 0,53 
Vila de Pescador ..... 358 431 789 1,34 
Vila de São Jos~ do Divino .. 312 257 569 0,97 
Quadro rural ... 26 886 25 895 52 781 90,18 

TOTAL GERAL ... 29 612 29 933 58 545 100,00" 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 

Atividade - Segundo Recenseamento Geral de 1950 as-

Aprendizado Agrícola Carlos Prates 
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sim se distribuía a população municipal conforme os ramos 

de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvit::ultura 
Indústria extrativa . ...... 
Indústria de transformação . ... 
Com~rco de mercadorias .......... 
Com~rcio de imóveis e valores mobi· 

liários, cridito, seguros e cnpitali· 
zaçiio ............ 

Prestação de serviços . ............ 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem ............... 
Profissões liberais . ..... -- ........ 
Atividades sociais .......... 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ......... ······· ...... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domisticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centes .. ................ 

Condições inativas . ......... 

TOTAL ................ 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

14 918 547 
101 1 
503 6 
296 5 

3 
193 469 

95 2 
11 2 
34 97 

121 3 
8 

647 16 314 
3 004 2 072 

19 934 19 518 

Total 

Números 
absolutos 

15 465 
102 
509 
301 

3 
662 

97 
13 

131 

124 
8 

16 961 
5 076 

39 452 

% sôbre 
o total 

geral 

39,22 
0,25 
1,29 
0,76 

1,67 

0,24 
0,03 
0,33 

0,31 
0,02 

43,02 
12,86 

100,00 

Agricultura. Pecuáriél e Silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRICOLAS (he) 

% sôbre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----- ----------- ----- -----

Feijão .............. 8 000 Saco 60 kg 85 000 37 838 29,14 
Arroz .............. 4 220 Saco 60 kg 84 000 29 470 22,70 
Caf~ ............... 4 222 Arrôba 84 000 21 000 16,16 
Milho ............... 6 650 Saco 60 kg 103 000 20 600 15,85 
Batata-inglesa ...... 385 Saco 60 kg 14 550 5 837 4,49 
Mandioca .......... 370 Tonelada 6 660 4 752 3,65 
Batata doce ........ 292 Tonelada 2 290 4 580 3,52 
Cana-de-açúcar ..... 465 Tonelada 22 800 2 732 2,10 
Outras ............. 215 - - 3 107 2,39 

TOTAL ........ 24 819 - - 129 916 100,00 

Pecuária - Era essa a situação dos rebanhos de Itamba

curi, em 31-XII-1955. 

REBANHOS 

Asininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ...................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

TOTAL ................... . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

250 
80 000 

2 600 
14 000 

6 600 
7 200 

65 000 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

450 
llO 000 

260 
16 800 
11 880 

864 
39 000 

198 254 

% aôbre 
o total 

0,23 
63,43 

0,13 
8,87 
6,27 
0,45 

20,62 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos dados que se Steguem relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta· 
INDÚSTRIA beleci-

empre-
gado 

mentoa Cr$1 000 % aôbre N.• de Potência 
o total motores em c. v. ------------------- ---- ---- ---- ----

Indústria extrativa mi-
neral. .......•••..... - - - - - -

Indústria de transforma-
çiio e beneficiamento 
doa produtos agrfcolaa 14 31 605 100,00 1 7 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. - - - - - -

TOTAL ........... 14 31 605 100,00 1 7 

Vista parcial da Rua Governador Valadares 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro abaixo dá 
bem uma idéia dos melhoramentos urbanos na sede da co
muna, conforme registros existentes nos serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de JVIinas Gerais: 

ESPECIFICA CÃO 

Número de prédios existentes .. 
LoAradouros públicos 

Existentes . ... 

Abastecimento d' áAua 

Pr~dios servidos . ..... . 
{

Possuindo penus . ..... . 
. . Com ligações livres . . . 

TOTAL .......... . 

{

Totalmente ....... . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente . ..... . 

TOTAL ........ . 

llumlna.ção pública e domiciliar (•) 

{

Número de foc·os ... 
Logradouros iluminados . .... 

Consumo em kWh. 

LiAações domiciliares (') 

...... {Número de ligações .. 

Consumo em kWh ... 
De luz .... 

De fôrça ..... ...... {Número de liguções ........ . 

Consumo em kWh ........ . 

(') Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

573 

27 

308 
62 

370 

12 
2 

14 

!14 

11 2GO 

175 

11 600 

6 

21 200 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 35 7 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 99 se acham sob a administração federal, 3 sob a 
estadual e 190 sob a municipal, pertencendo os restantes 
a particulares. Dispõe além disso de 1 campo de pouso. 

Matadouro Municipal 



Mercado Municipal 

Em 1955, a Prefeitura 1\lunicipal registrou, entre veí
culos automotores 21 automóveis, 14 camionetas, 35 ca
minhões e 1 ônibus. 

Tábuas ltinerárias - Para conhecimento das distâncias e 
vias de acesso do distrito-sede aos municípios vizinhos e ca
pitais do Estado e da República, damos as seguintes tábuas 
itinerárias: 

ESPECIFICAÇÃO 

Te6filo Otoni ... . 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Ataléia .................... . 
Mendes Pimentel. . ................. . 
Governador Valadares. 
Virgolândia ....... . 
Santa Maria do Suaçuf. .. 
Malacacheta ......... . 
Poté ......................... . 
Capital Estadual ..... . 
Capital Estadual. .. 
Capital Federal .. . 
Capital Federal. ...... . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

33 Rodovia 
117 Rodovia 
149 Cavalo 
129 Rodovia 
240 Rodovia 
296 Rodovia 
117 Rodovia 

75 Rodovia 
327 Aérea 
596 Rodovia 
673 Aérea 
759 Rodovia 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 5 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos quais 
3 estão situados na sede, e ainda com 554 varejistas. Dês
tes, 132 localizam-se na cida:le. Dois correspondentes en
carregam-se dos serviços banciirios. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetizaç·ão, fornecem êsses números, 
relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES. DE 5 ANOS E MAIS 

Númer•JS absolutos % sô bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

I 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*.! escrever( • J - -----~------ ----- ------ ----- ------ -----

romeno . 2 306 1 075 I 231 46,61 53,39 
Quadro urbano Mulheres .. 2 613 I 034 I 579 39,57 60,43 

TOTAL 4 919 2 109 2 810 42,87 57,13 

romeno 22 291 I 999 20 292 8,96 91,04 
Quadro rural. . Mulheres .. 21 483 936 20 547 4,35 95,65 

TOTAL 43 774 2 935 40 839 6,70 93,30 

romeno 24 597 3 074 21 523 12,49 87,51 
Em geral ...... Mulheres. 24 096 I 970 22 126 8,17 91,83 

TOTAL 48 693 5 044 43 649 10,35 89,65 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

17-2t939 

Ensino Primário - Baseando-se nos elementos fornecidos 
pelo Serviço de Estatística da Educação do estado de Minas 
Gerais, no período de 1954-1956, dêsse modo pode ser apre
sentado o ensino primário provinciano: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ANOS 

------·---··---------- -------- ------- -------· 
1954 I 1955 1956 

Unidades escolares... . . . . . . . . . 35 37 49 
Corpo docente.... 561 57 84 
Matrícula efetiva. 2 226 2 380 3 206 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é aproximadamente 

22,43%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cos no município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------------- -------- ------- --~----
1951. .... ... .... I 009 484 944 65 
1952 ....... .. 11 057 786 I 835 - 778 
1953 ...... .... 1 961 942 2 079 - 118 
1954 ...... ...... 2 161 I 031 2 826 - 665 
1955 ..... ....... 2 389 I 052 2 833 - 444 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 

o movimento no mesmo período foi o seguinte: 

ANOS 

1951.. 
1952 ...... . 
1953. 
1954 .. . 
1955 .. . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

825 
I 059 
1 649 
I 922 
I 259 

Estadual 

3 815 
5 117 
7 495 

10 388 
10 979 

Municipal 

I 009 
I 057 
1 961 
2 161 
2 389 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Os habitantes en

contram assistência médica, prestada ao distrito-sede, em 1 

hospital com 22 leitos, 1 serviço de saúde e nas atividades 

profissionais de 3 médicos. Ainda na capital estão localiza

das duas pensões e 1 cinema. O censo primário encontra 
complemento em uma unidade do ensino secundário; duas 

Usina Fôrça e Luz Frei Serafim 
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Exploração de turmalinas no cabeceira do rio Poquim 

do industrial, uma do pedagógico, duas do superior e uma 
do agrícola. Duas bibliotecas contribuem para a difusão 

cultural. 

Para as eleições de 3-X-1955, o município registrou 
9 260 cidadãos comparecendo às urnas naquela época -
quando se elegeram os 15 vereadores atualmente em exer

cício - apenas 4 259 votantes. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Nelson Lopes de Figueiredo). 

ITAMOGI- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Quando Minas Gerais começou a incen

tivar a lavoura cafeeira, a zona do Sudoeste Mineiro foi a 
primeira a receber a imigração, não só de colonos estran

geiros, mas de todos os lados do País . 

De modo bem diferente de muitos outros municípios 

brasileiros nasceu ltamogi (antigo Arari) . 

As suas matas virgens foram desbravadas pelo viga· 
roso e audaz Antônio Gonçalves da Costa, vulgo "Gronga", 
rico proprietário de vasta extensão de terras nas imedia
ções do município de São Sebastião do Paraíso. 

Depois de se estabelecer nas imediações da área onde 
hoje se localiza o município, Gronga, com seus filhos Vi
cente e Bernardino, e grande número de escravos, abriram 
uma brecha na floresta, fizeram as primeiras construções 
e, em seguida, iniciaram a exploração da lavoura de café 

e cereais. 

Seguiram-se-lhes outras famílias que ali se radicaram, 

das quais se destacam as seguintes: Silva, Vidigal, Cintra 

Morais, Furtado de Medeiros, Cardoso e Ferreira . 

Outro grande elemento de real valor na localidade e 

que muito contribuiu para a criação da freguesia de Posses 

(primeiro nome de ltamogi) foi José Furtado de Medei

ros. Vindo de São Joaquim de Serra Negra, logo se tornou 

querido e estimado por tôda a vizinhança. 

Em 1872, por iniciativa de José Furtado de Medeiros 

e João Pereira Silva, foi construído o patrimônio da loca

lidade com cêrca de 50 alqueires, e construída uma capela 

que teve por padroeiro São João. 
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O primeiro pároco do lugarejo que principiava a se 

desenvolver foi o padre João da Fonseca Neto, natural de 
Urucuia, que ali chegou em 1880. 

Mercê de Deus e dos homem; do burgo, a marcha con
tinuava progressiva, embora lenta, até 1882, ocasião em 
que, graças aos ingentes esforços dos habitantes, que já 
contavam com alguma influência do Govêrno da Província, 
o lugarejo foi elevado à categoria de freguesia, por ato de 
22 de junho, cujas solenidades se efetuaram a 23 de se
tembro daquele mesmo ano. Com a criação do distrito, pas
sou êste a chamar-se Freguesia de Posses, incorporando-se 
ao município de São Sebastião do Paraíso, permanecendo 
nessas condições até 1911. A partir desta data passou à 
suserania de Monte Santo. 

Por essa época o distrito já era relativamente popu
loso e contava até bairros de influência, e os habitantes, 
sempre interessados no caminhar da terra, conceberam a es
perança viva de ver o distrito desembaraçado de qualquer 
jugo. Fazendeiros, comerciantes, enfim todos os que goza
vam de algum prestígio eleitoral, uniram-se em tôrno dos 
chefes, José Furtado de Menezes e cel. Lucas Caetano Vas
co, para tentarem a emancipação administrativa do distri
to. A luta renhida que . então se travou teve o seu térmi
no em 1924, no govêrno do Ex.mn Sr. Dr. Raul Soares, 

com a elevação da então São João Batista das Posses à ca
tegoria de vila com o nome de Arari . 

Aos 17 de junho de 1924, com júbilo geral de tôda a 
população, foi instalada a Câmara Municipal, sendo seu 
primeiro presidente o cel. Lucas Caetano Vasco. 

O topônimo "ltamogi" - rio das pedras - origina-se 
de um córrego que banha a cidade e é denominado rebei
rão das Pedras . 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do por Decreto n.0 152, de 22 de junho de 1890 e por Lei 
n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Na divisão administrativa do Brasil, referente ao ano 
de 1911, figura no município de Monte Santo o distrito de 
Posses. 

Segundo o quadro de apuração do Recenseamento Ge
ral ele 1.0 -IX-1920, ainda permanece o distrito no muni
cípio de Monte Santo, mas com o nome de São João Ba
tista das Posses . 

O município de Arari foi criado pela Lei estadual nú
mero 843, de 7 de setembro de 1923, com sede no distrito 
de Arari (ex-São João Batista das Posses), desmembrado 
do município de Monte Santo, desfalcado de parte de seu 
território. O novo município ficou constituído por 1 dis
trito: Arari (ex-São João Batista das Posses). 

A instalação da vila se deu a 22 de junho de 1924. 

Na divisão administrativa referente ao ano de 1933, o 
município permanece com 1 distrito: Arari. 

De acôrdo com as divisões territoriais datadas de 1936 
e 1937, bem como o quadro anexo do Decreto-lei estadual 
n,O 88, de 30 de março de 1938, o município se compõe, 
igualmente, de um só distrito: o da sede. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de de
zembro de 1938, que estabeleceu o quadro territorial vi
gente no qüinqüênio 1939-1943, foi anexada ao distrito
-sede parte do território de Monte Santo, do município de 
igual nome . 



Segundo o quadro da divisão territorial judiciário-ad
ministrativa, em vigor no qüinqüênio 1944-1948, fixada pelo 
Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, 
o município e o distrito de Arari passaram a denominar-se 

ltamogi. 
De acôrdo com a nova divisão aprovada pela Lei es

tadual n.0 1 039, de 12 de de•:embro de 1953, para vigorar 
no qüinqüênio 1954-1958, o município é constituído de um 
só distrito: o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Pelo Decreto-lei estadual 
n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, que fixou o quadro 
territorial vigente no qüinqüênio 1939-1943, o município é 
têrmo judiciário da comarca de Monte Santo (atual Mon
te Santo de Minas) . 

Ainda de conformidade com o quadro da divisão ter
ritorial judiciário-administrati,·a do Estado, estabelecido pe
lo Decreto-lei n.0 1 058, de 31 de dezembro de 1943, em 
vigor no qüinqüênio 1944-194B, continua o município como 
têrmo judiciário da comarca de Monte Santo, agora com 
a denominação de Itamogi. 

Por fôrça do artigo 25 das Disposições Transitórias da 
Constituição do Estado e Acórdão do Egrégio Supremo Tri
bunal Federal de Recursos, ncs autos de recurso extraordi
nário n.0 12 864, o município ascendeu à condição de co
marca de primeira entrância. 

A instalação da comarca deu-se a 15-XI-1948. 

De acôrdo com a divisão aprovada pela Lei estadual 
n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, para vigorar no qüin
qüênio 1954-1955, o municípil) de Itamogi constitui o têr
mo judiciário único da comaro:a de idêntico nome. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICJ'PIO ....:__ Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral 
de seu território é ondulado. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 242 km~. A sede municipal, situada a 
996 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

21° 04' 30" de latitude Sul e 4 7° 03' 15" de longitude 
W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha reta, 351 km, 
no rumo O. S. O. Apresenta as seguintes médias de tempe
raturas em graus centígrados: das máximas: 31; das míni
mas: 9; compensada: 21. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 7 990 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 8 500 habitantes como sua população 
provável em 31-Xll-55, com densidade demográfica pro
vável de 35 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Muthere11 Números % a&bre 
absolutos o total 

geral 
-------------------

Sede ............................ 1 015 1 171 2 186 27,35 
Quadro rural. ............ ....... 3 041 2 763 5 804 72,65 

TOTAL GERAL ... ..... · ... 4 056 3 934 7 990 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, a distribuição da população munici
pal, segundo ramos de atividade, é mostrada abaixo: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústria extrativa .......... . 
Indúotria de transformação ...... . 
Com~rcio de mercadorias . ....... . 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liários, cr~ito, seguros e capitali-
zação ........................ . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e armaze~ 

nagem....... . ...... . 
Profissões liberais ...... .... : . ... . 
Atividades sociais. . . . . . . . . . .... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça .......... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas, não remu~ 

neradas e atividades escolares dia~ 
centes .. . 

Condições inativas. 

TOTAL .. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números % o&bre 
o total 
geral 

I 948 
23 

161 
78 

9 
68 

44 
6 

11 

45 
3 

206 
201 

2 803 

76 

6 
1 

153 

2 
2 

21 

3 

2 399 
109 

2 772 

absolutos 

2 024 
23 

167 
79 

9 
221 

46 
8 

32 

48 
3 

2 fiOS 
310 

5 575 

36,30 
0,41 
2,99 
1,41 

0,16 
3,99 

0,84 
0,14 
0,57 

0,86 
0,05 

46,72 
5,56 

100,00 

A "agricultura, pecuana e silvicultura" é o ramo que 
congrega maior número de pessoas que exercem atividade 

econômica, no município. 

Agricultura -A produção agrícola no município em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (ha) 

-~~_:_~-1~-:_n~~~ % o&bre Cr$ 1 000 
o total 

-~--------- ----- ----- -----
Café ...... . ' . . . . 1 355 Arr&ba 30 000 15 600 54,24 
Milho .. 1 250 Saco 60 kg 30 440 4 566 15,89 
Arroz .. 550 Saco 60 kg 11 000 3 960 13,76 
Cana-de-açúcar . . 530 Tonelada 20 750 2 386 8,30 
Outras .. 238 - - 2 249 7,81 

TOTAL .. 3 923 - - 28 761 100,00 

2.67 



Prefeitura Municipal 

Constitui a agricultura a principal atividade econômi
ca do município, sobressaindo as culturas do café, do milho, 
com áreas cultivadas superiores a 1 200 ha. A cultura do 
café representa, porém, mais de 54% da produção agrícola 
do município. 

Os principais centros compradores dêsses produtos são: 
Santos, São Sebastião do Paraíso e Monte Santo de Minas. 

Pecuária - O quadro a seguir apresenta a situação dos 
rebanhos do município, em 31-XII-1955: 

REBANHOS 

Asininos ................ . 
Bovinos ........... . 
Caprinos ............... . 
Eqüinos ................ . 
Muares ... . 
Ovinos .. . 
Sulnos. 

TOTAL. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

18 
11 200 

800 
1 800 

350 
200 

7 500 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

54 
16 800 

96 
2 520 

875 
30 

4 875 

25 250 

% .Obre 
o total 

0,21 
66,53 

0,38 
9,98 
3,49 
0,11 

19,30 

100,00 

É muito acentuada a importância da pecuária na eco
nomia local. Os criadores se dedicam mais ao gado leiteiro, 
de cuja produção de leite, parte é cons,umida pela popu
lação local e parte, industrializada nas fábricas de queijo 
e manteiga. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N." de I CAPITAL FORÇA 
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre-
INDÚSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$ 1 oooi% sôbre N.o de !Potência 
o total ~~~~ ~_=_v_:_ --------·--·-- ----~- ---------

Indústria extrativa mi-
neral ......... .. 2 82 670 16,66 - -

Indústria de tranSforma-
ção e beneficiamento 
dos produtos agrfcolas 20 49 979 24,35 4 14 

lnd(tstria manufatureira 
e fabril. .... ....... 14 49 2 371 58,99 18 103 

TOTAL ... ..... 36 180 4 020 100,00 22 117 

A "indústria manufatureira e fabril" constitui impor
tante atividade econômica local. 

O valor da produção manufatureira atingiu em 1955 
o valor de 34 milhões de cruzeiros, ou seja, 90% de tôda 
a produção industrial de ltamogi. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

2.68 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .... 

Logradouros públicos 

Existentes ..... 

Pavimentados. 
{ 

Inteiramente ............... . 
Parcialmente. . . . . . . . . . .. 

TOTAL.. . ...... . 

Outros. 

Abastecimento d' áAua 

Prédios servidos, Possuindo penás ........................ . 
Logradouros servidos, Totalmente.. . . . . . . . ............. . 

Esgotos 

Logradouros servidos. 
{

De despejo .............. . 

de águas supc!rficiats ...... . 

Prédios esgotados, pela rêde .................... . 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

L d 
. . {Número de logradouros ..... . 

ogra ouros llumtnados..... Número de focos ........... . 
Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (*) 

De luz ... . .. {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

De fôrça .. ...... Consumo em kWh ..... 

(
0

) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM:I!:RICOS 

583 

36 

1 
4 

5 

31 

280 
26 

5 

2 

62 

33 
195 

46 111 

402 

120 348 

136 5og 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado por 
73 km de estradas de rodagem, sob a administração muni
cipal. É servido pela Estrada de Ferro Mogiana. Dispõe 
1 campo de pouso. Nos lançamentos da Prefeitura local, 

Igreja-Matriz 



consta 0 registro dos seguinte!: veículos a motor: 11 auto

móveis, 2 camionetas, 23 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias- São as s~guintes as tábuas itinerárias · 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA TRX~sPõ':TE oBSERVAçõEs 
------------- ------ ·-------- ----------

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Monte Santo de Minas .. 22 Ferroviário Cia. Mogiana de Es· 
tradas de Ferro 

14 Rodoviário 
Santo AntOnio da Alegria (SP) 14 Rodoviário 
São Sebastião do Para!so 29 Ferroviário Cia. Mogiana de Es-

tradas de Ferro 
26 Rodoviário 

Capital Estadual. 936 Ferroviário C.M.E.F. e R.M. V. 
436 Rodoviário 

Capital Federal. 757 Ferroviário C.M.E.F. e R.M.V. 
740 Rodoviário 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 1 estabelecimento 1:omercial atacadista situado 

na sede; e com 50 est~belecirnentos comerciais varejistas, 

dos quais 42 também na sede. 

Dispõe de 2 agências e 1 correspondente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISC_RIMINAÇÃO 

:)abem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(') escrever(') 

--------------- ----- ----------------

{Homens ... 850 591 259 69,52 30,48 
Quadro urbano Mulheres .. I 010 550 460 54,45 45,55 

TOTAL I 860 I 141 719 61,34 38,66 

{Homens ... 2 494 1 053 1 441 42,22 57,78 
Quadro rural. . Mulheres .. 2 263 658 1 605 29,07 70,93 

TOTAL 4 757 1 711 3 046 35,96 64,04 

{Homens ... 3 344 1 644 1 700 49,16 50,84 
Em geral...... Mulheres .. 3 273 1 208 2 065 36,90 63,10 

TOTAL 6 617 2 852 3 765 43,10 56,80 

(') Inclusive pessoas de instrução não detlarada. 

Ensino Primário - Segundo o> dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educaç~io do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
1954 

Unidades escolares . ... 

Corpo docente . .... 

Matrícula efetiva. 

DADOS NUMll:RICOS 

10 
21 

773 

1955 

9 

23 
717 

1956 

9 

23 
730 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 37,34%. 

Outros ensinos - Itamogi conta com uma unidade de en
sino comercial. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária realizada deficit 
--------- ------- ------- ------- -------
1951 ............ 549 221 601 - 52 
1952 ............ 616 226 497 119 
1953 ............ 1 187 277 916 271 
1954 ............ 1 359 660 1 887 - 528 
1955 ............ 1 486 818 I 700 - 214 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951. ........................ . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

424 
601 
971 
951 
874 

Estadual 

1 700 
2 349 
2 731 
3 973 
4 863 

Municipal 

549 
616 

1 187 
l 359 
1 486 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade 

de Itamogi, colocada na lombada de uma grande e suave 
ondulação de terreno, numa altitude que varia entre 980 
a 1 020 metros, desfruta de clima salubérrimo, com tempe

ratura bastante estável e amena . 

Embora não tenha sido construída sob planta a ci
dade apresenta um aspecto simétrico, pois, suas ruas e ave

nidas são largas e retas, rasgadas de lado a lado da cidade, 

com declive suficiente para o escoamento das águas. Con
tam-se 3 aparelhos telefônicos, 1 hotel, 1 pensão e 1 cinema. 

É abastecida de água pela Prefeitura Municipal, con
tando com um manancial com capacidade para 125 mil li
tros diários . 

Servem à população rural 8 escolas. Na cidade fun

cionam um grupo escolar, com curso noturno de alfabetiza

ção, e uma escola de comércio (curso básico) • Há 2 bi
bliotecas. 

ltamogi é servida pela Companhia Mogiana de Estra
das de Ferro, que a liga a Monte Santo de Minas e São Se
bastião do Paraíso. Seu intercâmbio com as cidades vizi
nhas, mineiras ou paulistas, é favorecido por regulares es
tradas de rodagem.· 

Quanto aos recursos naturais, Itamogi possui var1as 

quedas dágua: José Luís, Cachoeirinha, do Salto e Tomba 
Perna. 

Existe na cidade um pôsto de saúde mantido pelo Es
tado. Apenas 1 médico no exercício da·profissão. 

A representação política se faz através de 9 vereadores, 
eleitos em 3-X-955, por 1 067 cidadãos. Para aquela~ elei~ 
ções estavam inscritas 2 276 pessoas erq condições de exer

cerem o voto. 

Encontra~se instalada em Itamogi uma Agência Muni
cipal de Estatística - Úgão componente dó Sistema Esta
tístico Brasileiro . 

(Organizado por Humberto Guimarães,. com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Sebastião Benedito de Andrade) . 
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ITAMONTE - MG 
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HISTóRICO - Perde-se em lendas confusas o início de 
Itamonte, parecendo, no entanto, que sua origem provenha 
dos meados do século XVII, época do afluxo das bandei
ras ao planalto das Gerais. 

Remontando-se ao marco inicial das explorações no 
interior do país pelos portuguêses, ao que se tem notícia, 
ordenadas por Martim Afonso de Souza, em 1531, inter
naram-se alguns de seus homens pelas florestas virgens e, 
vadeando rios, transpuseram as serras do Mar e Mantiquei
ra, atingindo Minas Gerais, deixando no seu território e no 
de Itamonte o sinal da primeira vereda vinda do sul. Apro
veitaram-se, colonos e aventureiros, do desenvolvimento 
desta, já agora se estendendo pela garganta da Lapa até 
a confluência do Capivari com o Rio Verde, e dela se ser
viram para suas tropelias e aprisionamento de índios, as
sim como para busca às pedras e minerais preciosos. Como 
r~sultado dessas incursões constantes, fincou-se em ltamon
te tronco dos roteiros para as minas, com o despontar dos 
empreendimentos organizados em "As Bandeiras". Desco
bertas as minas, intensificando-se o êxodo paulista para as 
regiões do ouro, a antiga vereda tornou-se .estrada, com inú
meros pousos à sua margem, transformando-se, muitos dê
les, com o correr dos tempos, em povoados e cidades, como 
foi o caso de Pouso do Pico, assim denominado por sua co
locação em realce, a cavaleiro do rochedo, no dorso altanei
ro da montanha. O hnguajar do povo transformou a pronún
cia de pico para "pic:u", denominação essa que perdurou até 
a construção de uma capela, sob a invocação de São José, 
que deu novo nome oficial ao aritigo povoado, passando a 
ser então São José de Picu, e mais tarde São José de !ta
monte (pedra de monte ou montanha de pedra), perdendo,· 
assim, seu antigo nome, o histórico Picu, com origem no 
famoso pico que domina tôda a zona, servindo por muito 
tempo como orientação aos Bandeirantes. 

VULTOS HISTóRICOS- Foi seu grande impulsionador, 
na época em que a comuna dependia do distrito de San
tana de Capivari (município de Pouso Alto), por seus ha
veres e alto espírito progressista, Francisco de Oliveira Cos
ta, juiz de paz pelo longo período de 69 anos, até 1925, 
época em que falece~u. Ligado à genealogia do capitão Fran
cisco Ribeiro de Carvalho, sobrinho do patriarca Ribeiro 
Chapada, tronco da tradicional família Oliveira Costa, co
mo político e administrador operoso, auxiliado por seu ir
mão Antônio Araújo Costa. A êstes, muito ficou a dever 
São José de Itamonte. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Itamonte pertenceu 
primeiramente a Baependi, em seguida ao município de Pou
so Alto, até 1923, e mais tarde. ao de Itanhandu. A sua 
elevação à categoria de município, com a denominação de 
ltamonte, deu-se a 17 de dezembro de 1938, através do 
Decreto-lei estadual n.0 148. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Consoante a divisão ter
ritorial vigente nos períodos de 1939 a 1943, e no de 1944 
a 1948, Itamonte, conforme Leis estaduais de números 148, 
e 1058, respectivamente de 17-XU-1938 e 31-XII-1943, 
pertence ao têrmo e à comarca de Itanhandu. 
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LOCALIZAÇÃO DO MUNIC1PIO - Situa-se o munici
pio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. Seu território 
apresenta topografia montanhosa, de modo geraL A área é 
de 5 77 quilômetros quadrados. A temperatura, em graus 
centígrados, apresenta as médias de 31 para as máximas, 
15 para as mínimas e 20 para a compensada. A pluviosida
de anual era de 125 mm. A sede municipal, situada a 1000 
metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 
22° 17' 00" de latitude Sul e 44° 52' 20" de longitude 
O. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 280 quilô
metros, no rumo S.S.O. 

SITUAÇÁO A 

" 

o 

Posição do Munjcípio em relação co Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge
ral de 1950, era de 9 091 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 9 578 pessoas, como sua po

pulação provável em 31-XII-55, quando a densidade de
mográfica deverá ser de 17 habit1mtes por quilômetro qua
drado . 



Vista da pec'ra do Picu 

Principais aglomerações urba':las - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbana.s situadas na área do muni
cípio eram a sede e a vila de Alagoa. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localização 
da população de Itamonte: 

POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

Horr.ens 

Total 

Mulheres Nómeros 
absolutos 

% sôbre 
o total 

t.eral ---------- ---·------------· 

Cidade ................... ." ...... 499 567 1 066 11,72 
Vila de Alagoa .................. 166 163 329 3,61 
Quadro rural .................... 3 903 3 793 7 696 84,67 

TOTAL ..................... 4 568 4 523 9 091 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- O Recensea
mento Geral de 1950, permit:a assim distribuir a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Nómeros % sôbre 
absolutos o total 

---------,---·----·-- ----------------
Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ............ . 
Indústrias de transformação ..... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi· 

liQ.rios, crédito, seguros e capitali-
zação ........................ . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e armaze .. 
. nagem ....................... . 
Profissões liberais: .............. . 
Atividades Sociais ............... . 
Administração póblica, Legislativo 

e Justiça ...................... . 
Defesa nacional e segurança p6blica 
Atividades domésticas, não remu• 

neradas e atividades escolares dis· 
centes ....................... . 

Condições inativas ....... . 

TOTAL .................... . 

2 182 
67 

152 
66 

59 

69 
3 
5 

46 
6 

203 
359 

3 217 

50 
1 

69 

34 

759 
217 

3 132 

2 232 
68 

152 
66 

128 

70 
3 

39 

47 
6 

2 962 
576 

6 349 

35,15 
1,07 
2,39 
1,03 

2,01 

1,10 
0,04 
0,61 

0,74 
0,09 

46,70 
9,07 

100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - Constitui a agricul
tura grande fonte de renda paa a região, se bem que su
perada pela pecuária, com desenvolvimento notável. 

Constituem o plantio do:; cereais abaixo descritos e 
mais a cultura da cana-forrageira (para o gado bovino), a 
batata, o feijão e a cenoúra os pontos fortes na economia de 
Itamonte. 

A maior parte de seus produtos é comerciada no Rio 
de Janeiro. 

Foi expressa pelos dados constantes da tabela a pro
dução agrícola no município: 

CULTURAS 
PRODUÇÃO VALOR 

ÁREA 
AGRICOLAS (ha) 

(1955) Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % l&bre 
o total ------------------

Fumo .............. 720 Arrôba 35 200 14 080 31,!18 
Milho .............. 2 800 Saco 60 kg 55 819 11 164 25,32 
Arroz .............. 840 Saco 60 kg 18 314 5 4!14 12,4CI 
Alho ............... 320 Arrôba 26 000 5 200 11,7!1 
Cebolas ............ 420 Arrôba 41 200 3 2!16 7,47 
Outras ............. 374 - - 4 842 10,!18 

TOTAL ......... 5 474 - - 44 076 100,00 

Pecuária - Tem predominância na região a criação do 

gado bovino, fato êsse, amiudadas vêzes, verificado nos di
versos municípios do estado. O gado holandês, assim como 

outros de raça, constituem rebanhos apreciáveis, e a pro

dução do leite, em ltamonte, em grande escala, é uma das 

suas poderosas fontes de economia, com a fundação de di.;. 

versas fábricas de queijo, existindo cêrca de 15 000 vacas 

leiteiras, atingindo a exportação de leite cêrca de 4 mi

lhões de litros por ano, abastecendo ltanhandu e parte de 
São Lourenço. 

Assim se apresentam os rebanhos na província: 

REBANHOS 
(1955) 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 % sôbre 
o total 

----------------------·--1-----
Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

~~~~~~~·.-.·.·::::::::::::::::::: 
MUares ....................... . 

.Ovinos ....................... . 
Suinos ....................... . 

TOTAL .................. . 

25 
45 000 

1 130 
2 500 
1 500 
1 500 

12 000 

75 
81 000 

170 
4 250 
3 750 

225 
10 800 

100 270 

0,07 
80,82 
0,16 
4,23 
3,73 
0,22 

10,77 

100,00 

Indústria - Foi a extração do ouro, em primórdios da 
formação de Itamonte, o fator básico de sua economia, sen
do hoje inteiramente superada. Como indústria extrativa, 
temos apenas a do carvão vegetal. Possui Itamonte, na re
gião denominada Engenho de Serra, fontes de águas me
dicinais, não exploradas, e que se situam em lugares sobre
maneira aprazíveis, podendo vir a constituir, uma vez apro
veitadas, apreciáveis centros para o desenvolvimento de 
turismo. 

Vista parcial da Ruo Governador Valadares 

:1.71 



Vista de um recanto no alto da serra da Mantiqueira divisa, com o 
Estado do Rio de Janeiro 

A organização industrial pode ser conhecida pelos da
dos que se seguem: 

CAPITAL FORÇA 
N.0 de Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA t!Sta .. empre-
(1955) beleci- gado 

mentes Cr$ 1000 % s6bre N. 0 de Potência 
o total motores em c. v. 

------·----- -·--- ------------ -------
Indústria extrativa mi-

neral ................ 6 15 51 363 - -
Indústria de transforma. 

ção e beneficiamento 
dos produtos agrícolas 32 53 174 12,39 18 67 

Indústria manufatureira 
e fabril. ..... 17 51 1 179 83,98 20 93 

TOTAL .. . ... 55 119 1 404 100,00 38 160 

MELHORAMENTOS URBANOS - O distrito-sede con
tava, em 1954, com os melhoramentos urbanos abaixo es
pecificados conf9rme registros existentes nos serviços de Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais, sendo 
que os dados relativos a Iluminação Pública e Domiciliar 
e Ligações Domiciliares se referiam ao ano de 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ...... . 
LoAradouros públicos 

Existentes . ... 

Pavimentados. 
{

Inteiramente . ... . 
Parcialmente . ... . 

TOTAL ........... . 

Outros. 

Abastecimento d'água 

Prédios servidos, possuindo penas ..... . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros ser1tidos . . . . . . . Parcialmente . .............. . 

TOTAL ................. . 

EsAotos 

Prédios esgotados . ·{Pela rede .... . 

Por fossas ... . 

Logradouros servidos . 
{

De despejo ........... . 

De águas superficiais . . . 

Iluminação pública e dorniciliac 

. . {Nómero de logradouros ... . 
Logradouros 1lummados. . . . . Número de focos ......... . 

Consumo em kWh ....... . 

Li~ações domiciliares 

De luz .... ........ ·{Nútnero de ligações ...... . 

Consumo em kWh ...... . 

De fOrça. 
{

Número de ligações ... . 

Consumo em kWh ......... . 

.2.7.2 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

455 

16 

1 
4 

5 

11 

315 

8 
2 

10 

283 

85 

10 

10 

lO 
75 

8 700 

158 

63 954 

27 

34 376 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 196 quilômetros de estradas de, rodagem, dos 
quais 18 se acham sob a administração federal e 178 sob a 
municipal. É servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira 
de Viação, via Itanhandu. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registrados 
10 automóveis, 5 camionetas, 23 caminhões e 3 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
VIA DE 

DISTÂNCIA TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

Municípios Limítrofes 

De Itamonte a Itanhandu 16 Rodoviário 
De Itamonte a Pouso Alto 18 Rodoviário 
De Itamonte a Baependi 88 F erroviãrio Via Itanhandu 

R.M.V. 
De Itamonte a Aiuruoca 145 Ferroviário Via ltanhandu 

R.M.V. 
De Itamonte a Liberdade 191 Ferroviãrio Via Itanhandu 

R.M.V. 
De Itamonte a Engenheiro 

Passos (R.J.) ..... 45 Rodoviário 
Capital Estadual. ........ 525 Rodoviãrio 

742 Ferroviário Via Itanhandu 
R.M.V. 

Capital Federal. .. 255 Rodoviário 
314 Ferroviário Via Itanhandu 

R.M.V. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 1 situado na sede, e ainda, com 50 varejistas. Dês
tes, 39 localizavam-se na cidade. Um correspondente exe
cuta os serviços bancários . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(•) 

----------- ---- ----- ----- ---·-----
{Homens ... 546 4:34 112 79,48 20,52 

Quadro urbano Mulheres .. 618 414 204 68,60 31,40 

TOTAL 1 164 848 316 72,85 27,15 

{Homen• ... 3 253 1 428 1 825 43,89 56,11 
Quadro rural.. Mulheres .. 3 125 1 009 2 116 32,28 67,72 

TOTAL 6 378 2 4:37 3 941 38,20 61,80 

{Homens ... 3 799 1 8152 1 937 49,01 50,99 
Em geral . . . . . . Mulheres .. 3 743 I 4:!3 2 320 38,01 61,99 

TOTAL 7 542 3 2135 4 257 43,55 56,45 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - A percentagem de alunos matriculados, 
relativa à população infantil em idade escolar, é de apro
ximadamente 54,22%. 

Os elementos coletados pelo Serviço de Estatística da 
Educação do Estado de Minas Gerais, no período de 
1954-1956, assim apresentam o ensino primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matrfcuta efetiva . ...... . 

DADOS NUMJ!:RICOS 

1955 

26 
41 

1 194 

1956 

26 
41 

194 



Vista parcial da cidade, vend,J-se ao fundo a Igreja-Matriz 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINJ1NÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tril•utária 
realizada "deficit" 

------- ------- ------- -------

1951 ······· .... 586 228 428 158 

1952 .... ...... 598 248 955 - 357 

1953 ....... 940 256 750 190 

1954 .. 622 269 1 060 - 238 

1955 ...... ...... 952 355 894 58 

Quanto à arrecadação, m.s três esferas administrativas, 

o movimento no mesmo peri:odo foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

F"'ieral Estadual Municipal 

1951.. 227 I 224 586 

1952 ... 310 1 945 598 

1953 .... 335 2 292 940 

1954 ... 341 2 760 822 

1955 ... ··········· 528 4 260 952 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Os habitantes en

contram assistência médica no distrito-sede em 1 hospital 

com 22 leitos e 1 serviço de saúde, onde exercem suas ati

vidades 2 facultativos. Ainda na cidade encontram-se 2 

aparelhos telefônicos, uma pensão, 1 cinema e 4 bibliotecas. 

Sendo de 2 549 o número de eleitores inscritos para o 

pleito de 3-X-1955, compareceram às urnas 1571 pessoas, 

quando foram sufragados os 9 vereadores que compõem 
o Legislativo da cidade. 

(Organizado por Hélio jacques, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística Carlos Cunha). 

ITANHANDU - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Acêrca do nome ltanhandu, que serve des
de tempos remotos de denominação ao ribeirão que nasce 
no município e conflui com o rio Verde nos mesmo limites, 
constam referências nos anais da Diocese de Campanha, da
tados do século XVIII. 

Obscura é a origem do nome do ribeirão Itanhandu, 
único vestígio dos primórdios do núcleo inicial de longíqua 
era; quanto à toponímia, conhecidos tupinólogos fazem a se
guinte definição: "i ta" (pedra) - "nhandu" (ema): - pe
dra da ema ou pedra da avestruz, segundo tradução de Al· 
fredo de Carvalho. 

Existia ·então pequeno aglomerado, circundado por di
versas fazendas, das quais sobressai, em virtude de suas 
dimensões, a fazenda da Barra, assim denominada por se 
achar situada próxima à confluência dos rios Passa Quatro 
e Verde, pertencendo a mesma à família Caetano. 

Das primeiras pessoas que se fixaram no município, 
somente ficou registro das famílias Caetano, Monteiro, Joa
quim de Almeida Campos, Jacob Zaroni, Pedro Guedes, 
José Carneiro Santiago, Nicolau Serpa, Delfim Pereira Pi
nho, José Araújo Braga, Brasiliano Midões e José Lopes, 
por volta de 1870, em caráter definitivo. 

Tomando o nome de Barra do Rio Verda, o então já 
pequeno arraial contava com regular número de moradores, 
construindo Joaquim de Almeida Campos, a suas expensas, 
uma capela sob a invocação de Nossa Senhora da Concei
ção, doando, bem assim, as terras para a formação de seu 
patrimônio. 

A imagem de Nossa Senhora da Conceição, orago da 
igreja matriz de ltanhandu, é a efígie original que Joaquim 
de Almeida Campos doou à primitiva capela. 

Correndo venturoso o ano de 1882, o promissor arraial 
da Barra do Rio Verda - mais tarde estação de Capivari 
e, hoje ltanhandu - viu atendida uma das suas aspirações, 
assistindo festivamente à chegada das primeiras turmas de 
ferroviários, vindos para darem início aos trabalhos de cons
trução das linhas da Estrada de Ferro Minas e Rio, hoje, 
Rêde Mineira de Viação. 

Levada a construção a feliz término, foi o tráfego inau
gurado em 1884 e a nova estação ferroviária denominada 
Estação do Capivari. Contando o arraial com regular núme· 
ro de moradores, foram êstes, construindo suas residências 
nas proximidades da estação férrea. 

Vista parcial aérea da Praça Presidente Vargas 
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A "estação do Capivari" ficou servindo de escoadouro 
para o distrito de Sant' Ana do Capivari, ao qual pertencia 
o território do arraial da Barra do Rio Verde. 

Em 1904, os mol!'adores do arraial demudaram a deno
minação da localidade para Itanhandu, motivando a esco
lha dêsse nome a proximidade do ribeirão Itanhandu. 

Embora sofrendó contínuos entraves, o crescente ar
raial se impôs nas esferas governamentais sendo elevado 
a distrito, em 1911. 

Hospedando um povo laborioso, o novo distrito progre
diu ràpidamente, sendo elevado à categoria de município 
em 7 de setembro de 1923. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do pela Lei estadual n.0 556, de 30 de agôsto' de 1911, 
figurando, na "Divisão Administrativa de 1911" e nos qua
dros de apuração do Recenseamento Geral de 1.0 -IX-1920, 
subordinado ao município de Pouso Alto. 

A Lei estadual número 843, de 7 de setembro de 1923, 
que estabeleceu a· divisão administrativa do Estado, criou 
o município de Itanhandu, o qual nessa divisão figura sub
dividido em 3 distritos: o da sede, o de São José do Picu, 
desanexado do município de Pouso Alto, e o de Alagoas, des
ligado do município de Aiuruoca. 

A 9 de março le 1924, deu-se a instalação do muni
cípio de ltanhandu, que, segundo o quadro da divisão ad
ministrativa relativo .a 1933, os da divisão de 1936 e 1937, 
e o anexo ao Decreto-lei estadual número 88, de 30 de 
março de 1938, subdilvide-se ainda em 3 distritos: Itanhan
du, Alagoa e São !osé do Itamonte, que, desde 1933 figura 
com êsse topônimo em substituição ao de São José de Picu. 

Em razão do Decreto-lei estadual número 148, de 17 
de dezembro de 1938, o município de Itanhandu adquiriu 
·para o distrito dêsse nome, parte do território dos distritos
-sedes dos municípios de Passa Quatro e Pouso Alto. Perdeu, 
por outro lado, para o recém-criado município de ltamonte, 
os distritos de Itamonte (ex-São José ltamonte) e Alagoa. 
Assim, na divisão territorial do Estado, em vigor no qüin
qüênio 1939-1943, e fixada pelo mencionado Decreto-lei es
tadual número 148, bem como na que o Decreto-lei esta
dual n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, estatuiu para 
vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o município de ltanhan
du constituiu-se de um distrito apenas, - o da sede. 

De acôrdo com a nova divisão aprovada pela Lei es
tadual número 1039, de 12 de dezembro de 1953, para vi-

Visto parcial do cidade 
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gorar no qüinqüênio 1954-1958, o munidpio de Itanhandu 

figura ainda com 1 distrito: o da st~de. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Segundo os quadros de di

visão territorial datados de 31 de dezembro de 1936 e 31 

de dezembro de 1937, e o anexo ao Decreto-lei estadual 

n;o 88, de 30-III-1938, o município de Itanhandu é têrmo 

judiciário da comarca de Pouso Alegre. 

Já na divisão judiciário-administrativa do Estado, em 

vigência no qüinqüênio 1939-1943, e fixada pelo Decreto

-lei estadual número 148, de 17 de dezembro de 1938, foi 

criada a comarca de Itanhandu, cujo têrmo judiciário úni

co se forma dos municípios de Itanhandu e ltamonte, ês

te último instituído também pelo supracitado Decreto-lei. 

Tal situação se mantém inalterada até a atual divi

são, aprovada pela Lei estadual número 1 Q39, de 12 de 

dezembro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O seu território 
é montanhoso. 

Sua área é de 143 quilômetros quadrados. A sede mu

nicipal, situada a 893 metros de altitude, tem como coorde

nadas geográficas 22° 17' 40" de latitude Sul e 44° 50' 20" 

de longitude W.Gr. Dista da capital do Estado, em linha 
reta, 284 quilômetros, no rumo S.S.O. Temperaturas mé

dias em graus centígrados: das máximas: 31; das mínimas: 

16; compensada: 21. 

SITUAÇÁO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1910, era de 6 507 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 7 021 habitantes, como sendo sua po

pulação provável em 31-XII-55, com densidade demográ

fica de 49 habitantes por quilômetros quadrado. 



Localização da população - O quadro abaixo, com base 
nos dados do Recenseamento Geral ê:le 1950, mostra a lo
calização da população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
t.o VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Hosnens Mulheres Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
------ ------- ----- ---·--·-

Sede ............. ... ' .... I 528 I 698 3 226 49,57 
Quadro rural. ....... .... .. .. .. .. I 691 I 590 3 281 50,43 

TOTAL GERAL ...... 3 219 3 288 (i 507 100,00 

Vista parcial do Ave11ido Fernando Costa 

PRINCIPAL ATIVIDADE :E:CONOMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, assim ~e distribuía a população, se
gundo os ramos de atividades: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 
Total 

~ontens Mulheres 
Ntlmeros %sObre 
absclutos o total 

geral 
--------------- ------ --------- -----
Agricultura, pecuária e silvicultura 750 14 764 16,86 
Indtlstria e>;trativa ............... 18 - 18 0,39 
Indtlstria de transformação ....... 380 22 402 8,87 
Com~rcio de mercadorias ......... 132 3 126 2,77 
Com~rcio de imóveis e valores mobi· 

liários, cr~dito, aeguros e capitali~ 
zação ......................... 123 - 23 0,50 

Prestação de serviços ............ 128 189 317 7,00 
Transporte, comunicações e armaze· 

nagem .......... . · ............. 73 3 76 1,67 
Profissões liberais ................ 12 - 12 0,26 
Atividades sociais ................ 20 49 69 1,52 
Administração ptlblica, Legislativo 

e Justiça .•.................... 62 1 63 1,38 
Defesa nacional e segurança ptlblica 9 - 9 0,19 
Atividades dom~ticu, não remu· 

neradu e atividades escolares dia· 
centes ........................ 358 2 010 2 368 52,28 

Condiçõea inativas ............... 231 55 286 6,31 

TOTAL .............. ~· ...... 2 187 2 346 4 533 100,00 

Viaduto do R. M. V., sôbre o via férrea 

Visto parcial do Vila Carneiro 

As principais atividades econômicas dos habitantes de 
Itanhandu - agropecuária e indústrias de transformação 
- são identificadas pelas quotas de pessoas que exercem 
a ocupação principal nos ramos "Agricultura, pecuária e 
silvicultura" e "indústrias de transformação". 

A/lricultura- A produção agrícola no município, em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS lha) 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 % sObre 
o total 

-----------·. ·----·· -- ·------ ----- ------ -----
Milho. ········ 1 182 Saco 60 kg 23 512 4 930 39,58 
Fumo ..... 78 Arrôba 4 936 1 917 15,38 
Arroz ....... ······· 225 Saco 60 kg 5 092 1 629 13,07 
Feijão ........ ······ 135 Saco 60 kg 1 860 1 116 8,95 
Outras ............. 86 - - 2 867 23,02 

TOTAL ........ 1 706 - - 12 459 100,00 

No passado, a agricultura predominou no município co
mo atividade econômica, mas a pecuária foi se destacando 
e constitui, hoje, a principal fonte de rendas para a muni
cipalidade. 

Praça Presidente Vargas, vendo-se ao fundo o Igreja-Motriz 

Os produtos agrícolas municipais são comerciados no 
próprio município. 

O comércio de fumo constitui outra fonte de renda 
digna de registro. Embora a produção . de fumo no municí
pio seja pequena, seu comércio é intenso desde que, ali se 
localizam grande atacadistas do produto. 1tste, originado 
em vários municípios vizinhos, é adquirido em Itanhandu 
e, em seguida, exportado para o Distrito Federal e São Pau
lo. O fumo comerciado em Itanhandu alcança a cifra de, 
aproximadamente, vinte mil arrôbas, por safra. 
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Trecho da Rua 15 de Novembro, vendo-se· a estação da R.M.V. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

(Cr$ I 000) % sôbre 
o total 

-------------------------~--- --------

Asininos. lO 30 0,09 
Bovino9 .. 15 340 27 612 85,62 
Caprinos. 230 35 0,10 
Eqüinos .. 500 950 2.94 
Muares. 200 400 1,23 
Ovinos .. 60. 12 0,03 
Suínos 3 220 3 220 9,99 

TOTAL. 32 259 100,00 

Vista parcial do lado norte da cidade 

A pecuária constitui a principal fonte de renda do mu
nicípio. Existe um apreciável rebanho de animais bovinos, 
predominando a raça holandesa. O leite produzido em larga 

T re<:ho da Praça João Pessoa 
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escala deu origem às grandes indústrias de laticínios exis
tentes no município. Sua produção, em 1955, atingiu a mais 
de 5 milhões de litros, no valor de mais de 15 milhões de 
cruzeiros. 

A exportação de leite, excede:nte da produção, é feita 
freqüentemente para o Distrito Federal e para o município 
de Barra Mansa (para a Cia. Nestlé). 

Visto parcial do cidade 

A exportação de gado, em pequena escala, se destina 
aos municípios vizinhos de ltamontes, Pouso Alto, Virgínia, 
Passa Quatro e alguns Estados, como São Paulo e Rio de 
Janeiro. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta- empre-
INDÚSTRIA beleci- gado 

mentos Cr$ I 000 % sObre N.o de Potência 
o total motores em c. v. 

-------·----- ---·- ---- ----- -------- ----
Indústria extrativa mi-

neral .. I 42 500 3,22 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
dos produtos agrícolas 21 34 434 2,79 8 35 

Indústria manufatureira 
e fabril. .. 23 181 14 578 93,99 73 465 

TOTAL ... .... 45 :<57 15 512 100,00 81 501 

Visto parcial do Avenida Professor Brito 

A indústria de transformação é o 2.0 ramo quanto à ati
vida da população. Em relação à economia do municí
pio, porém, a indústria de transformação e a pecuária se 

equivalem. 
Os principais ramos industriais do município são: la

ticínios (pasteurização de leite e sua exportação, produção 



de quelJOS de diversos tipos, manteiga e leite condensado); 

produtos cerâmicos (telhas, tijolos); fábricas de bebidas (re

frigerantes e alcoólicas) e fábricas de prodtuos de laticínios 

ltanhandu S. A., Fábrica de Jl.aticínios Batista Scarpa, Ce

râmica ltanhandu, Comércio e Indústria de Bebidas Araú

jo Limitada, e Serraria e Carpintaria Esteves. 

A produção de leite pa:;teurizado, manteiga e queijo 

atingiu, em 1955, o valor de <1·4 milhões de cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954, conforme registros exÍiitentes nos serviços de Esta

tística da Viação e da Produç::ío em Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NOMl!:RICOS 

Número de prédios existentes ....... . 

Lo4radouros públicos 

Existentes ..................................... . 

{

Inteiram ente ............... . 
Pavimentados.... . . . . . . . . . Parcialn~ente ............... . 

TOTAL ................. . 

Ajardinados .................................... . 
Outros .. 

Abastecimento d' á~ua 

Pr~dios servidos, possuindo penas ........................ . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialrnente ............... . 

TOTAL ................... . 

Es~otos 

L d 'd {De despejo ................ . ogra ouros servi os ...... . 
De águs s superficiais ....... . 

PrMios esgotados, pela rêde .... 

Iluminação pública e domiciliar (') 

. . {Número de logradouros ..... . Logradouros dumtnados..... Número de focos ........... . 
Consum1> em kWh ......... . 

Li~ações domiciliares (') 
De luz .................... {Número de ligações ......... . 

Consum'> em kWh ......... . 

D f.. {Número de ligações. . . . . . . . . e urça.................. , 
'consum'> em kWh ...... . 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

855 

26 

7 
8 

15 

1 
10 

592 

22 
2 

24 

12 

12 

456 

25 
242 

23 400 

592 

21 377 

99 

449 559 

MEIOS DE TRANSPORTE. - O território municipal é 
cortado por 61 quilômetros de estradas de rodagem dos 

quais 5 sob a administração :federal, 10 sob a estadual, 38 
sob a municipal e os restantes particulares. É servido pela 

Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. Em 1955, foram 

registrados na Prefeitura Municipal os seguintes veículos 

automotores: 34 automóveis, 10 camionetas, 37 caminhões 

e 1 ônibus. 

Tábuas ltinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA TR~~SPg:TE OBSERVAÇÕES 
--------- ----- ---------------

Municípios 
Limítrofes 

Itamonte ............... . 
Pasaa Quatro ........... . 

Pouso Alto ............. . 

Virginia ................ . 
Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 

16 Rodoviário 
13 Rodoviário 
12 Ferroviãrio 
14 Rodoviário 
13 Ferroviário 
32 Rodoviário 

726 Ferroviário 
521 Rodoviário 
298 Ferroviário 
271 Rodoviário 

R.M;.V. 

R.M.V. 

R.M.V. 

R.M.V. e E.F.C.B. 

Casa de Caridade 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 15 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede; e 69 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 64 também na sede. 

Dispõe de 2 agências e 1 correspondente bancário . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos %sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO Não Não Sabem Sabem 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(') escrever(') 
------------ ----- ----- ----- ---- -----

{Homens ... 1 268 962 306 75,86 24,14 
Quadro urbano Mulheres .. I 451 946 505 65,19 34,81 

TOTAL 2 719 1 908 811 70,17 29,83 

{Homens ... 1 374 ~04 770 43,95 56,05 
Quadro rural.. Mulheres .. 1 322 425 897 32,14 67,86 

TOTAL 2 696 1 029 1 667 38,16 61,84 

{Homens ... 2 642 1 566 1 076 59,27 40,73 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 2 773 1 371 1 402 49,44 50,56 

TOTAL 5 415 2 937 2 478 54,23 45,77 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 

ensino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 
1954 

Unidades escolares .. 

Corpo docente ..... . 

Matricula efetiva ....... . 

DADOS NUMl!:RICOS 

10 

28 

900 

1955 

11 

35 

951 

1956 

11 

36 

980 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 60,71%. 

Outros ensinos - Possui Itanhandu 2 unidades do ensino 

secundário e 1 de ensino pedagógico. 
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Grupo de residências na Rua Artur Tibúrcio 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

------ --------- -------------------
1951. ........... 832 466 912 - 80 

1952 ............ I 000 572 997 3 

1953 ............ 1 337 627 972 365 

1954 ............ I 260 636 1 563 - 303 

1955 ............ l. 438 762 1 444 - 6 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati
·vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 
RECEirA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual Municipal 

1951 ..... I 508 2 490 832 
1952 ....... 1 633 2 236 1 000 
1953 ... I 83õ 3 618 1 337 
1954 ....... 2 387 4 580 1 260 
1955 ...... 3 882 6 353 1 438 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO- Embora a 
zona urbana da cidade de Itanhandu seja pràticamente pla
na, compreendida que está entre as altitudes de 895 e 900 
metros, é cercada por grandes elevações que oferecem, com 
sua vegetação exuberante, um belo panorama aos habi
tantes. 

Mais distanciados da cidade, encontram-se os morros 
do Batista, do Cafezal, das Correias, da Mata e o Ponte 
Alta, todos cobertos por linda vegetação. 

Mais adiante é vista com tôda a sua imponência, a 
majestosa serra da Mantiqueira que constitui um abrigo 
para a cidade contra a inclemência das estações desfavo
ráveis. O pico das Agulhas Negras pode ser visto de lta
nhandu. 

Essas elevações de vastas proporções estabelecem sin
gular contraste com a topografia plana da cidade, impri
mindo a Itanhandu um extravagante cunho de cidade serra
na, em encantadora planície. 

Itanhandu, não só por sua privilegiada situação geográ
fica, mas também pelos estabelecimentos de ensino que pos
sui, pode ser considerado um centro de atração cultural. O 
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Colégio Sul Mineiro e o Ginásio e Escola Normal Cora
ção Eucarístico abrigam anualmente grande leva de estu
dantes, de ambos os sexos, procedentes de outros municí
pios e Estados. 

Ostenta Itanhandu o notável monumento que constitui 
a Casa de Caridade e Assistência à Maternidade e Infân
cia. Instalada em prédios adequados e amplos, atende não 
só à população itanhanduense, corno a dos municípios vizi
nhos. A Casa de Caridade mantém, ainda, A Casa das Me· 
ninas "Nossa Senhora do Rosário", destinada a prestar as· 
sistência e amparo às meninas abandonadas e pobres. São 
4 os médicos no desempenho do mister profissional. 

O t;nunicípio é servido pela Estrada de Ferro Rêde Mi
neira de Viação. 

Na sede estão instalados 70 aparelhos telefônicos. A 
hospedagem é atendida por 1 hotel e 1 pensão. Como casa de 
diversão pública, há 1 cinema. 

No setor cultural contam-se, ainda, 9 bibliotecas, 1 
tipografia e 1 livraria. 

A Câmara Municipal compõe-se de 9 vereadores. O 
colégio eleitoral para a eleição de 3-X-955 era de 2 083 
cidadãos alistados. Dêsse total, 1 351 compareceram p~ra 
votar. 

Encontra-se instalada na cidade a Agência Municipal 
de Estatística - órgão componente do Sistema Estatístico 
Nacional. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Carlos Cunha) . 

ITANHOMI - MG 
Mapa Municipal no 7,0 Vol. 

HISTóRICO - Por volta de 1890, começou o lugar deno
minado Queiroga a ser povoado pelos homens brancos, os 
portuguêses, além dos índios que já ali residiam. 

Queiroga era então imensa floresta que dominava des
de o município de Caratinga até às margens do rio Doce, 
sendo habitada pelos índios pertencentes, segundo indica
ções, à tribo dos botocudos, assim chamados por usarem bo
toques de madeira ou chifre nas orelhas e fossas nasais. 

Em pouco tempo já se ouvia falar de Queiroga, em 
outras terras, começando, então, a imigrar muitas familias 
em busca de terras novas e fáceis de adquirir. 

Assim foi que, em 1905, já possuía Queiroga, além do 
aldeamento composto de índios, o de brancos aventureiros 
que ali vieram residir. 

A partir de 1906, graças à interferência do padre Mo
desto Vieira, atendendo ao desejo geral do núcleo, foi na
quele sítio construída uma capela e erguido à sua frente 
um cruzeiro tôsco, ficando assim instalado o patronato da 
povoação. 

Data da época acima mencionada o desenvolvimento 
verdadeiro de Queiroga, com a chegada de mais levas de 
imigrantes, acontecendo em conseqüência dêste aumento de 
população, pela entrada de elementos nocivos, roubos e as
sassinatos em quantidade alarmante. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA -·A criação da Vila 
de ltanhomi, ex-Queiroga, se deu por fôrça da Lei estadual 



n.0 843, de 7 de setembro d<~ 1923, tendo sua instalação 
se verificado a 14 de março ele 1926. 

Em 6 de novembro de 1936, pelo Decreto-lei n.0 687, 
foi elevada à categoria de têrmo judiciário, progredindo dia 
a dia. Porém, com o advento da Lei estadual n.0 148, de 
17 de dezembro de 1938, deu-se a retirada da sede de Ita
nhomi para Tarumirim, passando, a partir desta data, a 
pertencer ao novo município de Tarumirim. Dez anos de
pois, ou seja, a 27 de dezembro de 1948, em decorrência 
da Lei estadual n.0 336, foi criado o município de ltanho
mi, cuja instalação se deu a 1.0 de janeiro de 1949. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca de ltanhomi 
foi criada pela Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro 
de 1953, que fixou a divisão territorial judiciário-adminis
trativa do Estado, em vigor nc' qüinqüênio 1954-1958. Nes
sa divisão, a referida comarca abrange um único têrmo ju
diciário, o da sede, formado :?elo município de Itanhomi. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Rio Doce do Estado de Minas Gerais. O as
pecto geral do seu território é montanhoso, sendo a maior 
altitude verificada na base dH Catedral, com cêrca de 255 
metros. Limita com os mun:.cípios mineiros de Governa
dor Valadares, Tumiritinga, Conselheiro Pena e Taru
mirim. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em rela!;ão ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 793 km~ . A sede municipal, situada 
a 255 m de altitude, tem cJmo coordenadas geográficas 
19° 10' 30" de latitude Sul e 41° 52' 18" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 234 km, no ru
mo E. N. E. Apresenta como temperaturas médias em graus 
centígrados as seguintes: das máximas: 34; das mínimas: 
28; compensada: 30. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 22 274 habitantl!s a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 23 586 habitantes como sendo sua popu-

Vista da principal praça da cidade, vendo-se ao fundo a Igreja-Matriz 

lação provável em 31-XII-55, com densidade demográ
fica de 30 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da População - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 19SO, a localização da população do mu
nicípio é apresentada no quadro abaixo: 

POPULAÇÃO 

Cidade .................... . 
Quadro rural. ...... . 

TOTAL ......... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

Homens Mulheres !':,~;::~~: 

756 
10 669 

11 420 

784 
10 070 

10 857 

1 540 
20 734 

22 274 

% sôbre 
o total 

geral 

6,91 
93,09 

100,00 

ATIVIDADES ECONôMICAS- É a população de Ita
nhomi, em sua maioria, constituída de habitantes em ativi
dades domésticas não remuneradas e escolares discentes, 
acrescendo-se uma pequena parcela com os de condições 
inativas, perfazendo 56,72% do total. A atividade predo
minante situa-se na agricultura, à qual se dedica grande 
parte dos habitantes. 

É esta a distribuição da população municipal segundo 
os ramos de atividade, de acôrdo com o Recenseamento 
de 1950: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Númeroa % sObre 
absolutos o total 

Agricultura, pecuária e silvicultura 5 734 84 5 818 39,59 
Indústrias extrativas .. 1 I -
Indústria de transformação .. 112 I 113 0,76 
Comércio de mercadorias. 118 I 119 0,80 
Prestação de serviços. 149 79 228 1,55 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem. 31 I 32 0,21 
ProfissõeS liberais. lO I li 0,07 
Atividades sociais .. 7 12 19 O,ll 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça .. 15 2 17 0,11 
Defesa nacional e segurança pública li 11 0,07 
Atividades domésticas não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centes .. 92 6 770 6 862 46,77 

Condições inativas. I 243 219 I 462 9,95 

TOTAL. . . . . . . 7 523 7 170 14 693 100,00 

Agricultura - Constitui a agricultura fator importante na 
economia do município. São produtos cultivados em maior 
intensidade: o café, a cana-de-açúcar, o arroz, o milho, e o 
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Outrb vista da principal praça da cidade 

feijão, sendo riquíssimas as suas terras, no linguajar do 

povo, descamadas, não necessitando de onerosas adubagens 

em sua lavoura. 

Os produtos de Itanhomi são exportados para Cara
tinga e, de lá, para outros municípios. 

A produção agrícola no município é expressa pelos da

dos constantes da S•eguinte tabela: 

CULTURAS AJ;~EA 
PRODUÇÃO VALOR 

AGRICOLAS (ha) 
% aObre (1955) Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total ,.. _____________ 

------ ------ ----- ----- -----
Caf~ ............... 4 320 ArrOba 80 000 20 000 32,06 
Cana-de-açúcar ..... 310 Tonelada 13 000 13 000 20,82 
Arroz .............. I 650 Saco 60 kg 43 500 101 875 17,42 
Milho .............. l 650 . . . 66 250 6 625 10,61 
F~ijão .............. I 800 . . . 33 000 6 600 10,57 
Banana ............ 450 Cacho 540 000 2 160 3,46 
Mandioca .......... 225 Tonelada 3 500 1 400 2,24 
Outras ............. 133 - - 1 763 2,82 

TOTAL ........ 1'' .. 538 - - 62 423 100,00 

Pecuária - É de se notar a alta percentagem no setor de 

criação de gado bovino, levando uma vantagem apreciável 

sôbre os demais rebanhos, até mesmo de suínos, bastante 
intensificada, contudo. 

São as raças gir, guzerate e a comum as mais encon
tradas na região. 

Vista parcial da mesma praça com seu lindo planejamento 

~ao 

A situação dos rebanhos no município é a seguinte: 

REBANHOS 
(1955) 

A1inino. ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ...................... . 
Eqüina. ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinoe ................. . 
Sufnos .................. . 

TOTAL ..... . 

NÚMERO 
CABEÇAB 

.30 
21 000 

I 5()0 
1 3·~0 
I 000 

300 
22 000 

VALOR 

C•·$ 1 000,00 

90 
31 500 

' 120 
2 080 
2 500 

30 
13 200 

49 520 

Vista parcial de uma rua da cidade 

% aObre 
o total 

0,18 
63,63 

0,24 
4,20 
5,04 
0,06 

26,65 

100,00 

Indústria - As indústrias locais, na maioria dos casos, apro
veitam as próprias matérias-primas do lugar, possuindo, por
tanto, vida independente. 

A organização industrial pode ser conhecida pelos da
dos seguintes: 

CA-
PITAL FÔRÇA 

N.• de 
Pesooal 

EMPRE- MOTRIZ 
INDÚSTRIA esta· GADO 

(1955) beleci- empre-

mentos gado 
Cr$1 000,00 N.• de Pot!ncia 

motores em c. v. 
----------- ---~- ·------ ------ ----- -----
Transformação e bene-

ficiamento de produ-
tos agrfcolaa ........ 23 33 638 4 40 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro a seguir 
mostra a situação dos melhoramentos urbanos na sede mu
nicipal em 1954, conforme registros existentes nos Serviços 
de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais, 
sendo que os dados relativos a iluminação pública e domi
ciliar e ligações domiciliares se referem ao ano de 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prliidioa existentes. 

Lo~radouroe públicos 

Exiatente. .......... . 

/luminar;/Io pública e domiciliar 

{

Número de logradouros. 
Logradouros iluminados. . . . . Número de focos ...... ·. 

Conoumo em kWh 

LiAaçõea domiciliares 
...... {Número de ligações .. De luz ............ . 

Consumo em kWh .... 

De fOrça ......... . 
.. {Número de ligaçõea ...... . 

Conaumo em kWh ...... . 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

351 

23 

6 
55 

21 900 

230 

50 600 

3 

1 700 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 181 km de estradas de rodagem, dos quais 3 sob 
a administração federal, 140 sob a municipal e os restantes 
particulares. Em 1955, a PrefE,itura Municipal registrou os 
seguintes veículos a motor na sede municipal: 10 automó
veis, 8 camionetas, 12 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias ~ São as seguintes as tábuas itinerárias · 
:lo município: 

RSPRCIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSKRV A,ç' 0KS 
(km) fRANSPORTK 

------------ ------ --------- ---------
MUNICIPIOS 
LIMITROFRS 

ITANHOMI A 
CONSELHEIRO PENA 

De ltanhomi a Governador 
Valadares, via Alto Qui
roga (9), Tarumirim (24), 
Taruaçu (37), pela Em
presa de Viaçilo Entre 
FOlhas. 

A Santa Bltrbara (51), Di
vino, (63), Encruzilhada 
do Acé.ci:> (691, Alpercata 
f78i. Era Nova (84), Silo 
Raimundo (92), Gover
nador Valadares 97 .... 

De Governador Valadare• 
a Conoelheiro Pena (81). 

TOTAL .. 

De ltanhomi a Conselheiro 
Pena, via Divino de Ita
nhomi (30), Barra do Cui
et~ (60), a Con•elheiro 
Pena ..... . 

De Itanhomi a Conselheiro 
Pena, via Pov. do Caf~ 
de ltanhomi (181 Era 
Nova (42 ), Silo Raimun
do (50), Governador Va
ladares (55), Conoelhei· 
ro Pena (81) .. 

JTANHOMI A 
TARUMIRIM 

De ltanhomi a Tarumirim, 
via Alto Quiroga (91 

ITANHOMI A 
TUMIRITINGA 

De Itanhomi a Tumiritinga 
Capital Estadual. 

Capital Federal. 

37 K.V.E.F. Onibus 

97 E. Silo Geraldo Onibus 

81 E.F.V.M. Katrada de Ferro 
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77 Automóvel 

149 Autom. E.F.V.M (55 km de automóvel 
at~ Governador Va• 
ladareo, e 81 na 
K.F.V.M.) 

24 E.F.V. Onibus 

50 Automóvel 
244 Via a~rea Nacional Tranoporteo 

Akeoo. 
511 Onibuo 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas dos 
quais 2 situados na sede; cont~1 ainda com 8 estabelecimen
tos comerciais varejistas dos quais 5 também na sede. 

Dispõe de 1 correspondente bancário. 

Visto de uma ruo do c i do de em dia de festa 

18-24939 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DK 5 ANOS R MAIS 

Números aboolutoa % aObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

SBbem Nilo Sllbem Nilo 
Total ler e oabem let- e aabt'm 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) --------------- ----- -------- ---- ----. 

{Homeno ... 628 366 262 58,28 41,72 
Quadro urbano .Mulheres .. 656 314 342 47,86 52,14 

TOTAL 1 284 680 604 52,95 47,05 

{Homens ... 8 672 2 434 - 6 238 28,06 71,94 
Quadro rural. . Mulherea .. 8 148 1 268 6 880 15,56 84,44 

. TOTAL 16 820 3 702 13 118 22,00 78,00 

{ Homeno ... 9 300 2 800 6 500 30,10 69,90 
Km geral. . . . . . Mulhereo .. 8 804 1 582 7 222 17,96 82,04 

TOTAL 18 104 4 382 13 722 24,20 75,80 

(•) Inclusive peoooao de inotrução nlio declarada. 

Ensino Primário - A percentagem de alunos màtriculados, 
em relação à população infantil em idade escolar, é de apro

ximadamente 29,66% . 

Segundo os dados fornecidos pelo Serviço de Estatís- · 

tica da Educação do Estado de Minas Gerais, no período 
de 1954-1956, foi a seguinte. a situação do ensino primário 
no município: 

DADOS NUMll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades eocolareo ..... 
Corpo docente ... 
Matricula efetiva ..... . 

1954 

23 
34 

1 718 

1955 

20 
32 

596 

1956 

18 
31 

609 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi· 
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte

rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Deapeoa • Saldo ou 

Total Tributária 
realizada ''deficit'' 

------- ------- ------- ------- -------
1951. . ....... 654 572 496 158 

1952 . .... 651 587 608 43 

1953 ......... 962 937 994 32 

1954 ... ......... 781 237 683 98 

1955 ............ 1 216 911 1 110 106 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951.............. . ........ . 
1952.................... .. .............. . 
1953 ...•..................................... 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Eotadual 

1 460 
1 829 
3 920 
4 314 
3 858 

Municipal 

654 
651 
962 

1 216 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Ita
nhomi é um município agrícola por excelência, situado na 
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zona do rio Doce e servido por 180 km de estradas de ro
dagem. 

As festas folclóricas comuns à_ região são: o congado, a· 
chamada folia, o caboclinho, além de outras. 

Dança-se a Folia dos Santos Reis a 6 de janeiro, o 
caboclinho e o congado, a 20 de janeiro, e a dança do rei 
a 25 de dezembro; ~na Semana Santa, a denominada "cha
rola" que se destina à coleta de esmolas, para o custeio das 
comemorações católicas próprias dessa época. 

São os festejos financiado pelo seu chefe, coadjuvado 
pela contribuição monetária das classes dirigentes do mu
nicípio. 

Revestem-se de brilho especial as procissões do Sa
grado CoraÇão de Jesus, São Sebastião, Senhora de Fátima, 
procissão do Santíssimo, etc. 

É costume, também, quando há sêca muito prolongada, 
sair a população católica, com as imagens em procissão, im
plorando a dadivosa chuva ao Deus Todo-Poderoso. 

A hospedagem é atendida· por 3 pensões. Como di
versão públic11 existem 2 cinemas. 

Apenas 2 facultativos prestam serviços m~dicos no 
local. 

Para a eleição de 3-X-955 estavam alistados 4 109 d
dadãos habilitados ao exercício do voto. Dêsse total, 3 039 
compareceram às umas, elegendo 11 vereadores à Câmara 

Municipal. 

(Organizado por Hélio Jacques, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística Hélio Alves). 

IT.APAGIPE - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - A região onde está situado o atual mu
nicípio de Itapagipe nunca foi conhecida oQUtrora como ter
ritório habitado por índios; se porventura êsses por ali pas
saram, ou fixaram aldeamento, foi em tempos longínquos, 
não deixando em sua retirada quaisquer pistas ou vestí
gios indicadores . 

Os primeiros habitantes reconhecidos da região foram 
colonos procedentes da serra da Canastra, que ali aporta
ram em busca de· aventuras e meios para o seu habitat, ... -

que lhes eram negados pela exigüidade onde viviam e por 
dificuldades à subsistência. 

Na pessoa dêstes sonhadores e aventureiros, chegaram 

os heróicos e dinâmic:os desbravadores da região onde se lo
caliza o município, em 1850, aproximadamente. 

Com o decorrer dos anos e atraídos pela fecundidade 

das terras, muitas famílias foram chegando à então fazenda 

do Lajeado de propriedade do Sr. Vicente Joaquim da Silva. 

Com a chegada dêsses novos colonos, Vicente Joaquim 
dá Silva sentiu~s~ fortalecido e· entusiasmado a concretizar 
um seu velho sonho, a fundação de um povoado . Graças à 

sua fibra e dinamismo, foi por êle doado, e~ 1880, o pa
trimônio a Santo Antônio, com o nome de "patrimônio de 

Santo Antônio do Lajeado". 

Decorridos 8 anos da doação, foi iniciada a construção 

da capela de Santo Antônio pelo padre Guilherme de tal, 

Vista parcial da Rua 2 

sendo substituído pelo padre Luís Lodovico e, posteriormen
te, pelo padre José Alves de Araújo, todos de Campina Ver
de, havendo o último concluído' a obra e construído a casa 
paroquial. 

Em 1890 funcionou a primeira escola particular, de 
propriedade do professor José Ferreira do Nascimento. Em 
1891 foi criada a primeira escola municipal, sendo professor 
Juvêncio Corrêa da Silva. 

Corria o ano de 1895, quando Vicente Joaquim da Sil
va, já setuagenário, mudou-se de Itapagipe levando consigo 
as honras e deixando aos seus sucessores o pedestal inso

lúvel de uma imaginação concreta, de um ideal formado. 

A divisão e consolidação do patrimônio foi efetuada em 
1914 por iniciativa do Sr._ Sebastião Vieira de Queiroz. 

Após 57 anos da doação do patrimônio, graças aos es
forços de Sebastião Vieira de Queiroz, ~audelino de Mene
zes, João Batista Duarte, e Pedro Gonçalves Ferreira, era 
Lajeado elevado à categoria de distrito. 

Em 1948 surge no cenário político de Itapagipe o Se
nhor Alonso de Morais Andrade que, por iniciativa única, 
tomou deliberações no sentido de emancipar o distrito, 
emapcipação que veio pela Lei n.0 336, de 27 de dezembro 
de 1948; para gáudio de todos os itapaginenses. 

O primeiro prefeito do munidpio foi o Sr. Alonso de 

Morais Andrade. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O Decreto-lei esta· 
dual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, criou o distrito 
de Lajeado, pertencente ao munidpio de Fruta!. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1938, teve o distrito o seu topônimo mudado 

para Itapagipe. 

Em face da Lei estadual n.0 :136, de 27 de dezembro 
de 1948, que estatui a divisão territorial do Estado para 
vigorar no qüinqüênio 1949-1953, criou-se o município de 
Itapagipe, que, nessa divisão aparéce constituído de um só 

distrito - o da sede. 
De acôrdo com a atual divisão aprovada pela Lei esta

dual n.0 1 oá9, de 12 de dezembro de 1953, para vigorar 
no qüinqüênio 1954-1958, o município de Itapagipe per
manece constituído de um só distrito: Itapagipe. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Segundo a divisão territo
rial do Estado, vigente ·no qüinqüênio 1949-1953, e fixada 
pela Lei estadual n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, o 



Casa cc•mercial 

município de ltapagipe, instituído por essa Lei, pertence ao 
têrmo e comarca de Frutal. 

De acôrdo com o quadro da divisão territorial judiciá
rio-administrativa do Estado, fixado pela Lei estadual nú
mero 1 039, de 12 de dezem·Jro de 1953, para vigorar no 
qüinqüênio 1954-1958, o Município de ltapagipe continua 
subordinado ao têrmo e à comarca de Frutal. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Triângulo do Estado de Minas Gerais. O seu 
território é plano. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relao;ão ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 1 788 km!!. Tem como coordenadas 
geográficas 19° 53' 36" de latitude Sul e 49° 22' 18" de 
longitude W. Gr. Dista da Ca:Jital do Estado, em linha reta, 
570 km, no rumo O.S.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 6 489 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 6 975 habitantes como sendo sua popula-

ção provável em 31-XII-55, com densidade demográfica 
de 4 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.o-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral 
--------------- ----- ----- ----- -----
Sede ........... ..... .... 351 342 693 10,67 
Quadro rural ............. .... ... 3 012 2 784 5 796 89,33 

TOTAL GERAL .... ..... 3 363 3 126 6 489 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, assim se distribuía a população muni
cipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ... 
Indústria de transformação ..... . 
Com~rcio de mercadorias. 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali-
zação ............... . 

Prestação de serviços. 
Transporte, comunicações e armaze. 

nagem .......... . 
Profissões liberais ...... . 
Atividades sociais. 
Administração pública, Legislativo 

e Justtça .................. . 
Defeaa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes. . .... . 

Condições inativas .. . 

TOTAL ... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

I 678 
I 

31 
26 

37 

lO 
2 
7 

16 

142 
329 

2 279 

Mulheres 

6 

32 

2 
1 

12 

1 802 
256 

2 112 

Total 

Números 
absolutos 

I 684 
1 

31 
26 

69 

12 
3 

19 

17 

1 944 
585 

4 391 

% sôbre 
o total 

geral 

38,37 
O,Ol 
0,70 
0,5!1 

1,57 

0,27-
0,06 
0,43 

0,38 

44,29 
13,32 

100,00 

(•) Inclusive as pessoas em atividades não compreendidas nos demais ramoa, 
atividades não definidas ou não declaradar,.. 

Como se vê, o ramo principal de atividade econômi
ca de Itapagipe é o da agricultura, pecuária e silvicultura. 

Agricultura - A produção agrícola do município, em 1955, 

é expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

'PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

% sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

--------~-- - ---- ------ ----- ----- -----
Arroz. 2 600 Saco 60 kg 50 000 13 500 56,31 
Milho ...... . .. 1 400 > > > 40 000 6 000 25,02 
Feijão .. 400 > > > 8 500 3 230 13,47 
Outras. ··········· 150 - - 1 248 5,20 

TOTAL. .... 4 550 - - 23 978 100,00 

A principal cultura agrícola é o arroz, com 56,31% do 
valor da produção municipal. Seguem-se as culturas de 
milho e mandioca. Em pequena escala aparecem as de 
algodão, abacaxi e cana-de-açúcar. 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas do município são: Uberaba, Frutal, Nova Granada e 
São José do Rio Prêto. 
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Igreja-Motriz de Santo Antônio (em construção) 

Pecuária - Em 3ll-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Bovinos ............... . 
Caprinos .............. . 
Eqüinos .... . 
Muares ......... . 
Ovinos ... . 
Suinos. 

TOTAL ...... . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

58 000 
200 

3 000 
550 
800 

18 000 

VALOR 

(Cr$ I 000) 

92 800 
20 

4 800 
1 375 

80 
16 200 

115 275 

% sObre 
o total 

80,52 
0,01 
4;16 
1,19 
0,06 

14,06 

100,00 

Ao lado da intensa produção agrícola, o município se 
caracteriza pelo expressivo contingente de rebanho de gado 
vacum, que representa mais de 80% do valor total dos re
banhos do município. 

A exportação de gado bovino é bastante ativa, sendo o 
principal centro importador a praça de Barretos, no Estado 
de São Paulo. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguint~s dados, relativos a 1955: 

N.~~'de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta· empre. 

INDúSTRIA beleci- gado 
meLl.tos Cr$ 1 000 % sObre N.• de Potência 

o total motores em c.v. 
----------- --·-- ---- ---- ---- ---- ----
Indústria de transforma. 

ção e beneficiamento 
dos produtos agricolao 4 9 493 48,76 1 12 

lndú•tria manufatureira 
e fabril. ........ ..... 4 13 518 51,24 1 12 

TOTAL .... ........ 8 22 I 011 100,00 2 24 

Outro aspecto de uma coso comercial 

A indústria de Transformação e Beneficiamento de pro
dutos agrícolas é bem caracterizada pela produção de aguar
dente de cana, farinha de mandioca, polvilho e açúcar mas
cavo. 

A produção industrial do município atingiu, em 1955, 
o valor de 8 milhões de cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Vê-se, a seguir, a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMl!:RICOS 

--------------- ------------------------ --------
Número de prédios existentes. 

Logradouros públicos 

192 

28 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado por 
378 km de estradas de rodagem, dos quais 36 sob a admi
nistração federal, 192 sob a municipal e os restantes par
tirniAr~~. 

Visto parcial do Rull 12 

Registrados na Prefeitura Municipal, em 1955, havia 
os seguintes veículos motorizados: 16 automóveis, 6 camio
netas, 17 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Campina Verde ... 

Comendador Gomes. 
Fruta!. ..... . 

Paulo de Farias (SP). 

Capital Estadual. ..... . 

Capital Federal. .. . 

DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANBPORTE 

187 Rodoviârio 
174 Rodoviário 

127 Rodoviârio 
72 Rodoviârio 
60 Rodoviário 

141 Rodoviârio 

809 Rodoviário 
957 Rodo-F•'erroviário 

I 308 Rodo-F"erroviário 

1 957 Rodo-F'erroviãrio 

I 171 Rodo-F'errovi€1"io 

OBSERVAÇÕES 

Via Fruta! 
Via Rodovia S. Paulo 

Cuiabâ 

Via Usina 
Via Marcondes 
Via Usina e Fron· 

teira 

v;a Uberaba (RMV) 
Via Uberaba/Barra 

Mansa - R.M.V. 
Via Uberaba a Belo 

Horizonte - RMV 
e E.F.C. do Brasil 

Via Fruta! a São Pau-
lo- CPEF-EFSJ 
e E.F.C. do Brasil 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 26 estabelecimentos comerciais varejistas dos quais 
16 situados na sede. 



Vista parcial ~a Praça da Matriz 

INSTRUÇÃO PúBLICA ·- Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetiz~1ção, fornecem os seguintes da
dos relativos à população dl) município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos 
DISCRIMINAÇÃO 

% sObre o total 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e 
esc~ever 

ler e 
escrever(•) escrever ( •) 

----------- ----- ------------ ------

{Homens ... 285 149 136 52,28 47,72 
Quadro urbano Mulheres .. 286 123 163 43,00 57,00 

TOTAL 571 272 299 47,63 52,37 

{Homens ... 2 '494 1 099 1 395 44,06 55,94 
. Quadro rural. . Mulheres .. 2 276 ,179 1 557 31,59 68,41 

TOTAL 4 770 1 818 2 952 38,11 61,89 

{Homens ... 2 779 1 248 1 531 44,90 55,10 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 2 562 842 1 720 32,86 67,14 

TOTAL 5 341 2 090 3 251 39,13 60,87 

(•) Inclusive pe!soas de instruçf.o não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Edm:ação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-19.56, foi a seguinte a situação do 
ensino prim~rio no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares . ............ . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva ........ . 

DADOS NUMltRICOS 

1954 

9 
11 

382 

Bar H Padaria 

1955 

10 
14 

678 

1956 

4 
5 

209 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 

à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 13,02%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte

rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributária 

1951..." 571 266 

1952' ...... 596 268 

1953 .... ' ... 1 002 290 

1954 ........ 836 297 

1955 ....... ' .. '. 954 343 

Despesa 
realizada 

481 

463 

986 

751 

639 

Saldo ou 
deficit 

90-

133 

16 

85 

315 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 

sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951" ..... . 

1952 ....... . 

1953 .............. ' ...... .. 

1954 .. . 

1955 ...... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

1 176 

2 261 

2 947 

2 703 

4 015 

Municipal 

571 
596 

1 002 

836 

954 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A área geo

gráfica em que se localiza o município de Itapagipe é real

mente plana, não havendo o mínimo de empanamento por 

parte dos acidentes geográficos, que são de pequena ele
vação. 

No setor hidrográfico, a região é suficientemente ba

nhada pelos rios Grande e Verde e pelos ribeirões São Ma

teus, Bom Jardim, Cachóeira, Moeda, Perneiras, do Boi, do 
Meio, e por outros de menor porte. 

A cidade de ltapagipe está localizada em um vale de 

declive quase imperceptível e em cuja orla, como panora
ma típico, se descortina imenso horizonte. A cidade é cor

tada de norte a sul pelo ribeirão "Lajeado". 

Município agrícola e pastoril, tem suas principais ati

vidades na cultura do arroz e do milho, e na criação de 

gado vacum. 

Mantém relação comercial com os municípios de Ube

raba, Frutal, Barretos, São José do Rio Prêto e Nova Gra

nada. 

Contam-se na sede municipal 2 hotéis, 1 pensão e 1 

cinema. 

O Legislativo Municipal é integrado por 9 vereadores, 

eleitos em 3-X-1955, através de 857 cidadãos. Para a dita 

eleição estavam alistados 1 338 eleitores. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos pelo 

Agente de Estatística Joaquim dos Santos). 
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ITAI•ECERICA - ·MG 
Mapa. Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - "Itapecerica foi, antigamente, um povoa
do conhecido pela denominação de Conquista de Campo 
Grande da Picada de Goiás". 

Os seus primitivos habitantes e fundadores eram origi
nários de São Paulo, que al i se radicaram nos primeiros lus~ 
tros do século XVIII, e de São João del Rei, em cuja lo
calidade se dedicavam com mu~to carinho e cuidado à ex

t~ação do. ouro. 

A freguesia foi criada por Portaria do bispo Dom Frei 

Manoel da Cruz, em 15 de fevereiro de 1775, com o nome 
de São Bento de T amanduá. Neste mesmo ano é concluída 
a c~nstrução da Matriz de São Bento . 

.286 

Foi elevada à categoria de vila . por Portaria do Go
vernador do Estado, Visconde de Barbacena, tendo sido o 
seu território desmembrado do município de São J oão del 
Rei, em 1789, e a comuna instalada a 18 de janeiro de 1790, 
pelo Dr. Luiz Ferreira Araújo Azevedo, desembargador da 
comarca do Rio das Mortes. 

Em 1862, a Lei provincial número 1148 deu-lhe fo

ros de cidade, com o atuai nome de Itapecerica. A expres
são territorial ,do município constituía-se, em 1864, dos dis· 
tritos da sede e dos de Candeias, Campo Belo, Cristais, 
Espírito Santo de ·Itapecerica (hoje Divinópolis), Des~êr
ro, e São Sebastião do Curral. Tinha então 23 310 eleito

res gerais e 3 368 especiais. 

A impr~nsa surgiu-em 1864, com a publicação do seu 
~rimeiro órgão "0 ltapecericano", sob a direção do major 



· Outro visto do barragem de Camargo 

Afonso Lamounier. Em 1884, nasce "O Raio", sob a dir~

ção de Bento Ernesto Júnior que, também, em 1885, fun
dava, "O Canário", ambos órgãos admiráveis ,pela verve 
esfuziante e fino humorismo. 

A primeira Usina Elêtricll de captação d'água teve sua 
construção iniciada em 1891. 

Os tril~os da via férrea atingiram o terri~ório municipal 
em 1904. 

Em 1906, é fundado o .primeiro· grupo escolar da ci
dade. 

Hoje a cidade de Itapecerica d·eslutnbra, ora em térre
nos planos, ora pelos outeiro~, apresentando dois aspectos 

' distintos: a parte alta e a pate baixa. Ao fundo, ciclópi-
cos e imponentes na sua estru·tura de gigantes adormecidos 

destacam-se o Candonga e o Calado, dois montes históri
cos de Itapecerica, em cujas quebradas, parece repercutir 
ainda o eco distante dos primitivos tempos da fundação. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- A criação do dis
trito foi levada a efeito pela Ordem régia datada de 1760. 

·Com território desmembrado do município de São João 
dei Rei, posteriormente Tiradentes - criou-se o município, 
que recebeu o nome de São Bento de ou do Tamanduá, por 
fôrça do A_lv;irá de 20 de novembro de 1789. De acôrdo, 

porém, co~ outras fontes, ter-se-ia. criado o município, com 
território desanexado do de São João dei Rei, com a sim
ples denominação de Tamanduá, no ano de .1789. A insta
lação da referida comuna deu-se a .18 de janeiro do ano·se· 
guinte. 
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A Lei provincial número 1148, de 4 de outubro de 
1862, concedeu foros de cidade à sede do municlpio, que 

. por ·fôrça da de número 2 995, de 19 de outubro de 1882, 
passou a denominar-se l tapecerica. 

. O distrito teve a~nda sua criação confirmada pela Lei 
estadual número 2, de 14 de setembro de 1891 . 

Segundo a "D ivisão Administrativa, em 191 I'', Ita
pecerica se apresenta integrado por 6 distritos: o da sede 
e os de Camacho, Curral, Destêrro, Pedra do Indaiá e 
Santo Antônio dos Campos, ao passo que nos quadros de 
apuração do Recenseamento Gera~ de 1920, êle figura 
ainda com 6 distritos, cujos topônimos são os seguintes: 
ltapecerica, Bom Jesus das Pedras do Indaiá, São Sebastião 
do Curral, Santo Antônio dos Campos, Nossa Senhora das 
Pores do Camacho e Nossa Senhora do Destêrro. 

O distrito de Santo Antônio dos Campos transferiu-se 
do município de Itapecerica para o de D ivinópolis, em face 
da Lei estadual número 843, de 7 de setembro de 1923, que, 
estabelecendo a divisão administrativa do Estado, apresen
ta ltapecerica constituído de 5 distritos: ltapecerica, Ca
macho, Pedra do Indaiá, Nossa Senhora do Destêrro e São 
Sebastião do Curral. Com êsses mesmos distritos mantém-se 
Itapecerica no quadro da divisão administrativa concernente 
ao ano de 1933. 

Consoante os quadros territoriais datados de 1936 e 
1937, e o anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de 
março de 1938, Itapecerica compõem-se do distrito-sede e 
dos de Camacho, Marilândia, Pedra do lndaiá e São Sebas
tião do Curral. 

Verifica-se essa mesma constituição distf\tal na divisão 
judiciário-administrativa do Estado, fixada pelo Decreto-

Outro aspecto de Camargo 
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-lei estadual número 148, de :l7 de dezembro de 1938, para 
vigorar no qüinqüênio 1939-1943. 

Ainda na divisão territorial do Estado, em vigência no 
qüinqüênio 1944-1948, estab~lecida pelo Decreto-lei esta
dual número 1058, de 31 de dezembro de 1943, ltapecerica 
permanece constituído do distrito-sede e dos de Camacho, 
Marilândia, Pedra do lndaiá e São Sebastião do Curral, não 
obstante ter o distrito de Marilândia perdido parte de seu 
território para o distrito de Cláudio, dêsse município. Pela 
divisão do Estado aprovada pela Lei número 1 039, de 12 
de dezembro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 
1954-1958, o distrito-sede pt!rdeu parte do seu território 
para formar o distrito de La:nounier, aparecendo, então, o 

município constituído de 6 distritos: ltapecerica, Camacho, 

Lamounier, Marilândia, Pedra do lndaiá e São Sebastião 

do Curral. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Em virtude da Lei núme

ro 1 867, datada de 15 de julho de 1872, criou-se a co

marca de Itapecerica. 

Tal situação mantêm-na as diversas divisões territo

riais judiciário-administrativas do Estado, mesmo a atual, 

em vigor até 1958, estabelecida pela Lei estadual núme

ro 1039, de 12 de dezembro de 1953. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNIClPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Oeste do Estado de_ Minas Gerais; seu terri
tório é montanhoso. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em rela!:Õo ao Estado c sua Capital. 

Sua área é de 2 014 quilô:netros quadrados. A sede mu
nicipal, situada a 776 m de ::~.ltitude, tem como coordena
das geográficas 20° 28' 10" de latitude Sul e 45° 17' 20" de 
longitude W.Gr. Dista da Ca:pital do Estado, em linha re
ta, 138 quilômetros, no rumo O.S.O. Calculam-se as seguin
tes médias de temperatura em graus centígrados: das má
ximas: 32; das mínimas: 10; compensada: 26. 

Montanha de grafite Água Limpa Aspecto da extração do grafite 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 35 833 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 37 986 habitantes como sendo sua popu
lação provável em 31-XII-55, com densidade demográfi
ca de 19 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 
área do município: a sede, a vila de Camacho, vila de Ma
rilândia, a vila de Pedra do Indaiá, e a vila de São Sebas
tião do Curral. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da po
pulação do município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

------------
Sede ............ ... .... 
Vila de Camacho .......... ..... 
Vila de Ma'r.ilândia ....... ...... 
Vila de Pedra db lndaiá ......... 
Vila de São Sebastião do Curral 
Quadro rural (') ........ ... 

TOTAL GERAL .. . . . . . . . . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VLI-1950 

Total 

Homens Mulheres 
Númeroo % stlbre 
absolutos o totàl 

geral 
----- ----- ---------

2 286 2 717 5 003 13,96 
221 251 472 1,32 
191 202 393 1,10 
329 360 689 1,93 
117 135 252 0,70 

14 964 14 528 29 024 80,99 

17 640 18 193 35 833 100,00 

(•) Inclusive a Vila de Lamounier, criada posteriormente ao Recenseamento 
de 1950. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA -Ramos de 
Atividade - Baseado em dados do Recenseamento Geral 
de 1950, mostra o quadro abaixo a distribuição da popu
lação municipal, segWldo os ramos de atividades: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuãria e silvicultura 
Indústrias f'Xtrativas. 
Indústria de transformação ... 
Comércio de mercadorias. 
Comércio de imóveis e valOres mobi-

liários, crédito, seguros e capitali
zação .. 

Prertação de serviços ... 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ..... . 
Profissões liberais.. . . . ........ . 
Atividades sociais. . . . ........ . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e aegurança pública 
Atividades dom~sticas, não remu

neradas e atividades escolares dia· 
centea ....................... . 

Condições inativas ..... . 

TOTAL .......... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens 

8 551 
54 

574 
256 

16 
192 

223 
17 
48 

76 
7 

750 
I 277 

12 041 

Mulheres 

218 
2 

23 
4 

428 

3 
2 

111 

11 322 
846 

12 959 

Números 
absolutos 

8 769 
56 

597 
260 

16 
620 

226 
19 

159 

76 
7 

12 072 
2 123 

25 000 

% sObre 
o total 
geral 

35,08 
0,22 
2,39 
1,04 

0,06 
2,•19 

0,90 
0,07 
0,63 

0,30 
0,02 

48,30 
8,50 

100,00 
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Vista pa~cial ·da Igreja de 'São Francisco 

Como se vê, o ramo principal de atividade econômi
ca de Itapecerica é o da agricultura, pecuária e silvicultura. 

A produção agrícola no município, em 1955, é ex
pressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (hal % sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
-----~--- ------ ------ ----- ----- -----

Mandioca. 570 Tonelada 8 000 9 200 46,71 
Feijão.> ... 310 Saco 60 kg 4' 180 2 090 10,62 
Milho ........ 5 218 Saco 60 kg 112 050 1 905 9,68 
Cana-de-açúcar ..... 280 Tonelada 9 800 1 666 8,46 
Café .. ..... ArrOba 47 380 1 516. 7,69 
Arroz ..... ...... r 340 Saco 60 kg 31 820 1 432 7,26 
Outras ... - - 1 889 9,58 

TOTAL .. - - 19 698 100,00 

A mandioca representa cêrca de 46,71 o/o do valor 
da produção agrícola do município; o feijão, o milho, a ca· 
na-de-açúcar, o café e o arroz contribuem com quotas su
periores a 7%, mas inferiores a 11 o/o cada; as culturas agrí
colas incluídas em "outras" apresentam percentagem de 
9,58% (culturas de alho. banana; cebola, batata-inglêsa 

etc.). 
A agricultura representa grande fonte econômica para 

o município. e os principais mercados importadores dêsses 
produtos agrícolas são: Belo Horizonte, Divinópolis, For
miga, Oliveira e Campo Belo. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos .. 
Bovinos .. 
Caprinos. 
Eqüinos. 
Muares .. 
Ovinos ... 
Suínos. 

TOTAL .. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

75 
72 000 

2 2.00 
5 250 
1 980 
1 180 

26 000 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

225 
115 200 

176 
8 400 
4 3.56 

177 
23 400 

151 934 

% sObre 
o total 

0,14 
.75,82 

0,11 
5,52 
2,90 
0,1'1 

15,40 

100.00 

Contando uma população bovina de mais de 70 
mil cabeças, é muito acentuada a importância da pecuária 
na economia muniCipal. 

O município exporte gado bovino e suíno para Belo Ho
rizonte, Campo Belo, Distrito Federal, Divinópolis, Formiga 
e Oliveira. 

A produção de leite, em 1955, atingiu a 12 milhões de 
litros, no valor de 36 milhões de cruzeiros, sendo parte con-

.290 

sumida pela população local, parte exportada e parte in
dustrializada na fabricação do queijo e manteiga. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados relativos a ll955: 

N.0 de 
CAPITAL FÓRÇA 

TIPO DE Pessoal ICMPREGADO MOTRIZ 
esta- empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$ 1 000 % sObre N.o de Potência 

o total motores em c. v. 
------------ ---- ---- ---- ---- ---- ----
Indústria extrativa mi-

neral .. ..... 1 80 8 235 76,48 252 410 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
dos produtos agrícolas 94 109 1 934 17,95 16 100 

Indústria manufatureira 
e fabril. ... ..... .... 3 43 600 5,57 10 14 

TOTAL .. ........ 98 232 10 769 100,00 278 524 

A extração de grafite, dé grande atividade e real valor 
econômico para o município, é grandemente acentuada, con
tando com a Companhia de Grafite e a Companhia Nacio
nal de Pilhas. duas 2:randes indústrias de Minas. 

Igreja-Matriz de Sôo Bento 

O valor da produção das indústri'as de transformação 
e beneficiamento de produtos agrícolas atingiu, em 1955, 
a 3,1 milhões ·de cruzeiros, e a indústria manufatureira e 
fabril atingiu, neste mesmo ano, a 8 ·milhões de cruzeiros de 
produção. 

A indústria extrativa de carviío vegetal, lenha, dormen
tes e madeiras para construção, alcançou valor de 12,6 mi
lhões de cruzeiros, em 1955. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si· 
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 

Vista parcial da Praça Dr. José Medeiros Leite 



Serviço de Refloresta menta Luiz Berti 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produçãc, de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prádios existentes 

LoAradouros públicos 

Existente'a .... 

Pavimentados ..... . 

Ajardinados .... . 
Outros ......... . 

Abastecimento d'ál2ua 

{ 

Inteiramell te .. 
. Parcialme11 te ............. . 

TOTAL ...... . 

Prédios servidos, possuindo penas. 

{

Totalmente: ....... . 
Logradouros servidos . . . . . . Parcialmente ...... . 

TOTAL ........ . 

EsAotos 

L d . .d {De despejo ............ . 
ogra ouros. strv1 os . . . . . . . De águas 1mperficiais ... . 

Pela·rêde .............. . 

Pr~dios esgotados, por fossas .. 

IJuminação pública e domiciliar (•) 

L d .1 . d {Número de: logradouros ..... . 
ogra ouros 1 umma os..... Número de· focos ........... . 

Consumo om kWh ......... . 

LiAações domiciliares (•) 

De luz ..................... {Número d" ligações ......... . 

Consumo om kWh ......... . 

D fo . ''.' .. 
{

Número de: ligações ......... . 
e rça .......... . 

Consumo om kWh ..... 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMJl:RICOS 

1 467 

66 

9 
9 

18 

3 
45 

550 

42 
10 

52 

44 
10 

281 

60 
418 

35 085 

698 

466 725 

39 

113 928 

Vista parcial aérea da Fábrica Nacional de Pilhas Grafite 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 469 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 132 sob a administração estadual, 311 sob a municipal 
e os restantes particulares. É servido pela ·ferrovia da 
Rêde Mineira de Viação. Dispõe além disso de 1 cam
po de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura local registrou: 54 automóveis, 
7 camionetas, 43 caminhões e 6 ônibus. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Campo Belo .. . 
Candeias ............... . 
Carmo da Mata. 
Cláudio ...... . 
Divin6polis ....... . 
Fornliga ....... . 
OliVeira ............. . 
Santo AntOnio do Monte. 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

DISTÂNCIA VIA 'DE 
(km) TRANSPORTE 

80 
60 
43 
62 
66 
54 
66 
63 

213 
724 

Rodo-ferroviário 
Rodo-ferroviário 
Rodo-ferroviário 
Rodo-ferroviário 
Rodo-ferroviário 
Rodo-ferroviário 
Rodo-ferroviário 
Rodo-ferroviário 
Rodo-ferroviário 
Ferroviário 

OBSERVAÇÕES 

R.M.V. 
R.M.V. 
R.M.V. 
R.M.V. 
R.M.V. 
R.M.V. 
R.M.V. 
R.M.V. 
R.M.V. 
R.M.V. e E.F:.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com. 27 estabelecimentos comerciais atacadistas dos 
quais 25 situados na sede; e ainda 246 estabelecimentos 
comerciais varejistas dos quais 190 também na sede. 

Dispõe de 2 agências e 1 correspondente bancários. 

Praça Municipal de Esportes 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da· 
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever{*) escrever(•) 

--------------- ---- ---- ---·-- --------

romens ... 2 655 1 575 1 080 59,32 40,68 
Quadro urbano Mulheres .. 3 179 1 644 1 535 51,71 48,29 

TOTAL 5 834 3 219 2 615 55,17 44,83 

romens ... 11 965 3 246 8 719 27,12 72,88 
Quadro rural. . Mulheres .. 12 139 2 153 9 986 17,73 82,27 

TOTAL 24 014 5 399 18 705 22,39 77,61 

romens ... 14 620 4 821 9 799 32,97 67,03 
Em geral...... Mulheres .. 15 318 3 797 11 521 24,78 75,22 

TOTAL 29 938 8 618 21 320 28,78 71,22 

(*) Inclusive pe3soas de instrução não declarada. 

2.91 



Ensino Primáâo -- Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço.de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 

no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do ensino 

primário no munidpio: 

DADOS NUMl!:RICoS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-------------·---- ------- ------- -------
Unidades escolares ............. . 
Corpo docente .............. . 
Matricula efetiva ............. . 

55 
114 

4 696 

66 
124 

4 846 

55 
117 

4 357 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada

mente 49,87%. 

Outros Ensinos -- Em 1955, existiam na sede municipal 
2 unidades dE! ensino secundário e 1 de pedagógico. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951. .......... . 
1952 ........... . 
1953 ........... . 
1954 ........... . 
1955 ........... . 

Receitá 

Total 

1 235 
1 484 
2 148 
2 261 
3 322 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

arrecadada 

Tributária 

872 
980 

1 245 
1 333 
1 677 

Despesa 
realiaada 

1 844 
2 028 
2 027 
4 397 
3 247 

Saldo ou 
deficit 

609 
544 
121 

2 136 
1 645 

Quanto it arn~cadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,001 
ANOS 

Federal 

1~1 ......................... . 

1952 ......................... . 

1953 ................ . 1 498 

1954 ......................... . 

1955 .......................... . 2 397 

Estadual 

3 796 

4 984 

6 978 

7 272 

10 092 

Municipal 

1 235 

1 484 

2 148 

2 261 

3 322 

DIVERSOS ASPJ<~CTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 
ltapecerica, siltuada na Zona Oeste do Estado de Minas Ge
rais, é banhada p<elo rio Vermelho. 

Casas populares 

.:Z9.:Z 

Cine-Teatro Rios Associação Comercial 

Apresenta aspectos agradáveis, com parte de suas ruas 
bem calçadas e iluminadas. Conta com 1 telefone, 3 hotéis, 
3 pensões e 1 cinema. 

Quanto ao aspecto cultural, existem, no município, 55 
unidades escolares de ensino fundamental comum, 2 de 
ensino secundário e 1 de pedagógico. (Ginásio e Escola Nor
mal Imaculada Conceição e Ginásio Padre Herculano). 
Contam-se 1 jornal, 2 bibliotecas, 1 tipografia e 1 livraria. 

Possui uma radioemissora, a ZYU-6-Rádio Difuso
ra de Itapecerica. 

Para assistência médica há um serviço de saúde, e 4 
médicos no exercício da profissão. 

O território municipal é cortado por vários rios: Ver, 
melho, Lambari, Casca e Itapecerica, o principal do mu· 
nicípio, o qual deu origem ao nome da comuna; significa 
"pedra escorregada". 

As principais quedas d'água dentro das divisas muni• 
cipais são as cachoeiras do Lambari, Camarão e Cabeça 
Branca. 

O município de Itapecerica é rico em reservas mine
rais, possuindo várias jazidas de grafite. 

São filhos de Itapecerica: Dr. Lamounier Godofredo, 
que foi Deputado no Império e na República (já falecido) 
e Dr. Leopoldo Corrêa, que foi Senador da República en
tre 1912 e 1915. 

A Câmara Municipal é composta de 13 vereadores. 
Para a eleição de 3-X-955 estavam inscritos 8 812 cidadãos, 
dos quais 3 499 compareceram para votar. 

Acha-se instalada no Município uma Agência de Es
tatística, órgão integrante do Sistema Estatístico Brasileiro. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Walter de Souza). 

ITAúNA -- MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO- Segundo o historiador João Domas Filho, 
autor do volume "ltaúna - Contribuição para a história 
do Município", de onde se extraiu a maioria dessas notas, 
teriam sido os primeiros habitantes de Santana de São João 
Acima, hoje ltaúna (Ita-pedra, una-negra) o português An
tônio Gonçalves da Guia com sua família. 

Pertenceu a localidade durante muito tempo aos muni
cípios de Pitangui, Bonfim e Pará de Minas. Sendo em seus 
primórdios grande centro de agricultura e pecuária, abaste
cia as zonas de mineração à époc:a das Bandeiras. Eram tão 
intensas as atividades nas grandes fazendas que, ao ser de-



Igreja-Ma triz 

cretada a Lei Áurea, foram lib!rtados cêrca de 1 000 es
cravos. 

Ao tempo de sua subordinuçã~ a Itaúna, era a locali
dade, hoje denominada Cidade de Itaguara, habitada por 
índios da tribo cataguás e, em 1675, o conhecido sertanista 
Lourenço Castanho Taques travou luta sanguinolenta com 
aquêles bugres, vencendo-os e escravizando-os. Daí a ori
gem dos topônimos Itaúna e Itntiaiuçu, provindos do idio
ma indígena . 

Teve início na localidade um notável surto de progres
so industrial, desde a instalação a 1891, da Cia. de Tecidos 
Santanense, seguida pela Cia. Industrial Itaunense, em 
1913, e mais tarde diversos outJ"os estabelecimentos indus
triais da maior importância econômica. 

VULTOS ILUSTRES- Dr. A1.1gusto Gonçalves de Sousa 
- Nome ligado .a todos os empreendimentos públicos ou 
particulares do município, até a data do seu falecimento. 
Era cognominado "Pai da pobre:~a", pois, como médico emi
nente, clinicou durante 37 anos com dedicação e despren
dimento, principalmente entre a população desprotegida 
da fortuna. Fgi um dos fundadores da Cia. de Tecidos San
tanense e lançador do primeiro jornal da Cidade, eni 1890. 

C!1 Antônio Pereira de Mlttos - Embora fôsse filho 
de Campos (Est. do Rio), radicou-se em Santana, sendo um 
dos pioneiros da indústria local. Contribuiu ainda para a 
concretização de vários melhoramentos no setor social e re
creativo. Foi Presidente da Câmara Municipal de 1912-916. 

.c.ez João de Cerqueira Lima - Precursor da indústria 
locàl; poeta e escritor. 

Dr. Mário Mattos - Intelectual, membro da Acade

mia Mineira de Letras e polítko de larga projeção. Em 

1922 fundou com Francisco Sar..tiago e Hildebrando Clark 

o "Centro de Minas", fôlha muito prestigiada durante a fer

renha campanha presidencial daquele ano. Elegeu-se depu

tado estadual em 1924; em 19~~7 fêz-se deputado federal, 
reeleito em 1930; foi Diretor da Imprensa Oficial por es
colha do Interventor federal Dr. Benedito Valadares Ri
.beiro. 

c.ez ]osias Nogueira Macltado - Comerciante, Fa
zendeiro, Industrial e Capitalista . 

c.ez Marcondes Alves de Sousa- Muito cedo deixou 
sua terra natal, radicando-se no Estado do Espírito Santo, 

onde se dedicou com inteiro sucesso à política, sendo eleito 
Presidente do Estado em 1912. 

Dr. Dorinato de Oliveira Lima - Embora tenha nas
cido em Entre Rios (hoje João Ribeiro) é considerado filho 
adotivo de Itaúna, pelos inúmeros serviços prestados à ci-

. dade. Médico ilustre, conquistou larga fama como opera
dor. Membro do Conselho Consultivo do Estado, designado 
em 1934, foi posteriormente eleito deputado, tornando-se 
o presidente da Assembléia . 

Dr. Alcides Gonçalves de Sousa - Itaunense ilustre e 
político de raras qualidades, foi eleito deputado estadual em 
1915, reelegendo-se em 1922; cumprido êsse último manda
to dedicou-se ao magistério. Dentre outros relevantes ser
viços prestados à sua terra, Itaúna lhe deve a sua elevação 
à categoria de cidade, por Lei votada pela Câmara dos 
Deputados em 1915. 

Senocrit Nogueira- Seu nome está presente a todos 
os grandes e generosos empreendimentos de Itaúna. Polí
tico honesto e realizador, é citado como exemplar benemé
rito da cidade . 

Outros nomes ilustres - Dr. Dario Gonçalves de Sousa, 
Dr. José Gonçalves de Sousa, c.et Marchodeu Gonçalves de 
Sousa, João Dornas Filho, frei Eugênio Maria de Gênova 
e vários outros . 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Foi o distrito cria
do pela Lei provincial de n.0 209, de 7 de abril de 1841, 
mantida pela Estadual de n.0 2, de 14 de setembro de 1891, 
com sede no povoado de Santana de São João Acima, atual
mente cidade de Itaúna. Mais tarde, pela Lei 319, de 16 
de setembro de 1901, foi elevado à categoria de município. 

Em 1911, o município era formado de 5 distritos -
Itaúna, Carmo do Cajuru, Conquista, Itatiaiuçu e Serra 
Azul, assim permanecendo ainda nos quadros do Recensea
mento Geral de 1920. Pela Lei 663, de 18-9-1915 o muni
cípio de Itaúna foi elevado à categoria de cidade. 

Segundo a divisão administrativa do Estado, Itaúna 
em 1923, constituía-se do distrito-sede e dos de Carmo do 
Cajuru, Itatiaiuçu, ltaguara ~ Serra Azul. Já na divisão ju
diciário-administrativa do Estado, em vigor no período de 
1939-43, aparece formado por apenas 4 distritos: Itaúna, 
Carmo do Cajuru, Itatiaiuçu e ltaguara, perdendo, poste
riormente, para o município de Itaguara, recém-instituído, 
o distrito dêsse mesmo nome. Sofreu nova redução territo
rial, em 1949, passando o município a constituir-se apenas 

Barragem Dr. Augusto Gonçalves 
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do distrito~sede e o de Itatiaiuçu, por haver perdido o de 
Carmo do Cajuru, que se constituiu em município sob a 
mesma denominaçüo toponímica. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca de ltaúna deve 
sua criação à Lei es.tadual n.O 879, de 24 de janeiro de 1925, 
verificando-se a instalação a 22 de setembro . do mesmo 
ano, pelo Decreto n.0 6 986, de 24 de janeiro. 

LOCALIZAÇAO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Oeste do Estado de Minas Gerais. O aspecto ge
ral do seu território é montanhoso . Limita com os municí
pios mineiros Gle Pará de Minas, Mateus Leme, Brumadinho, 
Bonfim, Itaguara e Carmo de Cajuru. O subsolo é rico em 
quartzo e esquisto de salbanda, possuindo ainda grandes 
reservas de minério de ferro. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 778 km2 • A sede municipal, situada a 
809 m de altitude, tem como coordenadas geográficas .... 
20° 04' 17" de latitude Sul e 44° 34' 43" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 69 km, no ru
mo O. S. O. :Médias de temperatura em graus centígrados: 
das máximas: 34; das mínimas: 7; compensada: 22. 

Aspecto da principal praça da cidade 

Ginásio Sant'Anna 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 23 812 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 25 293 habitantes como sendo sua popu
lação provável em 31-XII-55, com densidade demográfica 
de 33 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do muni
cípio eram a sede e a vila de Itatiaiuçu. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, assim era a localização da popu
lação do município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede. . ......... . 
Vila de Itatiaiuçu ..... . 
Quadro rural. . 

TOTAL GERAL ... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

Homens 

4 334 
273 

7 169 

11 776 

Mulheres 

4 920 
290 

6 826· 

.12 036 

Total 

Números 
absolutos 

9 254 
563 

13 995 

23 812 

% oóbre 
o total 

geral 

38,86 
2,36 

58,78 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda .de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, a distribuição da população munici:
pal, segundo os ramos de atividade, se fazia como mostra 
o quadro abaixo: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústria extrativa ..... 
Indústria de transformação ....... 
Comércio de mercadorias ......... 
Comércio de imóveis e valores mobi· 

tiários. cr~dito, seguros e capitali· 
zação ................ 

Prestação de serviços ....... 
Transporte, comunicações e arma2e-

nagem. ·········· 
Profissões liberais ...... 
Atividades sociais ......... 
Administ_ração !lÚblica, Legislativo 

e Justtça ..................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom&ticas não remu-

neradas e a'tividades escolares dis-
centes ............. 

C'ondições inativas .. 

TOTAL ...... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulhereo 
Números 
absolutos 

% oóbre 
o total 

geral 

3 753 35 3 788 22,36 
78 78 0,46 

1 673 752 2 425 14,30 
291 16 307 1,81 

44 44 0,25 
237 483 720 4,24 

249 5 254 1,49 
18 1 19 0,11 
55 101 156 0,92 

52 5 57 0,3.3 
14 14 0,08 

980 6 903 7 883 46,55 
831 374 1 205 7,10 

8 275 8 675 16 950 100,00 



Asilo para a velhice desamparada 

Como se observa pela tabela acima, grande parte da 
população se dedica à agricultura e à pecuária, entretanto, 
não· são êstes os setores essenciais na economia de Itaúna, 
superados a boa distância pelas indústrias, que também ocu
pam considerável porcentagem dos habitantes, perfazendo os 
dois primeiros 22,36% e, o se?;undo; 14,30% do total. 

Nota-se ainda, uma grande maioria dos que se dedi
cam às atividades domésticas r..ão remuneradas e escolares 
discentes, com pequena parcelH dos que se encontram em 
condições inativas, abrangendo um todo de 53,65% da po
pulação. 

Agricultura- A produção agrkola no município, em 1955, 
é expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
~GRICOLAS (ha) 

% sôbre Unidad' Quantidad!' Cr$ I 000 
o total 

--------- ---- ------- ----- ----- -----

Arroz .. 31S Saco 60 kg 8 900 s 340 28,07 
Café. 421 Arrôba 9 47S 4 264 21,40 
Milho .. 9SS Saco 60 kg 2S 81S 3 872 20,34 
Mandioca. ISS Tonelada 2 149 I 719 9,03 
Outras .... - - 3 839 20,16 

TOTAL .. - - 19 034 100,00 

Constituiu a agricultura bem como a pecuária, em anos 
remotos, a base de sustentação da economia municipal, ten
do perdido atualmente grande parte de sua expressão, face 
ao marcante desenvolvimento do setor industrial, que para 
si atraiu apreciável inversão de capitais. 

A lavoura produz gêneros diversos, em pequena escala, 
sendo porém mais desenvolvid~ts as culturas de arroz, mi
lho e café. Dadas as restrições do cultivo local, insuficiente 
para o próprio consumo do populoso município, são impor
tados gêneros alimentícios do Triângulo Mineiro e de Goiás. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

A!ininos .. 
Bovinos ... 
Caprinoa .. 
Eqüinos ... 
Muares ... 
Ovinos .... 

·Suínos ..... 

TOTAL .. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇ.AS 

40 
23 600 

920 
3 400 
I 000 

550 
16 100 

VALOR 

(Cr$ I 000) 

120 
40 120 

110 
s 100 
2 500 

. 66 
16 100 

64 116 

% aôbre 
o total 

0,18 
62,S9 

0,17 
7,9S 
3,89 
0,10 

25,12 

100,00 

Como se comentou, linhas atrás, a pecuária não tem 
maior expressão, dentre as riquezas do município, consti
tuindo a criação de gado bovino a de maior intensificação, 
seguida a boa distância pela do suíno . É mais encontrada a 
raça bovina de origem indiana, sendo atualmente intensifi
cada a importação de reprodutores puros, visando à me
lhoria dos rebanhos. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADÓ MOTRIZ TIPO DE esta- empre· 
INDÚSTRIA beleci- gado N.o de mentos Cr$ 1000 % sôbre Potência 

o total motores em c.v. 
----------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Indústria extrativa mi-

neral. .... 1S 48 S15 0,27 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agricolas 66 145 7 048 3,80 64 460 

Indústria manufatureira 
e fabril. ..... ..... 64 2 187 177 871 9S,93 I 169 4 424,8 

TOTAL . ...... ... . 14S 2 380 18S 434 100,00 I 233 4 884,8 

Constituem a indústria manufatureira e fabril o ponto 
alto da economia do município, com grandes fábricas insta
ladas, sendo o marco de sua evolução a partir de 1895, com 
o início do funcionamento da Cia. Tecidos Santanense, exis
tente ainda hoje. 

Tem ltaúna como principais mercados os de São Pau
lo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Exporta ferro-gusa, 
tecidos acabados de algodão (tintos e alvejados), peças ma
nufaturadas de ferro fundido, fogos de artifício, roupas fei
tas, banha de porco, etc. 

Dentre o expressivo número de 130 indústrias instala
das, destacam-se as seguintes: 

1 

2 
godão 

3 

4 

5 

6 
di do 

7 
di do 

Cia. Industrial ltaunense - Tecidos de algodão 

Cia. de Tecidos Santanense - Tecidos de ai-

Siderúrgica Oeste de Minas S. A. - Ferro-gusa 

Siderúrgica Itatiaia S. A. - Ferro-gusa 

Siderúrgica ltaunense S. A. - Ferro-gusa 

Fundição Corradi S . A. - Artigos de ferro fun-

Fundição Marinho Lt.da - Artigos de ferro fun-

8 - Ind. de Ferro e Aço Planêta Lt.da- Artigos de 

ferro fundido 

Escola Normal Oficial 
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9 - Fundição Santana Lt.<~" - Artigos de ferro 
fundido. 

10 - Cia. Ouro Negro de Siderurgia, Indústria e Co
mércio - Ferro-gusa 

11 - Indústrias Reunidas Itaúna S. A. - Fogos de 
artifício e roupa fei1ta 

12 - Indústria e Comércio de Máquinas S. A. -
Máquinas para moer carne 

O municipio classifica-se, pois, dentre os da maior 
significação econômica do interior de Minas Gerais. 

MELHORAMENTOS URBANOS - No quadro abaixo 
tem-se a situaçã,o dos melhoramentos urbanos na sede mu
nicipal, em 1954, conforme registros existentes nos Serviços 
de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Logradouros públicos 

Existentes. 

Pavimentados . . 
{

Inteiramente . . . 
. Parcialmente . . . 

TOTAL .... . 
Outros .. 

Abastecimento d'água 

Pr~dios servidos ... I 
Possuindo hidrômetros . .. . 
Possuindo penas ....... .. . 

· · · · Com ligações livres . ..... . 

TOTAL .............. . 

Logradouros servidos. . . Parcialmente 
{

Totalmente .. 

Eo~otos 

Logradouros servidos. 

Prédios esgotados. 

TOTAL ... 

{

De despejo. . . ..... . 

De águas super! icia1s .. 

{

Pela rêde 

Por fossas 

lluminação pública e dotniciliar ("') 

{

Número de logradouros . . . 
Número de focos ........ . 
Consumo em kWh . . . . . 

Logradouros iluminados. 

LiBações dorniciliaaJs ("') 

.. .. . {Número de ligações .... 

Consumo em kWh .. 
De luz ....... . 

De fôrça. 
.. {Número de ligações ... 

Consumo em kWh .. 
1 

I') Dad:>s rcforentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM~RICOS 

3 415 

120 

20 
5 

25 
95 

100 
738 

62 

900 

41 
4 

45 

30 

25 

610 

461 

52 
1 159 

183 936 

2 254 

686 242 

355 

2 648 879 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 12:3 km de estradas de rodagem, sob a adminis-

Asilo São Vicente de Poula, para menores abandonadas 
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tração municipal. É servido pela Estrada de Ferro Rêde 
Mineira de Viação. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou: 110 auto
móveis, 31 camionetas, 135 caminhões e 7 ônibus. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Pará de Minas .......... . 
Mateus Leme ........ . 
Brumadinho ............ . 
Bonfim .......... . 
Itaguara ......... . 
Carmo do Cajurú .... . 
Capital Estadual. ..... . 
Capital .Federal. .. . 

24 Automóvel 
23 Onibus 

143 Onibus 
107 Onibus 

65 Onibus 
28 Onibus 
85 Onibus 

740 Ferrovia 

Via Belo Horizonte 

RVM e E.F.C.B., via 
Belo Horizonte 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situados 

na sede; e com 261 estabelecimentos comerciais varejistas 

dos quais 217 também na sede. 

Dispõe de 4 agências bancárias e 1 correspondente . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRltSENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números ubso-lutoe 
DrSCRIMINAÇÃO 

% sôbre o total 

Sabl!m Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) eocrever(•) 

-------- ·--------- ---- ------ ------ --------
· {Homens ... 3 834 2 :i60 1 274 66,77 33,23 

Quadro urbano Mulheres .. 4 519 2 :746 1 773 60,76 39,24 

TOTAL 8 353 5 :106 3 047 63,52 36,48 

{Homens ... 6 013 2 405 3 608 39,99 60,01 
Quadro rural. . Mulheres .. 5 673 1 !128 3 745 33,98 66,02 

TOTAL 11 686 4 333 7 353 37,07 62,93 

{Homens ... 9 847 4 965 4 882 50,42 49,58 
Em geral. . . . . Mulheres .. 10 192 4 674 5 518 45,85 54,15 

TOTAL 20 039 9 639 10 400 48,10 51,90 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-
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rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM8.RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares . . 
Corpo docente . ... 
Matricula efetiva. 

1954 

37 
102 

2 825 

1955 

28 
93 

3 OIS 

1956 

42 
127 

4 021 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 

população infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

69,12%. 

Outros Ensinos - Existem amda 2 estabelecimentos esco
lares de ensino secundário, 2 técnicos de contabilidade, além 

de um curso de formação de professôres. 

Estação ferroviiÍria de ltaúna 

FINANÇAS PúBLICÀS- A situação das finanças públi

cas no .município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada. pela tabela abaixo: 

ANOS 

FINhNÇAS !Cr$ I 000.00) 

Receita arrecadada 

Total Trit-utária 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
deficit 

----·-------- ---------------- ---------- --------
1951. ....... I 681 I 073 I 456 225 
1952 .... : ...... 2 075 I 454 I 955 120 
1953 .... 2 468 I 471 23Ü 156 
1955 .. 2 917 I 848 3 333 416 
1955 ......... 4 648 3 020 5 172 524 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no período de 1951-1955 foi a seguinte: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000.00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

19.51. . . . . . . . . . . . 6 905 4 849 I 6SI 
1952 ... 12 209 6 374 2 075 
1953 .. 

' 
15 300 9 406 2 468 

1954 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 
~ 

15 972 11 055 2 917 
1955 ... 19 799 15 252 4 648 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Fica 
situada Itaúna às margens dos rios São João e Pará, na 
Zona Fisiográfica do Oeste, em terreno montanhoso, pos
suindo ricas jazidas de ferro e um desenvolvido parque in
dustrial, de grande significação econômica. 

:.ervu;o ae ADasrec•mento ae Agua 

É servida por 123 km de estradas de rodagem e pela 
via férrea da Rêde Mineira de Viação. 

Predomina a religião católica, com diversas confrarias, 
que desempenham papel de destaque na vida do município. 

A tradicional "procissão do entêrro" é acompanhada por 
mais de 10 ·mil pess?as, conduzindo velas acesas, havendo 
o interessante costume de se fazerem ouvir as diversas fases 
da cerimônia, durante todo o trajeto, por intermédio de rá

, dios colocado~ às janelas das casas. 

Durante as sêcas prolongadas, realizam-se procissões 
com a intenção de pedir chuvas, desfilando a imagem de 
Nosso Senhor dos Passos, sob sol ardente, às 14 horas, apre
sentando-se os acompanhantes com vestimenta simples, 
muitos dêles descalços, fazendo preces e entoando cânticos 
religiosos . 

Serviço de Captação de Água 
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Na de Nossa Senhora, apresentam-se tôdas as môças 
de branco, empunhando velas. Pela realização da de "Cor
pus Christi", durante todo o percurso, vêem-se as ruas ri
camente atapetadas de flôres, contando com a participação 
de autoridades, colegiais e agremiações religiosas; os mili
tares formam a guarda de honra e as crianças jogam flôres 
quando passam as imagens. 

Realiza-se, ainda, habitualmente, a procissão de São 
Sebastião, da qual participam também os soldados da Po
lícia e do Tiro de Guerra. Ao sair a . imagem da Matriz, 
são prestadas honras militares ao Santo Mártir, com salva 
de 21 tiros. 

Registra-se, por fim, a procissão da Padroeira Santana, 
que sai em carriJ triunfal, com a adesão de diversas outras 
procissões das padroeiras de cada capela dos bairros. 

Muitas promessas feitas pelos crentes, aos santos de 
sua devoção, são cumpridas em público, durante as pro
cissões. 

A 15 de agôsto, realiza-se o congado, sob a invocação 
de Nossa Senhora do Rosário, apresentando-se os seus parti
cipantes trajados com camisas brancas enfeitadas de fitas 
em côres vivas, e saiotes. A dança e as toadas próprias dês
ses festejos são executadas ao ritmo de caixa-surda, xique
-xique e reco-reco. 

Localizam-se na sede municipal 5 hotéis, 1 pensão e 4 
cinemas. Há 1 aparelho telefônico. 

A assistência médico-sanitária é propiciada por 1 hos
pital com 120 leitos; 1 serviço de saúde; e 12 médicos no 
desempenho da profissão . 

Dois jornais são editados na cidade, funcionando, ain
da, 1 radioemissora, 8 bibliotecas e 2 tipografias. 

A Câmara Municipal é composta de 11 vereadores. 
Alistaram-se 8 832 eleitores para a eleição de 3-X-955; dês
tes, 5 350 compareceram para votar naquela data. 

(Organizado por Húlio Jacques, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Lui.1: Ma1·tins Ferreira). 

l[TINGA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO-- Em 1805, tinha origem Santo Antônio da 
Barra do ltinga, corri o desbravamento da região, pelo 
capitão-mor João da Silva Santos, que, a mandado do go
vernador da Bahia, subiu o Rio Jequitinhonha com treze 
canoas, até Barra do Pontal (hoje Itinga), município de 
Araçuaí. 

ltinga é um vocábulo indígena que significa "pedra 
branca". 

Seus primeiros habitantes foram os índios botucudos, 
com aldeamentos estabelecidos em vários pontos, entre ou
tros o situado às margens do Córrego Novo, onde se ergue a 
Serra Limeira, encontrando-se aí alguns desenhos como úni
cos vestígios dei.xados pelos bugres. Não opuseram os indí
genas qualquer obstáculo à penetração dos desbravadores, 
mantendo-se sempre isolados e indiferentes, em nada influ
indo, portanto, para o desbravamento do lugar, interessados 
única e exclusivamente na caça e na pesca, para garantia 
de sua subsistência. A meta dos desbravadores foi a expio-
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ração do ouro e diamantes, cuidando subsidiàriamente da la
voura, praticada por meios mais que rué.imentares. 

Conforme depoimentos do Sr. Antônio Murta, veneran
do professor residente na cidade, teria c alferes Julião Fer
nandes Leão, em 1810, por ordem de D. João VI, providen
ciado a abertura de uma estrada partindo do córrego Piauí, 
rumo a Belmonte (Bahia). Nas irr:.ediações de Santo Antô
nio do ltinga, às margens do córreg;o Te'.xeiras, fêz o alferes 

erigir um acampamento, que tomou o nome de "Quartéis". 
Foi por época de 1817, que aí se estabeleceram o tenente 
Martiniano Antunes de Oliveira, o fazendeiro João Batista 
Lobato e o ajudante Manoel de Jesus Maria; os dois pri
meiros, latifundiários de extensa região, doaram, em 1841, 
área para a . transferência do arraial a um quarto de légua 
a montante, em terreno mais elevado. No ano seguinte fi
zeram erigir no local uma capela, com a cooperação do mis
sionário Padre Antônio Spínola e do capuchinho Frei Do
mingos Casali. Não tardou que diversas casas fôssem er
guidas em tôrno do modesto templo, dando ao povoado um 
rápido crescimento e exercendo forte atração à circun
vizinhança, uma vez iniciado o intercâmbio comercial com 
as localidades de Belmonte e Canavieiras, na Bahia, prati
cado por tropeiros e canoeiros. 

Itinga, outrora Santo Antônio da Barra de Itinga, de
pois de bastante desenvolvida e tornada distrito, teve acen· 

tuado desenvolvimento no período de 1880 e 1904 com 
a intensificação de seu comércio e a instalação de uma 
fábrica de tecidos, tornando, assim, o seu nome conhecido 
além das fronteiras do estado. Daí manteve-se quase esta
cionária, quanto a seu progresso, por algum tempo, observan
do-se, apenas, um desenvolvimento natural de construções 
habitacionais. Em 1924, foi construída a Rodovia Itinga
-Araçuaí, por iniciativa particular; em 1933, a Itinga-Co
mercinho; em 1946, pelo D. N. E. H., uma rodovia de emer
gência Itinga-ltaobim, e, no mesmo. ano, pelo povo do 
distrito de Santana do Araçuaí, a do quilômetro 799 da 
Rio-Bahia, limite com· o município de Joaíma. 

O povoado de Itinga se fêz distrito pela Lei provincial 
número 670, de 29 de abril de 1854, mantendo-se com a 
mesma categoria administrativa pela Lei estadual número 2, 
de 14-IX-1891. Com o advento da Lei Estadual número 843, 
de 7-IX-1923, passou a integrar o município de Araçuaí. 
Mais tarde, pelo Decreto-lei n.0 1058, de 31-XII-1943, foi 
criado o município de Itinga, formado pelo distrito da sede 
e pelo de Santana de Araçuaí, subordinando-se, de acôrdo 
com a Divisão Administrativa e Judiciária, fixada por êste 

Praça Hcrmelino Gusmão, vendo-se ao fundo o Igreja-Matriz 
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mesmo diploma legal, ao têr:rno e à comarca de Araçuaí. 
Ao ser criado o município de Itinga, acrescentou-se ao dis
trito da sede parte do território de !tira (ex-Pontal), do 
município de Araçuaí. Pela Lel.número 336, de 26-XII-1948, 
foi criado o distrito de Jacaré, tendo sido seu território des
membrado do da sede. Ficou, assim, constituído o muni
cípio de Itinga de três distritos. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muntct• 
pio na zona do Mucuri, no Alto Jequitinhonha, no estado de 
Minas Gerais. O aspecto de seu território é montanhoso, 
limitando-se com os municípios mineiros de Salinas, Co
mercinho, Medina; Jequitinhonha, Joaíma, Caraí, Araçuaí 
e Coronel Murta. 

A 

• 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 2 783 quilômetros quadrados. A tempe
ratura, em graus centígrados, npresenta os seguintes médias: 
das máximas: 26; das mínimas: 19,75; e compensada, 
22,875. A sede, situada a 300 rn de altitude, tem como coor
denadas geográficas 16° 36' 30" de latitude Sul e 44° 47' 00" 
de longitude O. Gr. Dista da c:apital do Estado, em linha re
ta, 433 quilômetros, no rumo N.N.E. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950 era de 18 992 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís
tica de Minas Gerais dão 20 006 pessoas como sua popu
lação provável em 31-XII-55, época em que a densidade 
demográfica deveria atingir 7 habitantes por quilômetro 
quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do muni
cípio eram a sede, as vilas de Jacaré e de Santana do 
Araçuaí. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localização 
da população de Itinga: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
t.o-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral -----------------------------
Sede ............................ 644 766 1 410 7,42 
Vila de Jacar~ ................... 90 107 197 1,03 
Vila de Santana do Araçual. ..... 325 412 737 3,88 
Quadro rural .................... 8 566 8 082 16 648 87,67 

TOTAL ..................... 9 625 9 367 18 992 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Pelo Recenseamento Geral de 1950, assim 
se distribuía a população municipal segundo os ramos de 
atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPU,LACÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 
geral 

----------------·- ---- -------------
Agricultura, pecullria e silvicultura 
Indústrias extrativas ............ . 
Ind(utria de transformação ...... . 
Com~io de mercadorias ........ . 
Com&cio de imóveis e valores mobi· 

lillrios, cr~dito, seguros e capital>-· 
zação ........................ . 

Prestaçio de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e armaze .. 

nagem ....................... . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
·Defesa nacional e segurança públioo 
Atividades domE:aticaa, não remu

neradaa e atividades escolares dis· 
centes .................... . 

Condições inativas . ........... . 

. TOTAL ................... . 

5 285 
15 
74 
86 

61 

32 
1 
7 

18 
4 

196 
711 

6 496 

314 

120 

2 

27 

5 754 
140 

6 361 

5 599 
15 
76 
87 

181 

34 
1 

34 

19 
4 

5 950· 
857 

12 857 

Vista parcial da Avenida Benedito Valadares 

43,59 
0,11 
0,59 
0,67 

1,40 

0,26 

0,26 

0,14 
0,03 

46,29 
6,66 

100,00 
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Não é ainda digna de nota a agricultura da região, 
por ser executada sem qualquer método, obedecendo a pri
mitivos processos de plantio, quase rudimentares. Não há 
concentração no cultivo de determinados produtos. 

Agricultura, pecuárilJ e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

Cr$ 1 000 %sObre Unidade Quantidade 
o total 

--------- ------ ------ ----- ----- -----
Milho ........ ...... 1 380 Saco 60 kg 12 000 2 160 29,39 

Feijão ......... ..... 603 . . . 3 120 1 392 18,94 

Arroz ......... ..... 290 • . . 4 000 1 080 14,69 

Outras ....... ······ 1 702 - - 2 717 36,98 

TOTAL ........ 3 975 - - 7 349 100,00 

-
Pecuária - Em 31-XII-55, essa era a situação dos reba
nhos de ltinga: 

REBANHOS 

Asininos .. 

Bovinos. 

Caprinos ... 

Eqüinos ... 

Muares. 

Ovinos ..... 

Suínos. 

TOTAL .. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

350 

50 000 

450 

7 000 

1 200 

9 000 

10' 000 

VALOR 

'Cr$ 1 000! 

280 

75 000 

32 

7 000 

160 

900 

3 000 

88 372 

%sObre 
o total 

0,31 

84,90 

0,03 

7,92 

2,44 

1,01 

3,39 

100,00 

É a pecuana a maior fonte de riqueza do município, 

com a criação de gado vacum em grande escala, exportado 

para os municípios de Salinas, Pedra Azul, Joaíma, Teófilo 

Otoni e Governador Valadares. São mais encontradas nas 

fazendas locais ~as raças gir, guzerate e indu-brasil. A iniciati

va privada, com a importação de reprodutores, muito vem 

contribuindo para melhoria dos rebanhos. 

lqdústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos números que se seguem relativos a 1955: 

N,o de CAPITAL 
Pessoal EMPREGADO TIPO DE esta. empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentoo Cr$ I 000 % sObre 

o total 
----------------- ----- -------·-- -----
Indústria extrativa nlineral. ...... 15 41 37 9,89 

Indústria de transformação e bene-
ficiamento dos produtos agricolas 61 144 337 90,11 

TOTAL ............ ...... .. 76 185 374 100,00 

-
As indústrias de extração mineral exploram ambligonita, 

berilo, cassiterita, columbita, volfrâmio, etc., utilizando-se de 
processos rudimentares. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em. 

300 

1954, conforme registro!! existentes nos serviços de Esta

tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM2RICOS 

Número de prédios existentes ........................... . 364 

LoAradouros públicos 

Existentes ............................................. . 45 

1 
5 

6 
{ 

Inteiramente ............... . 
Pavimentados.............. Parcialmente .............. . 

TOTAL .................. . 

Outros ............................................... . 39 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado por 

129 quilômetros de estradas de rodagem, dos quais 36 se 

acham sob a administração federal, 57 sob a estadual e 36 

sob a municipal. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE 

MUNICIPIOS 
LIMlTROFES 

Salinas .................................... . 

Comercinllo ............................... . 
Medina ................................... . 

Jequitinhonha ............................. . 

Joalma ...................... : ............ . 

Cara!. .................................... . 

Arassual. ................................. . 
Coronel Murta ............................ . 

Belo Horizonte (1) ..............•........... 

Rio de Janeiro ............................ . 

(1) Estrada de Ferro Vitória-Minas. 

(km) TRANSPORTE 

175 Por jardineira e au· 
tomóvel 

48 Por automóvel 
67 Por jardineira ou 

ônibus 
99 Por jardineira e au

tomóvel 
129 Por jardineira e au

tomóvel 
146 Por jardineira .• &ni

bus e automóvel 
50 Por jardineira 
97 Por jardineira e au

tomóvel 
742 Por jardineira, Oni· 

bua e Eotrada de 
Ferro 

974 Por jardineira e &ni· 
bua 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 37 estabelecimentos comerciais varejistas dos 

quais 25 situados na sede. Dispõe também de 1 correspon· 

dente bancário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados abaixo, 
relativos à população do município:· 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % aObre o tot.J 
DISCRIMINACÃO 

Sabem Nio Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e IA bem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

--- ·---.. - ------------
{Homens ... Íl80 529 351 60,11 3!1,89 

Quadro urbano Mulheres .. 1 104 5;n 573 48,09 51,91 

TOTAL 1 984 1 OliO 924 53,42 46,58 

{Homens ... 7 137 905 6 232 12,68 87,32 
Quadro rural. . Mulheres .. 6 760 4!17 6 263 7,35 92,65 

TOTAL 13 897 1 402 12 495 10,08 89,92 

{Homens ... 8 017 1 434 6 583 1,78 98,22 
l!:m geral...... .Mulheres .. 7 864 1 028 6 836 13,07 86,93 

TOTAL 15 881 2 462 13 41!1 15,50 84,50 

(•) lncluaive peoooao de inotru,io nio declarada. 



Ensino Primário - Elementos coletados pelo Serviço de 
Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1955, dessa forma situa o ensino primário 
provinciano: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares . .. . 
Corpo docente .... . 
Matricula efetiva. 

1!154 

26 
32 

1 346 

1955 

26 
33 

1 354 

1956 

25 
30 

1 235 

A percentagem de aluno!: matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade es~:olar, é de aproximadamente 
26,84%~ 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem ca
racterizada pela tabela abaixo: 

FINA!"'CAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecac! ada 

Total Tributária 

1951. ........... 553 180 
1952 ........... ·. 601 171 
1953 ............ 909 171 
1954 ............ 819 167 
1955 ............ 600 176 

Despesa 
realizada 

474 
459 

1 009 
485 
944 

Saldo ou 
deficit 

79 
142 
100 
334 
344 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
o movimento no período 1951-1955, foi: 

ANOS 

1951. ..... . 
1952 ....... . 
1953 ..... . 
1954 ....... . 
1955 .................................. . 

RECEITA ARRECADAD4. 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

603 
749 
894 
858 
907 

Municipal 

553 
601 
909 
819 
600 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Itinga situa-se às 
margens do Rio Jequitinhonha, em terreno montanhoso, 
sendo cortado por 129 quilômetros de estradas de rodagem. 
Sua população é essencialmente católica, exercendo sempre 
papel de relêvo na vida munidpal, as confrarias religiosas, 
que contam com elementos de todos os níveis do meio so
cial. Em sua tradição folclórka vamos encontrar as cha
madas "Folias", realizadas com a finalidade de adquirir es
molas para determinado Santo, e.grupand~se .oito ou mais ho
mens, munidos de violas, tambores e sanfonas, os quais can
tam de casa em casa, durante tôda a noite. :itsses festejos 
ocorrem nos seis dias que precedem o Natal, no dia dos 
Santos Reis e 24 de junho, fe;tejando São João. É muito 
antiga esta tradição, supondo-se tenha origem africana e 
difundida em nosso meio através dos escravos. Gerahnente 
o festeiro objetiva cumprir promessa feita a santo de sua 
devoção, por favores recebidos .. Era, no passado, celebrada 
a festa do Santo Cruzeiro, da qual participava o Congado, 
dançando e cantando os seus componentes ao som de tam
bores, durante a novena, celebrada antes de 3 de maio, dia 
da Santa Cruz. 

São as manifestações po\)ulares apoiadas pelas autori
dades e elementos das classes dominantes, alguns tomando 

parte pessoalmente e a maioria colaborando pecuniàriamen
te para sua realização. 

São habituais também as procissões de Sexta-feira San
ta, do Senhor Morto, a de São Sebastião, a 20 de janeiro, a 
do padroeiro Santo Antônio, a 13 de junho e a de Nossa 
Senhora da Ajuda, a 8 de setembro. 

Outro costume arraizado ao povo é o de pedir chuvas, 
quando ocorrem prolongadas estiagens, por meio de procis
sões, carregando os acompanhantes potes e latas, com o in
tuito de apanharem água no rio e molhar o pé da grande 
Cruz erguida no meio da praça principal, ou de atirar água 
à porta da Igreja. 

Realizam-se, ainda, as chamadas "procissões de peni
tência", nas quais os acompanhantes conduzem pedras de 
construção, para determinada obra de finalidade religiosa, 
costume êsse praticado pela classe média e pela pobreza. 

Aos sábados realizam-se habitualmente feiras, em edi
fícios próprios- os mercados-, onde são expostos à venda 
cereais, frutas, artigos de couro, etc. 

No córrego Agua Fria, a cinco quilômetros da cidade 
de Itinga, encontra-se uma .barragem para o seu aprovei
tamento hidrelétrico, fornecendo fôrça e luz à localidade por 
meio de um gerador de 60 KVA. 

N~ sede municipal estão instalados 1 serviço de saúde 
e três pensões. 

Para as eleições de 3-X-1955, estavam inscritos 3.738 
cidadãos, comparecendo às urnas apenas 1567, época em 
que foram escolhidos os 9 vereadores que compõem o Le
gislativo da cidade. 

(Organizado por Hélio Jacques, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Paulino Pereira Junior) o 

ITUETA- MG 
Mapa Municipal no 70° Volo 

HISTóRICO - O topônimo ltuêta é de origem indígena e 
significa "muitas cachoeiras" (itu = cachoeiras, eta 
=muitas). 

Entre os antigos moradores da região podem ser ci
tados o coronel Leopoldo de Melo Carneiro, Antenor de 
Sousa, Francisco Siqueira, Olegário Siqueira, Manoel Lei
tão, Dermeval Sousa Bastos, Henrique e Guilherme Neitzel, · 
cap. Manoel Teodoro Corrêa, Eduardo José Coutinho, Al
berto Onisorg, Hildebrando Gualberto, Eduardo Ferreira 
Dias, etc. 

Após a guerra mundial de 1914, o Govêrno estadual 
promoveu a instalação, na margem esquerda do rio Doce, 
no território do atual município de Itueta, da colônia 
Bueno Brandão, onde se fixaram alguns colonos alemães, 
cujos descendentes figuram hoje entre os melhores agricul
tores da região; por outro lado, na margem direita do mes
mo rio, nas cabeceiras do Córrego Quatis, formou-se uma 
colônia de italianos que, como aquêles, muito contribuíram 
para o desenvolvimento das atividades agrícolas de Itueta o 

o progresso do município, porém, somente adquiriu rápido 
e vigoroso impulso em 1925, quando o coronel Osório Bar
bosa de Castro, membro de tradicional família de Palma, 
transferiu-se para a região e comprou uma grande proprie
dade agrícola denominada "Fazenda da Barra dos Quatis" o 
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Ainda no mesmo ano o coronel conseguiu a ida para o local 
de inúmeros colonos, carpinteiros e pedreiros de Palma, 
e com auxílio dêles construiu uma casa enorme, quase na 
foz do córrego Quatizinho, afluente da margem direita do 
rio Doce, que ficou sendo a sede da fazenda, e para onde 
levou sua numerosa família e mais algumas de colonos, em 
setembro de 192 5 . 

Ao coronel Osó:rio deve ltueta inúmeros melhoramen
tos, entre os quais figuram: a construção da primeira estra
da de automóve-l da região, com 36 km; a construção, pela 
direção da Estrada de Ferro Vitória-Minas, de um desvio 
da ferrovia até Itueta, e de uma estação ferroviária locali
zada nas proximidades da Barra dos Quatis; a elaboração 
de uma pequena planta-esbôço da localidade, etc. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito de ltueta 
foi criado em 1925. Sua emancipação data de 1948 e re
sulta dos esfoq;os desenvolvidos por uma comissão com
posta de diversos elementos de projeção local. O novel 
município foi instalado em 1.0 de janeiro de 1949 e seu pri
meiro prefeito foi o Sr. Antônio Barbosa de Castro. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está si
tuado na Zona do Rio Doce, no estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Tem uma área de 554 km2 • A sede municipal, situada 
a 90 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
19° 22' 06" de latitude Sul e 41° 10' 30" de longitude W.Gr., 
e dista 297 km em linha reta no rumo E. N. E. da capital 
do Estado. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dados do Recensea
mento de 1950, a população do município atingia 10 976 
habitantes. Segundo estimativas do Departamento Estadual 
de Estatística de Minas Gerais, sua população provável, em 
31-XII-55, era de cêrca de 11 717 pessoas, e a densidade 
demográfica possível, de 21 habitantes por quilômetro qua
drado. 

30:1. 

Fábrica de Mossas Alimentícios 

Localização da população- Segundo os dados censitários 
de 1950, a localização da população municipal era a se
guinte: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Númer011 % oôbre 
absolutOs o total 

geral 
--~------!.----------- ----- -·-----------
Sede ........ 511 441 952 8,67 
Quadro rural. . .... 5 168 4 856 10 024 91,33 

TOTAL GERAL .. .... . .... 5 679 5 297 10 976 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Pelo Recenseamento Geral de 1950, assim se 
distribuíam os moradores, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecultria e silvicultura 

Indústrias extrativas ....... . 

Indi{J.stria de transformação. 

Com&cio de mercadorias ........ . 

Com~rcio de imóveis e valores mobi
liários, cr~dito, seguros e capitali· 
zação ............. . 

Prestação de serviç011 ..... . 

Transporte, comunicações e armaze· 
nagem ....................... . 

Profissões liberais ............... . 

Atividades sociais ...... . 

Administração pública, Legislativo 
e Justiça ..................... . 

Defesa nacionai e segurança pública 

Atividades dom&ticas, não remu. 
neradas e atividades esco1ares dis-
centes ................ . 

Condições inátivas ... 

TOTAL .. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE: lO . ANOS E MAIS 

Homens 

2 852 

23 

214 

89 

50 

48 

5 

15 

8 

4 

241 

184 

3 734 I 

Mulheres 

305 

59 

33 

3 007 

69 

3 477 

Total 

Númer011 
absolutos 

3 157 

23 

216 

90 

109 

49 

5 

48 

8 

4 

3 248 

253 

7 211 

% oôbre 
o total 

geral 

43,81 

0,31 

2,99 

1,24 

0,01 

1,51 

0,67 

0,06 

0,66 

0,11 

0,05 

45,08 

3,50 

100,00 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 7 211 
as parcelas correspondentes aos dois últimos ramos da ta

bela, resultam 3 710. 



AAricultura, pecuária e silvicultura - A produção agdcola 
do município, em 1955, pode ser expressa pela tabela: 

I'RODUCÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

Quantidade Cr$ 1 000 % st.bre Unidade o total 
---·--- ----------------------------

Milho .............. 5 200. Saco liO kg 130 000 19 500 
Caf~ ............... ~ 800 Awlba 60 000 15 000 
Arroz .............. 480 Saco liO kg 5 000 1 500 
Outras ............. 658 -- - 3 394 

TOTAL ........ 9 138 -- - 39 394 

·Pecuária - A situação dos rebanhos de Itueta, em 
31-XII-1955, era essa: 

VALOR 

REBANHOS 

49,50 
38,09 

3,80 
8,61 

100,00 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS (Cr$ I 000\ % st.br~: 
o total 

Aaininos ...................... . 15 45 0,08 
Bovinos ...................... . 20 000 30 000 59,73 
Caprinos ..................... . 650 65 0,12 
Eqüinos....... . .......... . I 000 1 600 3,18 
Muares ....................... . 600 1 500 2,98 
Ovinos ....................... . 220 33 0,06 
Sulnoa ................... . 20 000 17 000 33,85 

TOTAL .... , ............. . 50 243 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.n de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta· emt:rc-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos CrS I 000 % sObre N.o de Pot~ncia 

o totAl motores em c. v. 
----------- ----- --·-------- ---- ---·-
Indústria de transforma-

çio e beneficiamento 
doa produtos agrlcolas 7 16 635 000 - 5 95 

TOTAL ............ 7 16 635 000 - 5 95 

MELHORAMENTOS URBANOS - De. acôrdo com re

gistros existentes nos Serviços de Estatística da Viação e 

Produção de Minas Gerais, aBsim se situam os melhoramen

tos urbanos na sede municipal, em 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prl!dio5 exlstentes ........................... . 

Lo~radou:ros públicos 

Existentes ............................................. . 

Abastecimento d"á~ua 

PrMioa servidos, Possuindo penas. . . . . .................. . 
Logradouros servidos, Totalmente ........................ . 

IJuminação pública e domiciliar (') 

{

Númerc• de focos ............ . 
Logradouros iluminados ..... 

· Consurr.o em kWh ......... . 

Li~ações domiciliares (') 

De luz ... ............. {Númerc• de ligações ...... · ... . 

Consurr o em kWh ......... . 

(') Dados referentes !lO ano <le U 55. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

148 

14 

50 
8 

72 

6 370 

65 

10 700 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 80 km de estradas de rodagem, dos quais 6 

estão sob a administração estadual e 74 sob a municipal. 
~ servido pela Estrada de EErro Vitória-Minas. 

Construção da barragem do sistema de abastecimento de água 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 1 automó

vel, duas camionetas e 27 caminhões, entre veículos automo

tores. 

Tábuas ltinerárias - As tábuas itinerários do município 

são essas: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIC1PIOS 
LIMITROFES 

Aimorés ... 
Aimorés. 
Resplendor .. . 
Resplendor .... . 
Conselheiro Pena. 
Capital Estadual .. 
Capital Federal. ........ . 

DISTANCIA VIA DE 
. lkml TRANSPORTE 

18 
22 
15 
18 
47 

525 
I 085 

Rodoviãrio 
Ferroviário 
Ferroviário 
Rodoviãrio 
Ferroviãrio 
Ferroviário 
Ferroviario 

OBSERVAÇ0ES 

E.F.V. Minas, at~ 
Nova Era, E.F.C.B 
de Nova Era, a Be· 
lo Horizonte. 

COM~RCIO E BANCOS - A população municipal conta 

com 1 estabelecimento comercial atacadista e 20 varejistas, 

dos quais 10 estão situados ·na sede. Dispõe ainda de 2 cor

respondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os dados abaixo, 

relativos à população da comuna: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAI!! 

Núm~roa absolutos % st.bre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nio Sabem Nio 
Total ler e sabem ler e oabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(') 

---·---------- ---- -----------------
{Homens . 417 284 133 68,10 31,81 

Quadro urbano Mulhere! .. 373 193 180 51,74 48,36 

TOTAL 790 477 313 60,37 39,63 

{ Homeno ... 4 220 1 802 2 418 4~.70 57,30 
Quadro rural. . M ulhereo .. 3 874 1 !56 2 718 29,83 70,17 

TOTAL 8 094 2 958 5 136 36,54 63,46 

{Homens ... 4 637 2 086 2 551 44,98 SS,Ol 
Em geral...... Mulhereo .. 4 247 I 349 2 898 31,76 68,24 

TOTAL 8 884 3 435 5 449 38,66 61,34 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensin.o Primário - Elementos coletados pelo Serviço de 

Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, permi-
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Aspecto da barragem (em construção) 

tem apresentar o ensino primário municipal, no período 
1954-1956, do seguinte modo: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUM2RICOS 

----------------- ------- ------- ------1954 j 1955 1956 

Unidade• escolares........ . . . . . . 21 18 16 
Corpo docente.... . . . . . . . . . . . . . 27 24 22 
Matricula efetiva............... 949 876 901 

.A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te, 33,44%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte· 
rizada pela tabela abaixo: 

.. FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Recei1ta arrecada_da 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

------------ ------- -------· 
1951 ··········· 570 235 469 IOI 
1.952 .. ...... 572 227 650 - 78 
1953 . . . . . . . . . . I 068 294 I IOI - 33 
1954 ········· 895 353 ·) 366 - 471 
1955 ............ 965 336 1 139 - 174 

Quanto à arrec~dação, em duas esferas administrativas 
públicas, o movimento no período 1951-1955 foi: 

ANOS 

1951.. . ............. . 
1952 ...................... . 
i953 .................. . 
1954 .. 
1955 ............ . 

RECEITA ARRECADADA rCr$ I 000,001 

Federal Estadual 

I 508 

2 918 
2 236 

Municipal 

570 
572 

I 068 
895 
%5 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município de 
Itueta ainda não tem um decênio de vida autônoma. Em 
seu território, banhado pelo rio Doce, situa-se a denomina
da Pedra do Santo Cristo, ignorando-se a origem dêsse 
nome. 

A sede municipal tem 14 logradouros públicos, todos 
sem pavimentação. 

Os principais produtos agrícolas do município, além 
dos constantes da tabela, são o feijão, a cana-de-açúcar, a 
mandioca, etc., figurando Vitória, Campos, Rio de Janeiro 
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e Governador Valadares como os r:naiores mercados c!onsu
midores dessa produção. Para a primeira cidade, ainda ex
porta gado em pequena escala. A madeira constitui seu 
principal produto de origem vegetal, e o café representa a 
indústria de benefiçiamento. 

O comércio local mantém transações com o Rio de 
Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Governador Valadares, 
etc., e entre os artigos importados distinguem-se tecidos, fer· 
ragens, calçados, gasolina, bebidas, etc. 

Na cidade, prestam assistência à população 1 Sl:!rviço 
de saúde e 1 médico em exercício da profissão. Há tam
bém 1 hotel e uma pensão. 

O Legislativo é composto de ·7 vereadores, eleitos em 
3-X-1955, quando, dos 3 281 cidadãos inscritos, apenas 
1 356 compareceram às urnas. 

Acha-se instalada na sede municipal uma Agênc:ia de 
Estatística, órgão componente do sistema estatísticc1 bra
sileiro. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística José Jorge Kortbawi). 

ITUIUTABA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO- Ituiutaba é uma fusão de vocábulos tupis 
(I-rio + tuiu-tijuco + taba-povoação) que significa "povoa• 
ção do rio Tijuco". 

Os primitivos habitantes do município eram amerín
dios, pertencentes ao grupo Gê, também chamados caia· 
pós. Uma das tribos que deixaram fama na região foi a 
dos panariás, muito bem estudada por Alexandre B~1rbosa, 
de Uberaba. Por fim ela foi aldeada na atual pmroação 
de São Francisco de Sales, às margens do Rio Grande, no 
vizinho município de Campina Verde. Os panariás -
assinala o historiador Edelweis Teixeira - deixaram seus 
vestígios à margem dos rios Tijuco e Prata, além de iga
çabas funerárias, aqui e acolá. 

Pràticamente, não houve luta entre os ameríndios e o 
invasor branco civilizado, pois os silvícolas, tão logo verifi
caram a superioridade de armas dos desbravadores, ou se 
submeteram e foram agrupados na aldeia de São Fran· 
cisco de Sales, ou foram escorraçuçlos para Goiás e Mato 
Grosso. As principais artérias de penetração na zona de 
ltuiutaba foram os rios Prata e Tijuco, principalmente o 
primeiro. Segundo Dr. Edelweis Teixeira, de Desembo
que partiram várias expedições corn o objetivo de descorti
nar e conhecer a região entre os rios Grande e Paranaíba. 
A de 1807, em que tomaram parte ]anuário Luís da Silva, 
Pedro Gonçalves da Silva, José Gonçalves Helena, Manuel 
Francisco, Manuel Bernardes e outros, resultou o apareci· 
menta de várias povoações, origem das cidades hoje! exis
tentes. Após a bandeira de 1810, do sargento-mor lfi:ustá
quio (depois major), em 1811 outra se embrenhou na re· 
gião, margeando o Rio Grande, tendo como chefe João 
Batista Siqueira e capelão o P.•· Cláudio José da Cunha. 
O major Eustáquio fêz nova entrada em 1812, levando 
como capelão o P.e Hermógenes Cassimiro de Araújo 
Bruswck, que se tornaria um dos vultos mais brilhantes da 
região. Após essas três investidas, verificando-se a trans. 



migração dos caiapós para as margens do Grande e lado 
goiano do Paranaíba, "desinfHstadas as terras", uma ava
lanche de forasteiros afluiu para a região. Desde, porém, 
1810 vinha o território triangttlino sendo pontilhado de ses
marias. Nas divisas dos municípios de Prata e Ituiutaba, 
está a foz do rio Douradinho. Dêste local, rio abaixo, pas
sando pelo Salto do Prata, AI deia Velha até o córrego de 
São Vicente encontramos o 1.0 núcleo de povoamento do 
município, conforme cartas de sesmarias nos códices do Ar
quivo Público Mineiro. Em L830, segundo os estudos do 
Dr. Edelweis, teria chegado a Ituiutaba o Padre Antônio 
Dias de Gouveia, onde adquiriu, inicialmente, a sesmaria 
das Três Barras, nas margens do Tijuco, e posteriormente 
muitas outras propriedades. Bua vida foi das mais agita
das, mas surve como fundadc'r de duas cidades: Prata e 
Ituiutaba. Nesta, após a doat;ão do patrimônio, feita por 
Joaquim Antônio de Morais, que aportou à região entre 
1810 e 1820, e José da Silva Ramos, que chegou à região 
tijucana para . tomar posse de uma sesmaria doada a seu 
pai e mais 7 companheiros, em carta datada de 30 de junho 
de 17 53 - o Padre Gouveia concitou os fazendeiros das re
dondezas para levar avante o objetivo dos doadores. A 
capela teria surgido em 1832 . Em 1833, chegava o pri
meiro capelão, Padre Francisc·o de Sales Souza Fleury, e 
no ano de 1836 era eleito o 1. 0 juiz de paz. 

Em derredor da capela surgiram as primeiras mora
dias. O casario, como a capela, assentado às margens do 
córrego Sujo, ficava numa parte baixa, e o povo, desejan
do a mudança da capelinha para um ponto mais alto, con
cretizou a sua idéia erigindo novo templo, cuja conclusão 
se deu por volta de 1839 . 

A primeira residência edificada no "Largo da Capela" 
foi a do fazendeiro Antônio Inácio Franco. 

A paróquia de São José do Tijuco foi criada pela Lei 
n.0 138, de 3 de abril de 1839, compreendendo os curatos 
do Carmo, de Morrinhos da P::ata e de São Francisco das 
Chagas de Monte Alegre. Em 1840 foi tornada sem efeito 
a Lei n.0 138, e, em conseqüênda, a criação da paróquia de 
Prata. Em 7 de novembro de 1866, foi, novamente, criada 
a freguesia de São José_ do Tijuco, desmembrada de Nos
sa Senhora do Carmo do Prata. No local da antiga. cape
la edificada em 1839; José Martins Ferreira e José Flausi
no Ribeiro, à frente da população de São José do Tijuco, 
edificaram a Matriz que concl11íram em 1862. Por provi
são de 20 de fevereiro de 183:J, foi nomeado o Padre An
gelo Tardio Bruno, vigário da localidade. Com a chegada 
dêsse pároco, o povoado tomm:. novo impulso, contando ja 
a freguesia, em 1890, com 5 067 habitantes. Pela Lei esta
dual n.0 319, de 16 de setembro· de 1901, foi criado o muni
cípio com a denominação de V:ila Platina, com sede no po
voado de São José do Tijuco. O primeiro Presidente do 
Executivo eleito foi o C.e1 Augusto Goulart Brum sendo 
o 1.0 Secretário Aureliano Martins de Andrade. 

Melhoramentos conseguidos pelo arraial, através do 
tempo: 

A primeira escola foi aberta e dirigida pelo Padre An
gelo Tardio, depois substituído por José Antônio Januzzi; 
anos depois a convite do Padm Bruno, surgiu o professor 
João Teixeira. 

Em 1886 foi organizada, pt>r Francisco Vieira do Nas
cimento, a primeira banda de música, com 8 figuras. Em 

1899, surgiu a "Lira Congressista", com 20 integrantes, fun
dada por Coleto de Paula. 

O "Clube Republicano de São José do Tijuco", cuja 
notícia de fundação chegou a repercutir no Rio de Janeiro, 
foi instalado a 15 de agôsto de 1887. 

O jornal ''Vila Platina" apareceu em 1910. 
Ituiutaba cresceu, tornando-se um grande centro, e 

hoje conta com inúmeras escolas primárias, bons colégios, 
cinemas moderníssimos, hospitais confortáveis com um bom 
corpo clínico e cirúrgico, belas ruas e avenidas. 

Muita coisa mais deve ter acontecido, de importância, 
no passado dessa terra, porém, pouco ficou gravado para 
o presente, e êste pouco é devido aos escritos dos Doutores 
Edelweis Teixeira, Orlando Sobrist Torres e Hélio Bení
cio de Paiva. 

O nosso pálido "histórico" de Ituiutaba foi um decal
que dos trabalhos dêsses estudiosos e sondadores, que dese
jaram trazer à tona os dias alegres e terríveis do passado 
longínquo. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona do Triângulo, no Estado de Minas Gerais. Sua 

. área é de 5 175 km2 • A temperatura, medida em graus cen
tígrados, apresenta as seguintes médias: das máximas, 34; 
das mínimas, 18; compensada, 26. A sede municipal, situa
da a 604 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
18° 58' 06" de latitude Sul, e 49° 21' 14" de longitude 
O. Gr. Dista da capital do estado, em linha reta, 594 km, 
no rumo O.N.O. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 52 472 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 37 245 pessoas como sua 
população provável em 31-XII-55, época em que a densi
dade demográfica deveria atingir 7 habitantes por quilô
metro quadrado. Explica-se aquêle decréscimo por haver 
sido desmembrado, depois de 1950, o distrito de Capinópolis. 
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Principais a~lomera~õe~ urbanas - Em 1.0-VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na .área do muni
cípio eram a sede e as vilas de Capinópolis e de Guri

nhata. 

Localização da população - Pelo Recenseamento Geral de 
1950, era a seguinte a localização da população do mu
nicípio: 

POPULACAO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZACAO D•' 
POPULACAO 

Total 

Homena Mulheres 
Números % oôbre 
absolutos o total 

geral 
---------------- ----- ____ _._ ----- -----

Sede ................... ..... ... 3 83~ 4 170 8 002 15,25 
Vila de Capinópolia ........ ...... 499 575 1 074 2,04 
Vila de Gurinhata. .... 318 317 635 1,21 
Quadro rural. ..... ... ........ 22 437 20 324 42 761 81,50 

TOTAL GERAL. ... .. .... 27 086 25 386 52 472 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- R'amos de 
Atividade - O Recenseamento Geral de 1950 assim distri
buía a população municipal, segundo os ramos de atividade: 

R.6MOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pec:utlria e silvicultura 
Indústrias extrativas ...... 
Indtístria · de transformaçlco ... 
Com&cio de mercadoriaa ......... 
Com~rcio de imóveis e valôrt~a mobi· 

li4rioa, cr~dito, seguros e 1:apitali· 
zação .. 

Prestação de serviços ...... 
Transporte, comunicaçõea e a~~-e~ 

nagem .............. .... . ..... 
Profiooõea liberais .. ......... 
Atividades sociais ..... · ........... 
Administração pública, Lei!islativo 

e Justiça............ . ....... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domblti<as, nã.C) remu· 

neradaa e atividades eseo1ar.és dis· 
centes ........ ... 

Condições inativas. .... ... 

TOTAL ... ... 

POPULACAO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

13 016 141 
26 -

922 21 
503 28 

69 2 
516 802 

333 4 
72 5 
77 93 

43 8 
UI -

1 365 15 021 
1 398 825 

18 356 16 950 

Total 

Números 
absoluto• 

13 157 
26 

943 
531 

71 
1 318 

337 
77 

170 

51 
16 

16 386 
2 223 

3S 3061 

% aóbre 
o total 
geral 

37,26 
0,07 
2,67 
1,50 

0,20 
3,73 

0,!15 
0,21 
0,48 

0,14 
0,04 

46,46 
6,29 

100,00 

As principais ~1tividades econômicas dos habitantes de 

Ituiutaba - agropec1,1ária e indústria de transformação -

identificam-se pelas quotas de pessoas que exercem a ocupa

ção principal nos ramos "agricultura, pecuária e silvicultu
ra" e "indústria de transformação". 

Vista da cachoeira Dourada 
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Outro aspecto da cach1,eira Dourada 

Considerando-se, dentre os habitantes de 10 anos e 
mais e, dentre êstes, o contingente dos que exercem ativi
dades econômicas, pode-se estimar a quota dos que estão 
em atividades nos ramos "agricultura, pecuária e silvicul
tura" e "indústria de transformação" em 79% e 6%, respec
tivamente (percentagens calculadas sôbre o referidlo ·total, 
exclusive os habitantes inativos, os que exercem atividades 
domésticas não remuneradas e atividades discentes) . 

A~ricultura, pecuária e. silvicultura ---: A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados col[lstantes 
da tabela: 

PRODUCAO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRICOLAS lha) 

% aóbre tTnidade l Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

--------- ---- -------- ----- -- ----
Arroz. 38 720 Saco 60 kg 600 000 180 000 52,80 
Milho ... 23 232 Saco 60 kg 400 000 48 000 14,07 
Algodão .. 16 940 Arrõba 200 000 32 000 9,38 
Mandioca. 1 312 Tonelada 44 000 26 400 7,74 
Feijão. 8 712 Saco 60 kg 50 000 ·21 000 6,15 
Laranja 1 862 Cento 300 000 9 000 2,63 
Banana. 1 575 Cacho 200 000 7 000 2,05 
Outras. 1 190 - - 17 685 5,18 

TOTAL .. ... 95 552 - -- 341 085 100,00 

A principal atividade econômica do município é a agri
cultura. As terras de Ituiutaba e do ex-distrito de Capinó
polis são reputadas entre as mais ferazes do mundo, com
paráveis, segundo Humboldt, Sainte-Hilaire e Edward Mi
liward. às da Ucrânia, na Rússia, e às do vale do São Lou
renço, no Canadá. O cultivo em tôda a zona obedece a um 
alto nível de mecanização, possuindo Ituiutaba mais de 
meio milhar de· tratores, bem como numerosas colhedeiras 
de arroz, o que lhe vale o título de "capital do arroz". 

A administração municipal pretende empreender uma 

sistemática campanha de reflorestamento, capaz ni;io só de 

barrar os primeiros sinais de erosão, como de regularizar a 

incidência das chuvas, cuja falta ou irregularidade tem cau

sado decréscimo na produção rizícola, com sérios prejuízos 
para os agricultores e para o município. Sabendo-se que 
o arroz, ,na região onde se localiza ltuiutaba, é produzido 
indistintamente nas planícies e nos espigões, somente me
diante a irrigação seria possível contornar o desastre das 
sêcas . Há no município um pôsto Agropecuário do Ministé
rio da Agricultura, bem assim uma Circunscrição do Servi
ço Rural de Defesa e Fomento, da Secretaria da Àgricul
tura do estado de Minas Gerais. Espera-se para breve a 



instalação em Ituiutaba de um pôsto de Classificação de 
Algodão,, da Secretaria da Agricultura, havendo ainda um 
projeto do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômi
co, para a instalação de um g,rande armazém na sede mu
niéipal, com capacidade para mais de ~2 000 toneladas de 

cereais. 
As mais importantes culturas agrícolas de Ituiutaba 

~ão o arroz, o milho, o algod~io, a mandioca e o feijão. A 
cultura mais disseminada é o uro?, que lidera também a sa
fra ituiutabana. Os principais mercados ou centros com
pradores dos seus produtos a?;rícolas são: São Paulo (ca
pital), Distrito Federal, Belo Horizonte, Rio Prêto (SP), 
Campinas (SP), Rio Claro (SP), Uberlândia e Barre

tos (SP). 

Pecuária Em 31-XII-55, ass1m se contavam os reba-

nhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABI!:ÇAS 

VALOR 

(Cr$ I 000) % sObre 
o total 

----------------- -------- ------- -------

Asininos ... 20 80 O.Gl 
Bovinos .. ~ 00 000 360 000 75,39 
Caprino 3 200 384 0,08 
Eqüinos .. 15 000 18 000 3,76 
Muares ... 2 500 3 000 0,62 

·OvinOs ... I 600 272 0,05 
Sufnos. 120 000 960 000 20,09 

TOTAL .. 477 736 100,00 

A atividade pecuana tern alta. expressão econômica, 
sendo Ituiutaba um dos grand·~s centros de criação de gado 
vacum, suíno e eqüino do estado, gado êsse não só expor
tado, mas também abatido, concorrendo para a indústria de· 
produtos alimentares. 

Em relação aos suínos, convém notar que poucos muni
cípios mineiros os apresentam ·~m número superior a 50 000 
cabeças. Ituiutaba, pois, corr. cêrca de 120 000 cabeças, 
apresenta-se com realce no quadro estadual. 

Os principais centros importadores de seu gado são 
Barretos, Rio Prêto e Uberlândia. 

O abate de gado no município, em 1955, é expresso 
pelos dados constantes do se~~uinte quadro: 

NÚMERO DE CABEÇAS ABATIDAS 

ESPll:CIES 
Consumo Consumo Consumo Total público próprio industrial 

-·-·----------- ------- ------- ------ ------
Bovinoa. 2 575 I 418 12 519 16 512 
Sufnoo .. 3 947 2 923 10 062 16 932 
Ovinos .. - 139 - 139 
Caprinos .. - 347 - 347 

TOTAL. ..... 6 522 4 827 22 581 33 930 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
por êsses dados, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta-
INDÚSTRIA beleci-

empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % sObre N." de Pot~ncia 
o total motores em c.v. ----------- ---- ---- ---- ---- ----------

Indústria extrativa mi-
neral ......... 

lndtístria de transf~~m~: 
3 I'' 340 0,26 2 21 

ção e beneficiamento 
dos produtos agrícolas 40 31:! 68 653 53,24. 50 2 525 

Indústria manufatureira 
e fabril .... 69 52 li 59 988 46,50 115 I 228 

TOTAL .. 112 8S~i 128 981 100,00 167 3 774 

A atividade industrial é de real valor econômico para 
o município. 

Os principais ramos industriais são: beneficiamento 
do arroz, fabrico de manteiga, banha e subprodutos suínos, 
beneficiamento do algodão, fabricação de · óleo de caroço 
de algodão, produção de charque e subprodutos bovinos, etc. 

O valor da indústria de transformação e beneficiamen
to de produtos agrícolas atingiu, em 1955, o valor de 298 
milhões de cruzeiros. No mesmo ano, a indústria manufa
tureira e fabril alcançou 187 milhões de cruzeiros. É pouco 
desenvolvida a indústria extrativa, reduzindo-se à retirada 
de areias e pedras para construção e pavimentação, argila 
para a fabricação de tijolos e telhas, e diamantes. Éstes 
em escala diminuta. 

As fábricas e indústrias mais importantes são: "Indús
trias Reunidas Fazendeira"; "Matadouro Industrial Ituiuta
ba S. A."; "Indústria e Comércio Irmãos Vilela Lt.da"; "La
ticínios Invernada Lt.da", e "Indústria e Comércio ltuiutaba 
Limitada". 

MELHORAMENTOS URBANOS - Os melhoramentos 
urbanos na sede municipal, em 1954, conforme registros 
existentes nos Serviços de Estatística da Viação e da Pro
dução de Minas Gerais, apresentavam-se de modo que se 
segue: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existtmtes ...... . 
Loflradouros públicos 

Existentes ...................... . 

Pavimentados ..... 
{

Inteiramente ............... . 
. Parcialmente ............... . 

TOTAL ................... . 

Outroá .. 

Abastecimento d'áflua 

Pr~dioa servidos, com ligações livres ..................... . 

{

Totalmente ............... . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ........ : . ..... · 

TOTAL ................. . 

EaAotos 

Logradouros servidos .. .. I De despejo ................ . 
\ De éguas superficiais ....... . 

. · {Pela rede, ........... . 
Pr~dios· eqotados ......... . 

Por fossas ........... . 

lluminaçiio pública e domiciliar (•) 

Logradouros iluminados, número de logradouros ........... . 

Liflações dof!!iciliartJs 

..... ' . {

Número de ligações ......... . 
De luz ............ . 

Consumo em kWh ......... . 

De fOrça ... 
.. {Número de ligaç6es ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados referente• ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMll:RICOS 

4 000 

46 

1 
15 

16 

30 

I 448 

4 
18 

22 

22 
5 

1 281 

I 760 

23 

I 714 

824 052 

50 

128 780 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 513 km de estradas de rodagem, dos quais 30 
se acham sob a administração federal, 15 sob a estadual e 
os restantes pertencem a particulares . Dispõe além disso 
de 1 aeroporto . 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 282 auto
móveis, 158 camionetas, 495 caminhões e 27 ônibus, entre 
veículos automotores. 
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Tábuas Itinerárias -- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICACAO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Campina Verde ......... . 
Canépolia ............... . 
Capinópolia ............. . 
Monte Alegre de Minu .. . 
Prata .................. . 
Santa Vitória ........... . 
Capital Estadual ........ . 

l)lSTÁNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAC0ES 

88 Onibua 
58 Onibua. 
42 Onibuo 
66 Onibua 
83 Onibua 

108 Onibua 
794 Automóvel e ôni· 

bua 
690 Avião Cone. Real-Aerov .. 

Capital Federal. . ; .. ; ..... 
Nac. 

1 1 70 Automóvel 
891 Avilo Cone. Real-Aerov .• 

Nac. 

COM~RCIO E BANCOS - Conta a população do municí~ 
pio com 42 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede, e ainda com 492 varejistas. Dêstes, 385 se lo
calizam na cidade. O movimento qancário realiza-se atra
vés de 7 agências. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos, relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números a baolutoa % aObre o total 
DISCRIMIN ACAO 

I Sabem Não Sabem Nlo 
Total ler e sabem ler e aabem 

escrever ler e ·escrever ler e 
escrever(•) escrever( .. ) 

------------- --·--- ·--- -----

{Homens ... 4 032 3 115 917 77,25 22,75 
Quadro ·urbano Mulherea .. 4 445 2 931 1 514 65,93 34,07 

TOTAL. 8477 6 046 2 431 71,32. 28,68 

{Homena ... 18 300 7 116 11 184 38,88 61,12 
Quadro rural. . Mulheres .. 16 312 s 218 11 094 31,98 68,02 

TOTAl. 34 6U 12 334 22.278 . 35,63 64,37 

{Homens ... 22 332 10 231 u 101 45,81 54,19 

Em geral...... M;:e~e:·~ 20 757 8 149 12 608 39,25 60,75 

43 089 18 380 24 709 42,65 57,35 

(•) Incluaive peaeoas de instrução nlo declarada. 

Ensino Primário -· Elementos coletados pelo Serviço de 
Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, apresentam o ensino primário munici
pal através do presente quadro: 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICA CÃO 

1954 1955 1956 
---------------- ------- ----· -- ------
Unidadeo eacolareo ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva. . . . . . . . . . . .. . 

33 
97 

3 304 

39 
108 

2 543 

48 
141 

4 895 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 57,14%. 

Outros ensinos - Em 1956 havia· os seguintes estabeleci
mentos de ensino não primário: Instituto Marden (cursos 
Técnico de Contabilidade e Ginásio); Ginásio Escola Co
mercial São José (cursos Técnico de Contabilidade e Gi
násio); Escola Normal Santa Tereza (formação de pro
fessôras); Aero Clube de ltuiutaba (curso de pilotagem) 
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e duas escolas de datilografia. Com isso, Ituiutaba atrai 
es~udantes de todos os municípios limítrofes. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem c:art~cte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANCAS 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributéria 
------------------
1951" """ .... 3 814 2 149 

1952 .. "" ...... s 630 3 321 

1953 .... " .... .. 7 44!1 4 365 

1954 ......... ... 8 801 4 611 

1!155 ............ 10 821 5 720 

(Cr$ 1 000,00) 

Deapeaa 
realiuda 

--·----
3 601 

6 130 

6 631 

10 090 

20 004 

Sal 
dl 

do ou 
!Cicit 

---· 

-

-
-

213 

soo 
11111 

1 21111 

9 1113 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento, no período de 1951-1955, foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal E•tadual Municipal 

1951.. ············ .......... 3 808 11 705 3 814 

1952. ············ 6377 20 001 s 630 

1953. 7 049 27 897 7 449 

1954 ... 8 971 23 706 8 801 

1955 ..... 14 723 28 564 10 8ll 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O municiipio de 
Ituiutaba está localizado no Triângulo Mineiro, mi zona a 
que se convencionou chamar "Pontal do Triângulo", apre

sentando um território pouco acidentado. A cidadE!, edifi

cada em lugar plano, tem ruas e avenidas com bc•m tra
çado e iluminação satisfatória; é banhada, em suas proxi

midades, pelo rio Tijuco. Conta com 7 hotéis, 11 pensões 

e 2 cinemas . 

Circulam no município, uma vez por semana, 2 perió
dicos: "Fôlha de Ituiutaba" e "Correio do Pontal".. Ituiu
taba dispõe de uma radioemissora: "Rádio Platina de Ituiu
taba" - ZYL-4 .· Possui 3 bibliotecas, com mais dt~ 1 000 
volumes: biblioteca 'do Instituto Mardem, com 2 1.93 vo

lumes, biblioteca da Escola Normal Santa Teresa, com 1800 
volumes e biblioteca do Ginásio São José, com 1 250 volu
mes. E ainda 3 tipografias e 3 livrarias. 

Cachoeira Dourada vista ainda por outro ângulo 



A cidade é bem iluminada, e, com a inauguração, em 

1956, da Usina Salto do Momis, é uma das raras comunas 
brasileiras acusando superavit de energia elétrica. Dis

pondo de 3 450 H. P., o seu consumo atual é de apenas 

750 H.P. 

Quanto aos recursos naturais, o município possui vá

nas quedas d'água ainda inexploradas, como: Salto dos 

Baús (6 000 H.P. ), Salto de Gambá (2 000 H.P. ), cor

redeiras da Cachoeirinha ( 1 000 H . P. ) , os dois Saltos do 

Prata (um com 1500 H.P. ,~o outro com 1000 H.P.), 
corredeira do Cachoeirão ( 1 ~ 00 H . P . ) e Salto São Lou

renço ( 500 H. P. ) . 

O município é servido por uma Agência Postal-telegrá

fica do D . C . T., funcionando, ainda, na cidade duas esta

ções radiotelegráficas, uma do Estado e outra do Consórcio 

Real-Aerovias-Nacional. 

No território provinciano existem dois acidentes geo

gráficos dignos de menção: o Salto da Prata, situado a 25 

·quilômetros da cidade, na rodovia que demanda a BR-31 

(São Paulo-Cuiabá), e o Salto do Morais, a 6 km da sede 
municipal, onde hoje se acha a usina hidrelétrica que for

nece a energia à cidade . 

No campo da assistência hospitalar, a Casa de Saúde 

Santa Cecília, dispondo de instalações modernas e comple· 
tas, presta relevantes serviço!: à população local. Há ao 

todo 5 hospitais com 88 leitt>s, 1 serviço de saúde e 19 

médicos exercendo a profissão . Para assistência social dis

põe Ituiutaba da "Associação de Proteção à Maternidade 

e à Infância de Ituiutaba", e do núcleo da "Sociedade de 
Assistência aos Lázaros e DefE~sa contra a Lepra". 

Quanto às riquezas naturais, as de maior evidência no 

município são: diamantes (no leito. do rio Tijuco ), madei

ras, calcários, hervas medicinais e peixes. A uns 45 km 

da sede municipal, próximo ao Rio da Prata, na estrada para 

o distrito de Curinhatã, existe uma fonte de água bicarbo

natada, comercialmente inexplorada. 

Com vida movimentada e laboriosa, mantém intenso 
comércio com as seguintes praças: Capital Paulista, Dis
trito Federal, Uberlândia, Barretos (SP), Belo Horizonte, 
Campinas (SP), Araraquara (SP), Rio Claro (SP), La

vras Uberaba, Araguari, São Carlos (SP), Quirinópolis 

(GO), Jataí (GO), Rio Verd~ (GO), Mateira (GO), Ca

pinópolis, Canápolis, Campina Verde, Santa Vitória, Itura

ma, Monte Alegre de Minas, Cachoeira Alta (GO), e ou
tras. 

ltuiutaba é servida por li11ha aérea regular - ConsÓr
cio Real-Aerovias-Nacional - e por táxis-aéreos. 

Para a eleição de 3-X-1955, mantinha o município 
8 299 eleitores inscritos, comparecendo às urnas 4 872. 

Nessa época, foram escolhidos os 13 vereadores que com
põem o Legislativo da cidad«!. 

Encontra-se instalada na cidade a Agência de Estatís
tica - órgão componente do sistema estatístico nacional. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 

pelei Agente de Estatística José Lttiz de Oliveira). 

ITUMIRIM - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A atual cidade de Itumirim deve a sua 
existência ao antigo povoado do Coruja, que fazia parte 
do então distrito de Rosário de Lavras, que, por sua vez, 
teve os seus fundamentos na antiga capela de "Nossa 
Senhora da Cachoeira do Rio Grande", construída em 1730 
e cujo administrador foi o capitão Francisco Bueno da 
Fonseca, paulista de Taubaté, tendo como colaboradores 
os sitiantes Antônio Nunes Cardoso, Diogo Bueno da Fon
seca, Ângelo Pinto e Pascoal Leite. 

Em data que não se pode precisar, residiu na atual 
fazenda do "Recreio" um filho do intrépido bandeirante 
Amador Bueno da Fonseca, e como naqueles dias o socor
ro e a agressão se faziam mutuamente, êste povoador de 
Minas tinha. a missão de garantir a passagem do rio Capi
vari, vedando-a a quem quer que fôsse, quando ouvisse um 
estampido de arma de fogo em determinado lugar, con
forme combinação que tinha com seus parentes, pais e 
irmãos residentes na margem do Rio Grande. O mascate 
Gulart Brum, que negociava com gêneros, de· Campanha 
para o norte, viu-se apaixonado por uma das filhas do 
bravo bandeirante Bueno. :ítsse amor teve contra si a von· 
tade do velho pai. Os jovens enamorados, porém, não se 
desiludiram e, burlando a vigilância dos asseclas da fa
zenda, a mimosa mineira fugiu ao encontro do seu amado. 
Brum, que já esperava pela noiva, partiu ao galope acelera
do dos corcéis. Descobertos e perseguidos, quando soou o 
estampido avisando à guarda do rio, já os fugitivos se encon
travam a longa distância, a caminho de Campanha, para se 
casarem. Poucos dias depois, apesar dos avisos e ameaças, 
Gulart Brum penetrava com sua espôsa nos currais da fazen
da do sogro. Com tal demonstração de bravura e sangue 
frio, a oposição da família transformou-se em aliança. De
pois dêsse incidente, foi o desenvolvimento do lugar con
tinuando; aperfeiçoou-se a guarda da ponte, construindo-se 
casas para alojamento dos policiais de então. Daí conti
nuou por longos anos a apatia e paralisia do progresso. Só
mente mais tarde foi construída pelos Srs. Antônio Coelho, 
João Pereira, capitão Geraldo Teodoro de Resende· e An
tônio Teodoro de Resende uma capela na qual se rezou a 
primeira missa em 1891, pelo Monsenhor Aureliano Deoda
to Brasileiro. Foi êste o marco inicial para o progresso, pois 
logo após a construção da capela, se foram agrupando outras 
construções e em pouco tempo estava constituída a povoação 
com o nome de Coruja. Com o avançamento dos trilhos da 
então .Estrada de Ferro Oeste de Minas, de Lavras para 
Barra Mansa, foi construída no Coruja a primeira estação 
além de Lavras, que recebeu. originàriamente, o nome de 

Visto parcial da Ruo São José 
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Igreja N. s.a dos Passos Vista parcial da cidade 

Francisco Sales . A estação ferroviária se inaugurou a 21 
de janeiro de 1897. Em 20 de janeiro de 1913, ali surge o 
telefone. Em 1915, era criada a primeira escola estadual. 
Aos 7 de agôsto de 1918, tinha sua primeira instalação hi
dráulica . Com o surto de progresso do povoado, foi trans
ferida a sede distrital de Rosário para Coruja. Em janeiro 
de 1924 foi então o arraial iluminado a luz elétrica, tendo, 
neste mesmo ano, o seu nome mudado para Itumirim . 

Foi o distrito elevado à categoria de município em 
1943. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito do Rosá
rio (hoje povoado do município)' deve a sua criação à Lei 
provincial n.0 1 078, de 4 de outubro de 1870. A "Divisão 
Administrativa, em 1911" e os quadros de apuração do Re
censeamento Geral de 1-IX-1920 apresentam-no subordina
do ao município de Lavras. Por fôrça da Lei estadual núme
ro 843, de 7:..IX-1923, o distrito em aprêço passou a de
signar-se . Coruja . Consoante a divisão administrativa do 
estado, fixada por eBsa Lei, o distrito de Coruja permanece 
como integrante do município de Lavras. A Lei estadual 
n.0 ' 860, de 9 de set1~mbro de 1924, substituiu novamente a 
denominação do distrito, dessa vez para Itumirim. De con
formidade com o quadro da divisão administrativa relativo 
a 1933, os quadros da divisão territorial, datados de 
31-XII-1936 e 31-XH-1937, o anexo ao Decreto-lei estadual 
número 88, de 30 dEl março de 1938, e ainda a divisão judi
ciário-administrativa do estado, vigente no qüinqüênio 
1939-1943, e estabelecida pelo Decreto-lei número 148, de 
17 de dezembro de 1938, o distrito de Itumirim mantém
-se jurisdicionado ao mesmo município de Lavras. Em fa
ce do Decreto-lei estadual número 1 058, de 31 de dezembro 
de 1943, que instituiu a divisão territorial do estado, para 
vigorar em 1944-1948, criou-se o município de Itumirim, 
que, nessa divisão, aparece constituído de 4 distritos, o da 
sede e os de Ingaí, Itutinga e Luminárias, todos desligados 
do município de Lavras, o último, porém, não totalmente, 
em virtude de parte do seu território se ter transferido para 
o distrito de Carrancas, do município de Francisco Sales. 
Em ·1948, perdeu o distrito de Luminárias para constituição 
do novo município de igual nome, aparecendo na divisão 
territorial do estado, em vigor no qüinqüênio 1949-1953, 
constitUído de 3 distritos: o da sede ·e os de Ingaí e Itutin
ga . De acôrdo com a nova divisão aprovada pela Lei esta
dual número 1039, de 12 de dezembro de 1953, para vi
gorar no qüinqüênio 1954-1958, o município de Itumirim 

aparece constituído de 2 distritos: Itumirim e Ingaí. O dis
trito de Itutinga emancipou-se para a formação do município 
de idêntico nome. 
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FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Segundo a divisão lterrito· 
rial do estado, vigente no qüinqüênio 1944-1948, e fixada 
pelo Decreto-lei estadual número 1 058, de 31 de de•:embro 
de 1943, o município de. Itumirim, instituído por êsse De
creto, pertence ao têrmo e à comarca de Lavras. No qüinqüê
nio 1949-1953, o município de Itumirim permanece subor
dinado ao têrmo e à comarca de Lavras. A Lei estadual 
n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, que aprovou a nova 
divisão do estado, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, 

criou a comarca de Itumirim, tendo sob sua jurisdição o 
município de Itutinga. A comarca foi instaiada aos 28 de 
março de 1955. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul, no Estado de Minas Gerais . O seu terriltório é 
montanhoso em grande parte. A área é de 537 quilômetros 

quadrados. A temperatura, determinada em graus ce·ntígra
dos, apresenta as seguintes médias: das máximas, 2:8; das 
mínimas, 10; compensada, 19. A sede municipal, situada a 

816 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
21° 19' 00" de latitude Sul e 44° 52' 30" de longitude 
O. ·Gr. Dista da capital do estado, em linha reta, 184 qui
lômetros, no rumo S. S. O. 

SITUAçÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950,. era de 8 794 habitantes a população do município .. 

Praça Rio Branco Pôsto de Higiene 



Grupo Esc.olar Castro Alves Prefeitura Municipal 

Estim~tivas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 6 328 pessoas como sua população prová
vel em 31-XII-55, quando a densidade demográfica deveria 
ser de 12 habitantes por quilômetro quadrado. Explica-se 
aquêle decréscimo por haver sido desmembrado, depois de 
1950, o distrito de Itutinga. 

Principais aglomerações urban:~.s - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações na área rlo município eram a sede 
as vilas de Ingaí e de Itutinga. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do Re
censeamento Geral de 1950, assim se localizava a popula
ção de Itumirim: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULACAO 

Sede .... . . . . . . . . . . 
Vila de IngaL ........ 
Víla de Itutinga ....... 
Quadro turar .......... 

TOTAL -GERAL .... 

POPULACAo PRESEN~E 
1.•-VII-1'950 

Homens Mulheres 

452 470 
283 261 
332 313 

3 370 3 313 

4 437 4 357 

Total 

Nú'meros 
absolutos 

922 
544 
645 

6 683 

8 794 

% sôbre 
o total 

geral 

10,48 
6,18 
7,33 

76,01 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade - O Recenseamento Geral de 1950 dava a se
guinte distribuição para os habitantes do município, ramos 
de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ........ 
Indústrias de transformação. ..... 
Comércio de mercadorias ........ 
ComErcio de imóveis e valores mobi-

liár~os, crédito, seguroe e capitali-
zaçao ....................... 

Prestação de serviços. . . . ...... 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem. 
Profissões li be~ais .... 
Atividades sociais. 
Administração púbÜ~~; 'Legi~lativo 

e justiça.... . . . . . . . . . . . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~sticas não remu-

·neradas e atividades escolares dia-
centes ........... 

Condições inativas ... 

TOTAL .. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

I 967 97 
lO --

146 -
72 2 

8 --
59 116 

57 I 
3 -

17 19 

16 3 
6 

306 2 570 
328 144 

2 995 2 952 

Total 

Números 
absolutos 

2 064 
lO 

146 
74 

8 
175 

58 
3 

36 

19 
6 

2 876 
472 

5 947 

% sôbre 
o total 

geral 

34,73 
0,16 
2,45 
1,24 

0,13 
2,94 

0,97 
0,05 
0,60 

0,31 
0,10 

48,39 
7,93 

100,00 

As principais atividades econômicas dos habitantes de 
Itumiriin - agropecuária e inc,ústria de transformação -' 
identificaram-se pelas quotas de pessoas que exercem a 

ocupação principal,. nos ramos de "Agricultura, pecuária e 
silvicultura" (34,73% ), e "indústria de transformação" .. 
(2,45%). 

A~ricultura, pecuária e silvieultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados consbmtes 
da tabela: 

CULTURAS AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

AO RI COLAS Chal 
Unidade Quantidade Cr$ I 000 % aôbre 

o total -------- ----- ------ ----- ----- -----
CafE ... ....... 300 Arr6ba 8 700 3 480 132,25 
Arroz .. ..... 400 Saco 60 kg 7 550 2 265 ' 20,98 
Feijão ....... 100 . . . 1 310 I 995 18,48 
Milho ... .... 550 . . . 9 850 1 478 13,69 
Outras .. .. - --· 1 577 14,60 

TOTAL. ..... ... - 10 795 100,00 

Figuram sob o denominativo "outras" os produtos, cujo 
valor, no referido ano, foi inferior a 1 milhão de cruzeiros: 
fumo, laranja, mandioca, cana-de-açúcar, banana, batata
-doce e cebola. Rio de Janeiro e alguns municípios vizinhos 
importam os produtos agrícolas do município. 
Pecuária - Em 31-XII-55, dêsse modo se apresentavam 
os rebanhos locais: 

REBANHOS 

Asininos ...... 
Bovinos ........... 
Caprinos .... ············ 
Eqüinos ..... 
Muares ....... 
Ovinos .. . . . ' . . . . . ' 
Sulnos .. .............. 

TOTAL .... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

7 
Ui 000 

50 
I 300 

190 
420 

5 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

18 
28 800 

8 
2 340 

418 
63 

4 000 

35 646 

%aôbre 
o total 

0,05 
80,81 

0,02 
6,56 
1,17 
0,17 

11,22 

100,00 

Constitui a pecuária a principal fonte de receita do 
município, pois que a atividade fundamental para a econo
mia da comuna fortemente lhe está ligada, haja vista o va
lor da produção da indústria de laticínios que, em 1955, atin
giu 18 milhões de cruzeiros, com a fabricação de manteiga e 
vários tipos de queijo. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida pe
los seguintes dados, relativos a 1955: 

N." de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta-

INDÚSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % oôbre N.• de Potencia 
o total motores em c. v. 

------------ ---------------------
Indústria extrativa mi· 

neral .. . ............ 14 39 655 10,52 - -
Indústria de transforma· 

ção e bcneficiamento 
dos produtos agrlcolas 24 30 83 1,33 - -

Indústria manufatureira 
e fabril. ..... ..... ... 17 45 5 484 88,15 2 4 

TOTAL. . ......... 55 114 6 222 100,00 2 4 

Reservatório de água n. u Z Fôro Municipal 

911 



O valor da produção industrial extrativa foi, em 1955, 
de 2,3 milhões de cruzeiros, o da indústria de transforma
ção, 700 mil cruzeiros e da manufatureira e fabril de 20 mi
lhões de cruzeiros. 

MELHORAMEN~ros URBANOS - Os melhoramentos 
urbanos na sede m1micipal, em 1954, conforme registros exis
tentes nos Serviços de Estatística da Viação e da Produ
ção de Minas Gerais, dessa forma eram vistos: 

ESl?ECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ......... . 
LoAradouros públicos 

Exiatenteo ...... . 

Pavimentadoa ..... 
{ 

Inteiramente. . . . . . . . . . ..... . 
. . . . . Parcialmc!nte ............... . 

TOTAL ................. . 

Outroa ................................................ . 

Abastecimento d'AAua . 

P ~d· "d {Pooauindo penaa ............ . 
r~~~: 101 aerv1 oa ........... . 

TOTAL ................. . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouroi aervidoa. . . . . . . Parcialmente ........•....... 

TOTAL .................. . 

EsAotos 

{

De delpejo .......... . 
Logradouroa aervidoa. 0 ••••• 

De. 6guaa auperficiaia 

·Pr~d· tad {Pela rede ............ · ...... . 
" 101 eago oa .......... . 

Por foaaaa. ; ............... . 

lluminar;llo pública e d'omiciliar (•) 

. { Nlímero de logradouros ..... . 
Logradouroa &luminadou..... N6mero dle· focos ........... . 

· Conaamo em kWh ......... . 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

286 

. 23 

3 
1 

4 

19 

115 

115 

13 
1 

14 

9 

4 

27 

11 

21 
60 

131 000 

LiAar;ões domiciliares (•) . . · 
De luz ..................... {N6mero de ligar;õea ......... . 

Conaumo em kWh ......... . 

{

N6mero de ligações ..... ; ... . 
De fOrça .................. . 

Conaunto em kWh ........ · .. 

160 

36 800 

3 

2 124 

(•) Dadoa referentes ao ano de 1955. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território murticipal é 
cortado por 223 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 193 se acham sob a administraÇão municipal e os 
restantes pertencem a particulares. É servido pela Estrada 
de Ferro Rêde Mineira de Viação. Dispõe além disso de 1 
campo de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha sob regis
tro 7 automóveis, 12 camionetas, 25 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Bom Suceeao ........... . 

Itutinga ........ · ........ . 
Lavrae ................. . 

Luminllriaa ............ . 
Paula Freitas ........... . 
Capital Estadual ........ . 

Capital. Federal. ........ . 

31.2 

DIST~CA VIA DE OBSERVAÇOES 
(km) TRANSPORTE 

104 Ferrovia 
87 Rodovia 
31 Rodovia 
32 Ferrovia 
21 Rodovia 
40 Rodovia 
31 Ferrovia 

539 Ferrovia 
398 Ferrovia 

326 Rodovia 
409 Ferrovia 
446 Rodovia 

Via Lavraa·RMV 

R.M. Viação 

RMV 
Via Garr;aa -'- RMV 
Via Aureliano Mou-

rão- RMV 
Via Lavras 
Via Barra Manaa RMV 
Via Carmo da Cacho-

eira 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população dct muni
cípio com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas s:ituados 
na sede e ainda com 58 varejistas. Dêstes, 25 se localizam na 
cidade. As transações realizam-se com as praças do Distrito 
Federal e várias comunas mineiras. O serviço balllcádo é 
realizado por meio de uma agência e 5 correspol:tdentes. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do CE!nso de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos, relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6nreroa abaolutoa % aObr" o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem ,, Nio ·Sabem Não 
Total ler e sabem ler e ' sabem 

ler e escrever ler e escrever 
eacrever(•) eacrever(•) 

------------~- -------------------
{Homena ... 892 530 362 59,41 40,59 

Quadro urbano Mulherea .. 893 480 413 53,75 46,25 

TOTAL 1 785 1 010. 775 56,58 43,42 

{Homena ... 2 793 1 018 1 775 36,44 63,56 
Quadro rural. . Mulherea .. 2 673 943 1 730 35,27 64,73 

TOTAL s 466 1 961 3 505 35,87 64,13 

{Homena ... 3 685 1-548 2 137 42,00 58,00 
Em geral...... Mulherea .. 3 566 1 423 2 143 39,90 60,10 

TOTAL 7 251 2 971 4 280 40,97 59,03 

( 0 ) lncluaive peosoa• de inatrução não declarada. 

Ensino Primário - Pelo levantamento do Serviço de Es
tatística da Educação do estado de Minas· Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, foi possível situar o ensino primário 
municipal no presente quadro: 

DADoS NUMl!:RICos· 
ESPECIFICACXO 

1954 1955 1956 
----------- .,...------1..:..·----- ---
Unidadea eacolareo ............. . 
Corpo docente ............. , .. . 
Mat'rlcula efetiva ..............• 

13 
28 

835 

15 
28 

867 

16 
28 

865 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à .per 

pulação infantil em idad.e escolar, é de aproximai:lamente 

59,45%. 

FINANÇAS PúBLICAS -:-· A situação das finanÇSlS públi
cas no município, no perío~o de 19S 1-1955, é bem caracteri
zada pela tabela abaixo~ 

ANOS 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total · Tribut6r'ia 

Detopeaa 
tealizada 

Saldo ou 
,deficit· 

·-------·- --------------~--- ------
1951 ........... . 
1952 ............ . 
1953 ........... . 
1954 ......... . 
1955 ........ . 

620 
774 

1 448 
1 066 
1 186 

244 
248 
294 
283 
305 

596 
774 
995 

1 428 
1 188 

24 

453 
362 

2 

Quanto à arrecadação, nas três esferas adminis:trativas, 
o movimento no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr~i 1 000,00)" 
ANOS 

Federal Estadual 1\lunicipal 
--------------·-·--1-----1!------
1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

326 
395 
461 
605 
826 

1 384 
1 842 
1 973 
2 600 
2 613 

620 
774 

1 448 
1 066 
1 186 



ASPECTOS DA VIDA MUN'ICIPAL - O território de 

Itumirim é montanhoso em gmnde parte, contando, como 

principal acidente geográfico, com a serra da Pirambeira 

ou do Francisco Sales, nas proximidades da sede munici

pal, e que no sistema orográfico constitui um ramal da ser

ra Carrancas; além desta, citam-se as serras do Campestre 

e da Estância. O município é banhado pelos rios Capivari 

e lngaí -que se juntam na mencionada serra Pirambeira, 

um pouco acima da cidade - e o rio Grande. 

Quanto aos recursos naturais, ltumirim possui várias 

quedas d'água tais como: cachoeira do Cortume, cachoeira 

das Perobas e cachoeira da Pirambeira do Funil. 

Existe na cidade de Itumirim um pôsto de saúde man

tido pelo estado; um médico e:{erce ali suas atividades pro

fissionais. Conta a população com uma rêde de 54 telefones, 

2 hotéi~, 1 cinema, uma radioemissora, 4 tipografias e duas 

livrarias. 

A cidade de ltumirim qu~1se tôda calçada a paralelepí

pedos, possui ótimo serviço de: abastecimento d'água e um 

clima temperado e salubre. 

Sendo de 1878 o número de eleitores inscritos para o 

pleito de 3-X-1955, às urnas campareceram 1148, quando 

foram escolhidos os 9 vereadores que compõem o atual 

Legislativo. 

Encontra-se instalada na ·:idade uma Agência de Esta

tística - órgão componente do sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística José Lisboa Ximenes). 

ITURAMA -MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Os primitivcos habitantes da região, onde 
está situado o município de lturama, foram índios da tribo 

dos caiapós, nas proximidadi$ de uma cachoeira do rio 

Grande, a uns 20 km da atual sede municipal. O local onde 
os aborígines fixaram seu aldeamento, no passado, é, ainda 

hoje, comumente conhecido e chamado de "Aldeia dos Ín

dios". O primeiro contacto dê!:tes com o branco foi na oca

sião da passagem da coluna chefiada pelo Visconde de To

né, por aquelas paragens, durs.nte a guerra com o Paraguai, 

não havendo entre brancos e: índios nenhum atrito, pois, 

aquêles já eram retirantes da região de Uberaba e Araxá. 

No município, porém, não existe· nenhum vestígio e nem 

são encontradiças peças de s·Jas cerâmicas, utensílios, etc. 

O único sinal de sua passagem é a "Aldeia dos índios". 

Dada a deficiência de informes históricos, não se pode 

precisar quem desbravou a região, e quais os primeiros ha

bitantes que ali fixaram residência. 

O povoamento foi paulatino, com origem desconhecida, 

permanecendo anônimos e mesmo esquecidos os primeiros 

desbravadores. 

20-2493!1 

Já em 1890, nas imediações da atual cidade de Itura· 
ma, naquela ocasião, município de Campina Verde, havia 
uma fazenda de vastíssima extensão territorial - "Fazend~ 

Santa Rosa" - de propriedade de Dona Francisca Jus· 

tiniana de Andrade. 

Mulher de bondade invulgar, nobres gestos e vontade 

inquebrantável, planejou formar ali uma povoação a fim 

de densificar o · povoamento da região, quase u~ deserto 
naquela época. 

Dias, meses e anos decorreram. Seus ideais, porém, per· 

maneciam inalteráveis, e, graças à prioridade de seus anseios 

em 24 de março de 1897, conferiu uma escritura pública de 

doação do patrimônio, num total de 189 alqueires, par~ 

ser ali erigida uma capela ao Sagrado Coração de Jesus 

Após a doação, iniciou-se a venda da área a terceiros 

pela Diocese de Uberaba, (dando esta ao patrimônio, come 

reversão, a almejada capela, isto por volta de 1900 a 1905) 

Em seqüência à ereção da capela, surgiram as primei· 

ras casas do patrimônio resultando, mais tarde, num povoa· 

do cujo nome primitivo, como homenagem de exaltaçãc 

à sua fundadora, D. Francisca Justiniana de Andrade, foi ho· 

mônimo ao de sua fazenda: Povoado "Santa Rosa". 

Quando foi criado o distrito, em 1938, permanecet 

êste com o nome de Santa Rosa. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi criad< 

pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 

1938, com sede na povoação de Santa Rosa e com territó 

rio desmembrado do distrito de São Francisco de Sales 

figurando no quadro da divisão territorial do Estado, fixadc 

pelo mencionado Decreto-lei número 148, para vigorar nc 

qüinqüênio 1939-1943, integrado no município de Campi 

na Verde. 

Pelo quadro da divisão territorial judiciário-adminis 

trativa do Estado, em vigência no qüinqüênio 1944-194~ 

fixado pelo Decreto-lei n.0 1 058, de 31-XII-1943, teve ' 

distrito de Santa Rosa mudado seu topônimo para Caméli~ 

Por fôrça da Lei estadual número 336, de 27 de dezem 

bro de 1948, foi o distrito de Camélia elevado à categoril 

de município com o nome de Iturama e constituído de 1 se 

distrito: o da sede. 

De acôrdo com a nova divisão aprovada pela Lei es 

taduai número 1039, de 12 de dezembro de 1953, para vi 

gorar no qüinqüênio, o município de lturama é constituídc 

de 2 distritos: Iturama e Alexandrita (ex-Monte Alto), dis 

trito êste, criado pela mencionada Lei 1 039. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A Lei estadual n.0 336, d 

27 de dezembro de 1948, que fixou o quadro territorial vi 

gente no qüinqüênio 1949-1953, criou o município de Itura 

ma, colocando-o sob a jurisdição do têrmo e comarca d 

Campina Verde. 

A Lei estadual n.0 1 039, de 12-XII-1953, que este 

beleceu a nova divisão do Estado para vigorar no qüinqüê 
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SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

nio 1954-1958, mantém esta subordinação do município de 

Iturama ao têrmo e comarca de Campina Verde. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona do Triângulo do Estado de Minas Gerais. O aspec

to geral do seu território é de planura. 

Sua área é de S 890 km2• A sede municipal, tem como 

coordenadas geográficas 19° 43' 54" de latitude Sul e 

50° 12' 25" de longitude W. Gr. Dista da Capital do Es

tado, em linha reta, 658 quilômetros, no rumo O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 9 425 habitantes a: população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 10 048 habitantes como sendo sua po

pulação provável, em 31-XII-55, com densidade demográ

fica de 2 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - Dados do Recenseamento de 

1950 indicam, no quadro a seguir, a localização da popula

ção do município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
t.o~VII-1950 

Homens Mulhereo 

Total 

Númeroo 
absolutoo 

%. oôbre 
o total 
geral 

- ~--------------- ----- ----- ------ -----
Sede ................... . 
Quadro rural. .................. . 

TOTAL GERAL .......... . 

265 
4 572 

4 837 

323 
4 265 

4 56b 

588 
8 837 

9 425 

6,23 
93,77 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-

3111 

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po.. 

pulação municipal, segundo os ramos de atividade. 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Ind6atriaa exttativaa .... 
Indústria de transformação .. 
Com~rcio de mercadorias .... 
Com~rcio de imdveia e valores mobi-

liários, cr~dito, seguros e capitali-
~açiio ....................... . 

Prestação de aerviçoe ....... . 
Transporte, comqnicaçõea e armaze-

nagem ...................... . 
Profissões I i berais ................ . 
Atividades soe iais .......... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dop1Esticaa, niio remu

neradas e atividades esr.:olarea di's-
centes ............... . 

Condiçõe1 inativas .... . 

TOTAL .................. . 

POPULAÇÃO PRESEN'I'Il: 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

2 450 

67 
53 

10 

5 
4 
3 

9 
3 

128 
515 

3 247 

Mulheres 

10 

45 

4 

2 

2 717 
~62 

3 040 

Tot11l 

Nlimeroo 
absolutoo 

2 460 

67 
53 

55 

5 
4 
7 

11 
3 

2 845 
777 

6 287 

% ollbre 
o total 
geral 

39,15 

1,06 
0,114 

0,87 

0,07 
0,06 
0,11 

0,17 
0,04 

45,21 
12,35 

100,00 

O município tendo 93,77% de sua população localizada 

na zona rural, co~grega no ramo "agricultura, pecutária e 

silvicultura" o maior número de pessoas econômicas ati-

v as. 

Agricultura- A produção agrícola no município em 1955, 

é expressa pelos dados constantes da seguinte tabela:: 

CULTURAS 
AGRtCOLAS 

Arroz ... 
Milho ... 
Feijão ........ 
Outra'J ....... 

TOTAL ... 

AREA 
(ha) 

2 100 
2 600 

400 
232 

5 332 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade . Cr$ 1 000 l'b sObre 
o total 

Saco·60 kg 42 000 10 500 46,97 
65 000 7 800 34,88 
10 250 2 563 11,46 

1 496 6,69 

22 359 100,00 

A principal cultura agrícola é o arroz, o que acontece 

com quase todo o extremo oeste do Estado de Minas. Se

guem-se as culturas de milho e feijão. 

Figuram em "outras" os produtos cujo valor de produ

ção, no referido ano foi inferior a 1 milhão de cru:~eiros: 
mandioca, cana-de-açúcar, tomate, batata-doce, abacald e la

ranja. 

Uberaba, Barretos, Fernandópolis e Indiaporã são os 

principais centros compradores dos produtos agríco'las do 

município. 

Pecuária- Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos re

banhos do município: 

.REBANHOS 

Asininos ..... . 
Bovinos ..... . 
Caprinos ..... . 
Eqüinos .. 
Muares ... . 
Ovinos .. . 
Sufnoa .. . 

TOTAL .... 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

6 
96 000 

200 
3 000 

700 
350 

14 000 

VALOR 

(Cr$ l 000) 

18 
163 200 

24 
4 500 
1 960 

53 
12 600 

182 355 

% 116bre 
o 1:otal 

89,54 
0,01 
2,46 
1,07 
0,02 
6,90 

100,00 



Constitui a pecuária a principal fonte econômica da 

comuna, que é centro criador de gado vacum. 

Os principais importadon!S de gado do município são 

Barretos e Uberaba. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

em parte pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N,n de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentes Cr$ I 000 % sôbre N.• de Potência 

o total motores em c.v. 

Indústria extrativa mi-
neral 3 ISS 29,80 12 

Indústria manufatureira 
e fabril. 8 D 365 70,20 

TOTAL. li 27 520 100,00 12 

O valor total da produçiio industrial municipal atin

gru, em 1955, o valor de 4,7 milhões de cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 

1954, conforme registros existentes nos serviços de Estatís

tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ... 

LoR,radouros públicos 

Existentes .. 

DADOS 
NUM:ERICOS 

21S 

lO 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 650 quilômetros ·:le estradas de rodagem, dos 

quais 550 sob a administraç~to municipal, e os restantes, 

particulares. 

A Prefeitura Municipal r·~gistrou os seguintes veículos 

motorizados em 1955: 22 automóveis, 22 camionetas, 18 
caminhões e 3 ônibus. 

Tábuas ltinerárias - Eis as tábuas itinerárias do muni
cípio: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE 
(km} TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

---~---- ~----- ------ --------- --~----
Municípios 
Limítrofes 

Apor~ (00) .. 

Campina Verde. 

lndiaporã (SP) 

Paranaíba (MT) .. 

Santa Vit6ria. 

Capital Estadual. 

Capital Federal .. 

162 Rodoviário 

96 Rodoviãrio Via H:onorópolis 
36 Rodoviário 

129 Rodoviário (Via alexandritaJ 

289 Rodoviário Via Campina Verde 

942 Rodoviárlo 

I 090 Rodo-ferroviário Via Uberaba - RMV 

1 304 Rodo-ferroviário Via Colombia - Cia. 
P.E.F. I E.F.S.J. e E.F.C.B. 

COMÉRCIO - Conta a população do município com 38 

estabelecimentos comerciais varejistas dos quais 7 situados 
na sede. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes dados 
relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

----------------- ----..---- ----- ----- ---- -----

{Homens ... 228 123 105 53,94 46,06 
Quadro urbano Mulheres .. 269 105 164 39,03 60,97 

TOTAL 479 228 269 4S,87 54,13 

{Homens ... 3 770 I 091 2 679 28,93 71,07 
Quadro rural. . Mulheres .. 3 478 685 2 793 19,69 80,31 

TOTAL 7 248 1 776 5 472 24,50 75,50 

{Homens .. 3 998 I 214 2 784 30,36 69,64 
Em geral...... Mulheres .. 3 747 790 2 957 21,08 78,92 

. TOTAL 7 745 2 004 5 741 25,87 74,13 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM:ERICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares .. 
Corpo docente ... 
Matrícula efetiva .... 

1954 

17 
26 

899 

19S5 

5 
13 

486 

1956 

s 
13 

486 

A percentagem de álunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 21,02%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
re-alizada deficit 

--~------- ------- ------- ------- -------
19Sl .... ... ... S62 177 517 45 
19S2 . .... S84 233 979 - 39S 
1953 . ...... I 102 3S6 741 361 
19S4 .. . ... I 036 395 883 153 
1955. .. I !52 447 I 121 31 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi a se
guinte: 

ANOS 

19Sl 
19S2. . ........... 
19S3. 
19S4. 
1955. 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00} 

Estadual Municipal 

I S45 S62 
2 082 S84 
2 379 102 
2 494 036 
2 694 IS2 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Iturama é o 
mais ocidental dos municípios mineiros, fazendo divisas com 
3 Estados da Federação: Goiás, Mato Grosso e. São ·Paulo. 
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A região onde está o município é plana e sem quais
quer acidentes geo1~ráficos com pontos elevados. A única 
serra existente pouc:o difere das pequenas· saliências do ter

reno, a serra dos Seis Irmãos. 

No setor hidrográfico, as terras regionais são sufi
cientemente banhadas pelos rios Grande, Paranaíba e ri
beirões São Domingos, Arantes, Bonitos e outros de me

nor porte. 
Município pastoril e agrícola, tem suas principais ati

vidades na criação de gado vacum e na cultura do arroz 

e do milho. 

Mantém relaçi>es de comércio com o Estado de São 
Paulo, principalmente com os municípios de Barretos, São 
José do Rio Prêto,. Votuporanga, Fernandópolis e India· 
porã, e com os municípios mineiros de Ituiutaba, Uberaba 

e Uberlândia. 

Existem na cidade de Iturama uma casa de saúde ( ca
sa de saúde e Maternidade Santa Rosa) e um pôsto de 
Higiene. Há 2 médicos no exercício da profissão. 

A cidade está localizada em um terreno de pequeno 
declive e na confluência dos córregos Santa· Rosa e Quati. 
De traçado simples, suas ruas em sentido leste-oeste têm 
nomes de cidades triangulinas. Suas avenidas, rumo norte
~sul, portam nomes dos Estados e Territórios brasileiros, 
e as praças, nomes dos fundadores, cooperadores e pa
dres que já servira:m ao· município. Contam-se 2 hotéis e 
1 pensão. Vereadores em exercício: 8._ Eleitores alistados: 
2 511. Votantes nau eleições de 3-X-955: 1241. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatbtica João de Andrade Filocre). 

ITUTINGA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - SE!m dúvida, Itutinga foi fundada pela au
dácia dos bandeirantes de Taubaté, em sua faina para des
bravar as terras de lYiinas Gerais, na cata de riqueza. O ouro, 
como sabiam, não estava assim tão à vontade do homem. A 
terra era virgem, habitada por selvagem e por um sem-nú

mero de animais, pouco interessados pela civilização. Se· 
ria mister desbravá·la. E foi justamente o que os bandeiran
tes fizeram. Colocaram em condições de aproveitamento 
aquela rica região, onde, mais tarde, fundaram o arraial 
de Santo Antônio da Ponte Nova, hoje cidade de Itutinga. 
Primeiro, uma igre.iinha - símbolo de fé - depois foram 
aparecendo as casas - uma a uma - puxando venda e es
cola, com suas primeiras investidas de civilização. 

Pode-se tomar o ano de 1794 como o de construção 
da capelinha do lugar, que foi erguida sob a invocação de 

Santo Antônio. Como havia sido construída uma ponte três 
quilômetros abaixo da célebre cachoeira do rio Grande, fi· 
cou o povoado batizado com o nome de Santo Antônio da 
Ponte Nova, nome, pois, nascido da fé e do primeiro grande 
feito do homem, na região. 

Embora o interêsse dos bandeirantes estivesse voltado 
para o ouro, não se descuidaram da pecuária e da agri
cultura, e, então, as terras de Itutinga receberam os primei
ros golpes das ferramentas do homem civilizado, para o 
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Vista aérea do rio Grande, vendo-se a usina em construção 

plantio das roças. Estava, assim, iniciada a futura atividade 
básica daqqela zona. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA-- O povoado de Itu
tinga, ainda com o nome de Santo Antônio da PontE! Nova, 
fêz parte da freguesia de Nossa Senhora da Conceilção de 
Carrancas, tendo sido elevado a distrito de paz em 1.0 de 
janeiro de 1851, pelo Decreto-lei 798. Em 1923 ou 1924, o 
distrito passou a denominar-se Itutinga, palavra indígena 
que significava cachoeira grande. Fazendo parte do muni
cípio de Itumirim, emancipou-se em 12 de dezembro de 
1953, por fôrça da Lei 1039, tendo sido o município sole
nemente instalado no dia 1.0 de janeiro de 1954, com o único 
distrito da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O município de Itutinga 
pertence à comarca de Itumirim, de 1.a estância, criada pela 
Lei 1039, de 12 de dezembro de 1953. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o :municí· 
pio na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O asPE!Cto ge
ral de seu território é montanhoso, com a altitude máxima 
de 930 metros. 

Sua área é de 367 quilômetros quadrados. Temperatu
ra em graus centígrados: média das máximas: 28; da:J mí
nimas: 10; compensada: 19. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Copit13l. 



Vista parcial aérea da cidade 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 3 036 habitante:; a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística, em 
Minas Gerais, dão 3 231 habitantes como sendo sua po
pulação provável, em 31-XII-55, com densidade demográ
fica de 9 habitantes por ·quilômetro quadrado. 

Localização da População -: Segundo os dados do Re
censeamento Geral de 1950, era a seguinte a situação do 
distrito de ltutinga, núcleo em tôrno do qual se emancipou 
posteriormente o atual municí:pio: 

1 
ESPECIFICAÇÃO Hon1ena Mulheres 

Quadro urbano .................. 247 232 
Quadro. suburbano ..... , ......... 85 81 
Quadro rural. ... · ................ 1 227 1 164 

TOTAL ..................... 1 559 1 477 

TOTAL 

Números 
absolutos 

479 
166 

2 391 

3 036 

% sObre 
o total 

&eral 

15,77 
5,46 

78,77 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA. 
AAricultura,- A produção agrícola, no município em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

CULTURAS 
AGRICOLAS 

CafE ....•.......... 
Milho .............. . 
Arroz ...•.......... 
Outraa ............ . 

TOTAL ....... . 

AREA 
(h a) 

PRODUÇÃO VALOR 

% sObre 
Unidnde Quantidade Cr$ 1 000 o total 

ArrOba 
Saco 6) kg 
Saco M kg 

2 700 
5 400 
1 540 

1 080 
810 
462 

2 035 

4 387 

24,61 
18,46 
10,53 
46,40 

100,00 

A cultura de café representa, relativamente ao valor, 
cêrca de 25% da produção agrícola do município. 

Pecuária- Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos re
banhos do município: 

REBANHOS 

Aaininos .................... : .. 
Bovinos ...................... . 
Çaprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovi.nos ....................... . 
Sulnos ....................... . 

TOTAL .................. . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

15 
11 000 

20 
850 
80 

250 
3 500 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

38 
19 800 

3 
1 530 

176 
38 

2 800 

24 385 

% oObre 
o total 

0,15 
81,2:1 
0,01 
6,27 
0,72 
0,15 

11,48 

100,00 

O principal rebanho é o bovino, pesando na balança 
com mais de 80o/o, quanto ao valor. As raças mais comuns, 
no município, são zebu, holandesa e caracu. 

Indústria - O município possuía, çm 1955, 14 estabeleci
mentos industriais dedicados ao ramo fabril e manufaturei
ro, com 29 empregados e um capital aplicado no valor de 
Cr$ 10 706 000,00. 

Sendo o município essencialmente agrícola, são mo
destos os números referentes a sua indústria. Certamente, 
com a instalação da célebre Usina de ltutinga, que .está ser
vindo a vários municípios, Itutinga se apresentará, muito 
proximamente, como centro industrial. 

MELHORAMENTOS URBANOS- O quadro abaixo 
mostra a situação dos melhoramentos na sede municipal, 
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em 1954, conforme :registros existentes nos Serviços de Es
tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS 

NUM:tRICOS 

Número ae pr6dios ezi•tentes ........................... . 190 

Lo~radouro" públicos 

Exiotentea ...................................... . 

Abastecimento de á~ua 

Pr~dioo aervidoo, poeoui.ndo penao .................... . 

{

Totalmente ...... . 
Logradouroo oervidoo .... , , , Parcialmente ..... . 

TOTAL ........ . 

Iluminação pública e domiciliar (•j 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouroo iluminadoo..... Número de focos ........... . 

Conoumo em kWh ......... . 

Li~ações domici/iaNJs (•) 

De luz ........... .. 

7 

56 

4 
3 

7 

7 
52 

5 953 

181 

' ...... {

Número de ligaçõeo ... . 

Conoumo em kWh .... 19 309 

(•) Dadoo referenteo ao ano de 1955. 

MEIOS DE TRANSPORTE- O território municipal é 
cortado por 112 km de estradas de rodagem, dos quais 8 
sob a administração estadual, 54 sob a municipal e os res
tantes particulares. 

Etn 1955, a Prefeitura Municipal registrou: 8 automó
veis, 12 camionetas, 22 caminhões e 5 ônibus. 

Tábuas ltinerári83 -- São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

DISTÂNCIA VIA DE 
ESPECIFICAÇÃO (km) TRA,NSPORTE OBSERVAÇÕES 

MUNICIPIOS 
LIMITROFE.S 

Itutinga a Naznreno ..... . 
It'Utinga a São João del Rei 
Itutinga a Carrancas .... . 
Itutinga a Itu,mirim ..... . 
Itutinga a Bom Suceoao .. 
Ituti.nga a Lumináriao; .. . 
Capital do Eotado ....... . 
Capital do Eotado ...... ,. 
Capita I Federal. ........ . 
Capital Federal ......... . 

16 Rodoviário 
74 Rodoviário 
71 (1) 
31 Rodoviário 
88 (2) 
71 Rodoviário 

429 (3) 
357 Rodoviário 
440 (4) 
4 7 7 Rodoviário 

Via Nazareno 
Via Itumirim 
Via Macuco 
Via Nazareno 
Via Itumirim 
Via Lavras 
Via Lavras 
Via Itumirim 
Via Lavras 

(1) Sendo de Itutinga "' Itumirim, por transporte Rodoviário (31) e de Itumirim 
a Carrancao por transporte ferroviário (40)- (2) Sendo de ltutinga a Nazare1o por 
Transporte Rodoviário (34), e da Estação de Nazareno a Bom Suceoso (54),_p?r 
transporte Ferroviário - (3) Sendo de Itutinga a Lavras por transporte Rodovtano 
(52), e de Lavrao a Belo Hor·izonte por transporte Ferroviário (366) -· 14) Sendo de 
Itutinga a Itumirim, por Rodoviário (31), de Itumirim a Barra Mansa por transporte 
Ferroviário (254) e de Barra Mansa ao Rio de Janeiro (E.F.C.B.) (155). 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 15 estabelecimentos ·comerciais varejistas dos 
quais 11 situados na sede . 

Dispõe também de 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇAO PúBlLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE S ANOS E MAIS 

Númeroo a baolutoa % sObre o total 
DISCRIMINACÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
ler e ler e eacrever eocrever(•) escrever 

escrever(") -------------- -------- ----- ----- -----
Homens ................... 276 148 128 53,62 46,38 
Mulhereo .................. 260 133 127 51,15 48,85 

TOTAL ............... 536 281 255 52,43 47,57. 

(*) Incluoive peo.O.a de instruçio não declarada. 
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Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do en
sino primário no município: 

ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidades eecolareo ............. . 
Corpo docente... . . . . . . . . . 
Matrícula efetiva .............. . 

DADOS NUM!RiCOS 

4 
10 

279 

1955 

3 
8 

299 

1956 

8 
13 

400 

A percentagem de alunos matriculados, em reiação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
53,83%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A municipalidade arre:cadou, 
em 1955, a importância de Cr$ 683 000,00, sendo ....... . 
Cr$ 95 000,00 da receita tributária. No mesmo ano ftlz uma 
despesa de Cr$ 668 000,00, encerrando o exercício cc1m um 
saldo de Cr$ 15 000,00. 

No referido ano o Estado teve, no município, uma re
ceita de Cr$ 1177'000,00. 

O. Orçamento para 1956 consigna a receita total de 
Cr$ 706 000,00, a receita tributária de Cr$ 104 000,00 e a 
despesa de Cr$ 695 000,00. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - Itutinga, 
situado em privilegiada zona do Estado, de clima ameno, 
com uma altitude máxima de 930 metros, dotado de exce
lentes terras, é um município que está fadado a ter um gran
de desetwolvimento, mormente agora quando o Estado ca
minha para a fase de industrialização e conta a comuna 
com abundante energia elétrica à sua disposição, produzi
da pela "CEMIG". 

Atualmente a base econômica do município é a ativida
de agropecuária, com uma bem orientada cultura de café e 
um magnífico rebanho de bovinos. 

A sede do município, isto é, a cidade de Itutin~(a, em
bora pequena, é bastante pitoresca, com seu povo simples e 
hospitaleiro. 

Gente profundamente religiosa, festeja o seu padroeiro 
-Santo Antônio- no dia 13 de junho, com muita pompa. 

Há 9 telefones instalados na sede municipal, onde fun
ciona 1 cinema para a população. 

A assistência médica é dada por 1 facultativo ali em 
exercício da profissão. 

Em 1951 foi fundadà a Cia. de Eletricidade do Alto Rio 

Grande, emprêsa de economia mista, subsidiária das Cen
trais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG - que teve 

como finalidade a construção e exploração de aproveitamen· 

tos hidrelétricos na bacia mineira do rio Grande, notada

mente na cachoeira de Itutinga. 

Postas em concorrência as obras, saiu vencedora a 
firma "Cia. Morrison Knudeen do Brasil S. A., que em 8 
de abril de· 1952, assinou contrato com a Cia. de Eletri

cidade do Alto Rio Grande para a execução das obras ci
vis e a montagem da usina que terá a potência final de 

50 000 kW, com 4 máquinas de 12 500 kW, instaladas em 
duas etapas de 25 000 kW cada uma. 



Apesar das dificuldades havidas, pelo volume das obras, 
foram mantidos os programas: a primeira entrou em opera
ção em fevereiro de 1955 e a segunda em julho do mesmo 
ano, com antecipação de 4 meses. 

O Legislativo municipal é integrado por 9 vereadores. 
Dos 1 085 eleitores alistadm: para a eleição de 3-X-955, 
compareceram 622 votantes n:> pleito daquela data. 

(Organizado por Cristovão Colombo Rocha, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Waldir N. Pereira)·. 

JABOTICATUBAS - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- Jaboticatubas data de 1753, quando oca
pitão Manoel Gomes da MotEt, proprietário de uma fazenda 
agrícola erigiu na mesma uma cape~inha que teve. a Ima
culada Conceição como padroeira. Tal fato determinou a lo
calização da cidade. 

Sendo constituída de tenas muito férteis, seus habitan
tes foram aumentando, pouco a pouco, e não tardou que se 
formasse um núcleo populoso, que em 1841 se tornou cura
to, sendo elevado, em 1858, à categoria de paróquia, com a 
denominação de N. S.8 da Conceição de Jaboticatubas. 

Seu nome, "Jaboticatuban", originou-se da grande quan
tidade de jabuticabeiras existentes às margens do rio que 
atravessa o município. 

Supõe-se que, anteriormE:nte à fazenda do capitão Ma
noel Gomes da Mota, eram aquelas terras habitadas por ín
dios, dos quais os jaboticat\:1benses herdaram costumes e 
vocabulário ainda hoje conservados. 

Em 1867, tendo-se ordf~nado sacerdote o jaboticatu
bense Messias Marques Afonso, e, exercendo no próprio 
povoado as funções sacerdote is, construiu a maior parte da 
matriz, provendo-a de todo c· necessário para a celebração 
do culto divino, edificando ainda mais cinco templos e ra~
gando a primeira rua que cortava os terrenos de sua proprie
dade. 

Além do padre Messias, muitos outros cidadãos pres
taram relevantes serviços à lc'calidade, fazendo de Jabotica
tubas, já em princípios dêste século, uma vila muito prós
pera, com água encanada, iluminação elétrica e boa rodovia 
ligando-a à Capital do EstadCI. 

Pertencia Jaboticatubas ao mumc1p10 de Santa Lu
zia, a cêrca de 42 km, e, não havendo boa estrada que ligas-

Igreja-Matriz de N. S.0 da Conceição 

Vista paisagística da cidade 

se as duas localidades, os habit~mtes daquele distrito encon
travam sérios empecilhos, quando necessitavam da ação das 
autoridades; daí surgiu a idéia de emancipação administra
tiva. 

Em 17 de dezembro de 1938, pela Lei número 148 foi 
. ' 

Jaboticatubas elevado a município, sendo devidamente ins-
talado em 1.0 de janeiro do ano seguinte. 

LOCALlZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o mumc1-

pio na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais. O S"s
pecto geral do seu território é montanhoso, atravessado pela 
serra do Espinhaço. 

Limita com os municípios de Baldim, Caeté, Conceição 
do Mato Dentro, Itabira, Lagoa Santa, Matozinhos, Morro do 
Pilar, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, Santa Maria de Itabira 
e Santana de Pirapama. 

SITUAÇÃO .. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 1 634 quilômetros quadrados . A sede 
municipal, situada a_ 716 m de altitude, tem como coorde
nadas geográficas 19° 31' 17" de latitude Sul e 43° 44' 48" 
de longitude W. Gr. Dista da Capital do Estado, em linha 
reta, 48 km, no rumo N.N .E. . · 

A pluviosidade anual alcança 1 096,9 mm. 
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POPULAÇÃO - SElgundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 16 357 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 17 397 habitantes como sendo sua popula
ção provável em 31-:X:II-55, com densidade demográfica de 
11 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomera~:ões urbanas - Em 1.0-VII-1950, as 
principais aglomeraçôes urbanas situadas na área do mu
nicípio eram: a sede, a vila de Almeida e a vila de Riacho 
Fundo. 

Escola Normal Regional Padre Messias 

Localização da população - De acôrdo com os dados do Re
censeamento de 1950, assim estava localizada a população 
do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homen1 Mulheree 
Númeroe % eObre 
abaolatos o total 

geral 
·--- --------- ---·-- ~-----

Sede ............................ 574 667 1 241 7,58 

Vila de Almeida ................. 105 110 215 1,31 

Vila de Riacho Fundo ........... 123 118 241 1,47 

Quadro rural. ................... 7 384 7 276 14 660 89,64 

TOTAL ..................... 8 186 8 171 16 357 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-

Serra do Cipó, ao fundo a Usina Dr. Pacifico. Mascarenhas 

8:1.0 

Vista aérea da serra do Cipó, Yendo-se ao fundo a Usina 
Dr. Pacifico Mascarenhas 

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da poo 
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDA'DE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Ind6striaa extrativas ............ . 
Indwtria de transformação ...... . 
ComE:n:io de mercadorias ........ . 
ComE:rcio de imóveis e valores mobi-

1 iárioa, crE:dito ,eeguroa e capitali-
zação ......................... . 

Prestação de serviços ........... . 
Tranaporte. comunicações e armaze-

nagem ....................... . 
Profiaaõea libera ia ............... . 
Atividades sociaie ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ................. , ... . 
Defeea nacional e eeguran:ça pública 
Ativi.dad"" dom~ticae niio remu

nerada• e atividades escolllree die-
centca ....................... . 

Condiç6es inativas .............. . 

TOTAL ............ . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homeno Mulheree 
Númeroe % oObre 
abaolutoe o total 

geral 
----

3 969 221 4 190 36,84 
125 2 127 1,11 
317 26 343 3,01 
124 1 125 1,09 

1 1 0,01 
75 161 236 2,07 

55 2 57 0,50 
1 1 0,01 

14 54 68 0,59 

30 4 34 0,29 
5 5 0,04 

624 4 902 5 526 48,59 
397 211 668 5,86 

5 737 5 644 11 381 100,00 

Vista parcial da cidade, na localidade de Chapéu de Sol 

A atividade que reúne maior número de pessoas no 
município, segundo a idade de 10 anos e mais, é a agricultu
ra, pecuária e silvicultura. Com um número absoluto de 
4 190 pessoas, em relação ao total, considerados os demais 
ramos de atividade, à exceção dos dois últimos, representa 
aquêle número 80,77% do total então considerado. 

De acôrdo ainda com o ramo de atividade em aprêço, 
mais na agricultura que na pecuária se agrupa a população 
ativa, visto ser aquela a atividade econômica essencial do 
município. 



~ricultura - A produção a~:rícola no município em 1955 
é expressa pelos dados constantes da tabela abaixo, pela 

qtial se vê ser o milho a principal cultura, equivalendo a 
28,82% da produção agrícola do município. É expressiva 

também no município a prodttção de feijão, ocupando a se

gunda posiçijo entre as cultur-::ts, tendo, em 1955, represen

tado 22,04% da produção apurada. 

O arroz, a cana-de-açúcar e a mandioca são as demais 
culturas mais praticadas, incluídas em "outras", juntamen
te com a banana, cebola, algodão, etc., que completam a 
produção agrícola municipal. 

PF:ODUCÃO VALOR 
CULTURAS ARJl:A 
AGRlCOLAS (ha) 

% s6bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

------------__ ......__~-- ----- ----- ------

Milho .............. 785 saco 611 kg 12 350 2 223 28,82 
Feijão .............. 272 

~·="·I 
3 016 1 700 22,04 

Outras ............. 773 - 3 789 49,14 

TOTAL ........ 1 830 - 7 712 100,00 

Prefeitura Municipal e Agência Municipal de Estatística 

Pecuária - Pelo quadro abaixo se vê a situação dos re
banhos do município, em 31-Xll-955: 

REBANHOS 

Aalninos ...................... . 
Bovinos ................... ·· .. 
Caprinoo ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muareo .................... · · .. 
Ovinos ................... ····· 
Sufnoo ................ : ...... . 

TOTAL ........... · ....... . 

NúMERO 
DE 

CABJ:CAS 

5 
!3 100 

200 
2 oso 
1 100 

300 
6 800 

VALOR 

Cr$ 1 000 

18 
39 270 

12 
3 280 
2 750 

24 
5 440 

50 794 

% s6bre 
o total 

0,03 
77,35 
0,02 
6,45 
5,41 
0,04 

10,70 

100,00 

A despeito de constituir a agricultura a principal ativi
dade econômica do município, a pecuária é mais ou me
nos expressiva, pois sua população atingia, em 31-XII-55, 
o valor de 60 milhões de cru;~eiros, aproximadamente. 

O gado bovino é que conta com maior número de cabe
ças, correspondendo a 77,35% do valor da população pe
cuária. Essa percentagem repr·:lsentada por um efetivo ·de 

23 100 cabeças significa a produção de 3 850 000 litros de 
leite no valor calculado de 9 milhões, 625 mil cruzeiros, 

produção aproveitada em partH na fabricação de manteiga 
e queijo. 

Reprêsa da Usina Dr. Pacífico Mascarenhas 

Cumpre ressaltar que o município conta ainda acentua
. do número de aves domésticas: 47 300 cabeças, tendo ren
dido 85 000 dúzias de ovos no valor de um milhão e cem mil 
cruzeiros, no ano de 1955. 

Indústria - A . organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta· 
INDúSTRIA beleci-

empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % s6bre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. ------:------- ---------- ---- --------

Indústria extrativa mi-
DCI"B] •• , .•. , ... , •... , 9 191 4 725 86,32 8 113 

Indúotria de transforma-
ção e beneficiamento 
dos produtos agricoi<>S 255 590 749 13,68 - -

TOTAL ........... 264 691 5 474 100;oD 8 113 

Contava o município, em 1955, com 264 estabeleci
mentos industriais, incluídos os estabelecimentos rudimen
tares esparsos pela zona rural, cujo capital aplicado é de 
5 e meio milhões de cruzeiros, e com 691 operários em· ati
vidade. 

Dêsses operários, 590 se dedicam às indústrias de trans
formação e beneficiamento de produtos agrícolas. Tal ramo 
de indústria é representado pela fabricação de· rapadura 
e aguardente de cana, especialmente, surgindo logo em se
guida a farinha de mandioca e o fubá. 

O valor da produção, que é diminuta no município, so
mou a importância de 3 milhões de cruzeiros. 

A indústria extrativa mineral está representada na 
comuna pela exploração de mármore, bem desenvolvida, 

Hospital Santa Ant&nio 

321 



colocando-se Jaboticatubas em 4.0 lugar entre os produto
res do Estado. A extração de manganês também é praticada 
com algum resultado. 

No reino vegetal, observa.:se a extração de lenha e a 
produção de carvão vegetal, também muito ativas. 

Há no territórk> municipal boa produção de côco-ma
caúba, cujo aproveitamento se vem fazendo de maneira sa
tisfatória. É empregado na indústria do sabão e na fabrica
ção de óleo para fins domésticos. 

MELHORAMENTOS URBANOS - A tabela a seguir 
mostra a situação dos melhoramentos urbanos na sede mu
nicipal em 1954, conforme registros existentes nos Serviços 
de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 
Logradouros públicos · 

Existentes ........................................ · · ... . 

{

Parcialmente ... . 
Pavimentados ............. . 

. TOTAL ................. . 

Outroa ..................... . 

Abastecimento d'água 

{

Possuindo penas ............ . 
Pr~di011 aervidoe .... ;.. . . . . . Com ligações li'vree ......... . 

· TOTAL ................. . 

{

Totalmente. . . . . . . . 
LogradoW"OII aervidoa . . . . . . . Parcialmente ........ . 

TOTAL .... . 

· lluminar;llo pública e do.rniciliar (') 

{

Número de logradouro• ..... . 
Logradouro• iluminados..... Número de focos ........... . 

Coriaumo em kWh ......... . 

Ligar;ões domiciliares (') 

De luz ..................... {Número de ligações ........ . 

Consumo em kWh ....... . 

De fbrça ...... . 
...... {Número de ligações ......... . 

. Coitaumo em kWh ... . 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

262 

21 

20 

95 
4 

99 

7 
1 

8 

15 
153 

.26 291 

138 

86 627 

lO 

42 745 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 254 km de estradas de rodagem, dos quais 112 
sob a administração estadual, 68 sob a municipal e os res
tantes particulares. 

VeíCulos registrados na Prefeitura Municipal em 1955: 
8 automóveis, 1 camioneta, 33 caminhões, 5 ônibus e 1 
jipe. 

Prédio do Fôro 

Vista parcial da Usina Dr. Pacífico Mascarenhas 

Tábuas ltinerárias- Eis as tábuas itinerárias do município: 

E9PECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

BALDIM 

Via ent. km 56 Rodovia Belo Horizonte- Con
ceição do Mato Dentro ..... 

BALDIM 

Via ent. km 58 Rodovia Belo Horizonte- Con-
ceição do Mato Dentro .................. . 

Via ent. km 88 Rodovia Belo Horizonte- Con-
ceição do Mato Dentro. . ......... . 

CAETI!: 

Via 'Belo Horizonte- E.F.C. do Brasil. ..... . 
Via Belo Horizonte- Triângulo .............. . 
Via Fazenda das Lages ..................... . 

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 

Via Lagoa Santa .......................... . 
Via km 88 rodovia Belo Horizonte - Concei

ção do Mato Dentro .... 

ITABIRA 

Via Belo Horizonte- Triângulo. 

La Ao a Santa . .. 

MA:rOZINHOS 

Via Vespasiano- E.F.C. do Brasil. ....... . 
Via km 22 rodovia Lagoa Santa- Belo Hori-

zonte- Via P. Leopoldo .......... . 
Via Csmplnho- Via P. Leopoldo .. 

MORRO DO PILAR 

Via Lagoa Santa .......................... . 
Via Cnt. km 88 Rodovia Belo Horizonte-Con-

ceição do Mato Dentro ....... . 

PEDRO LEOPOLDO 

Via Vespasiano- E.F.C. do Brasil. ...... . 
Via Campinho ............................. . 
Via km 22 Rodovia Lagoa Santa- Belo Horizonte 

SANTA LUZIA 

Via Belo Horizonte ......... . 
Via Vespaaiano- E.F .C. do Brasil. .......... . 
Via ent. km 26 Rodovia Lagoa Santa- Belo Ho-

rizonte. . ........... . 

SANTA MARIA DE ITABIRA 

Via Belo Horizonte - Triêngulo ........ . 

SANTANA DE PIRAPAMA 

Via km 56 E>strada Belo Horizonte - Concei
ção do Mato Dentro via Baldim Jequitibli 

Via km 58 Estr~a Belo Horizonte- Cdnceição 
do Mato Dentro- Baldim- Jequitibli ..... 

Via km 88 Es~. Belo Horizonte -Conceição 
' do Mato Dentro- Baldim- Jequitibli .... . 

Capital Estadual ......................... . 

CAPITAL FEDERAL 

Via Belo Horizonte- E.F .C. do Brasil. ..... . 
Via Belo Horizonte - Panair ................ . 
Via Belo Horizonte- B.R.3 ................. . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

73 Rodovia 

.71 Rodovia 

52 Rodovia 

122 Rodo-Ferrovilirio 
123 Rodovia 
60 Rodovia 

177 Rodovia 

115 Rodovia 

237 Rodovia 

35 Rodovia 

78 Rodo-Ferrovilirio 

91 Rodovia 
58 RQdovia 

164 Rodovia 

10'2 Rodovia 

68 Rodo-Fe.-rovi6rio 
48 Rodovia 
81 Rodovia 

102 .Rodovia 
64 Rodo.FeJ·roviério 

54 Rodovia 

261 'Rodovia 

107 RQdovia 

105 Rodovia 

86 Rodovia 
75 Rodovia 

711 Rodo-Fc:rrovillrio 
421 Rodovia~Aerovia 

522,5 Rodovia 
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COM:!RCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 1 estabelecimento comercial . atacadista situado 
na sede; e ainda 103 estabelecimentos comerciais varejis-

. . 
tas dos quais 13 também na sede. 

Dispõe de 6 correspondentes .bancários. 

INSTRUÇAOPúBLICA-Osresultados do Censo de 1950 
- referentes à alfabetização - fornecem os segui~tes da
dos relativos à população do município: 

PESSOÀ~: PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númeroli absolutos %sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e. sabem ler e sabem 

escrever ler e egcrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

------------· ·-- ·---·-- --·--- ----- ----- ------

{Homens ... 666 408 258 61,216 38,74 
Quadro urbano Mulheres .. 762 478 284 6'2,72 37,28 

T.OTAL 1 428 886 542 61,05 37,95 

{Homens ... 6 239 1 988 4 251 31,86 . 68,14 
Quadro rural. . . Mulheres •. 6 062 1 581 4 481 26,08 73,92 

TOTAL 12 301 3 569 8 732 29,01 70,99 

· {Homens ... 6 905 2 396 4 509 34,69 65,31 
Em géral. . . . . . .Mulheres .. 6 824 2 059 4 765 30,17 69,83 

TOTAL 13 729 4 455 9 274 32,44 67,56, 

( 0 ) Incluaive pessoas de in,trução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educaç~io do Estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do ensi
no primário no município: 

ESPECÍFICACÃO 

Unidades eacolares ............. . 

Corpo docente ................ . 

·MatricUla efetiva .............. . 

DADOS NUMI!:RICOS 

1~54 

33 

48 

1 946 

1955 

42 

57 

1 882 

1956 

38 

51 

1 880 

A percentagem de aluno!l matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 46,98%. 

Outros ensinos - Conta o município em sua sede com uma 
Escola Normal Regional, abrigando, porém, pequeno nú
mero de alunos. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú.,. 
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951. ........... 
1952 ............ 
1953 ............ 
1954 ............ 
1955 ........... ' 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

597 266 
636 239 

1 009 258 

l 148 419 

Deapeaa 
realizada 

588 
627 

1 000 

1 600 

Saldo ou 
deficit 

9 
9 
9 

452 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951. ........................ . 
1952 ................. . 
1953 ....... ~ ................. . 
1954 ...................... . 
1955 ..... c ............... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal Estadual 

725 
1 237 
1 334 
1 831 
2 541 

Municipal_ 

597 
636 

1 009 

1 148 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - A cidade de 
Jaboticatubas está situada ·na Zona Metalúrgica do Estado 

de Minas Gerais, sendo edificada em região muito monta
nhosa e atravessada pela serra do Espinhaço. 

A sede do município é servida por água encanada,· 

possuindo, dentro da zona urbana e suburbana, 20 logra
douros, sendo. 19 sem pavimentação e um, na zona urbana, 
parcialmente pavimentado com pedra poliédrica. Contam-se 
2 hotéis, 4 pensões e 1 cinema. 

É servido pelo Departamento dos Correios e Telégra· 
fos com serviço postal e telegráfico, e ~ela Caixa Econô
mica Estadual, da qual dispõe de uma Agência. 

A assistência médico-sanitária é representada por um 

Hospital com 60 · leitos, além de um serviço de saúde. Ape• · 
nas 1 médico se acha ali em atividades profissionais. 

Há no município alguns aspectos naturais como as 
grutas calcárias na serra do .Espinhaço, assim como a do 
Sacrário e Elefante em Cardeal Mota, as quais possu~m 
pinturas pré-históricas; uma cascata e reprêsa pitorescas co
mo a de Vau da Lagoa constituem motivo de turismo. Nas 
proximidades dêsses pontos de atração existe um Hotel -
Cipó Veraneio Hotel - muito freqüentado por turistas e 

Vista do Pasto de Higiene na localidade de Chapiu de Sol 

32.3 



mesmo por pessoas doas localidades vizinhas ou mais distan
tes. 

Encontram-se, cc.mumente, objetos e utensílios que per
tenceram aos índios, provàvelmente primeiros habitantes do 
local, tais como: machado de pedra, fuso de barro, cachimbo, 
vasilhames de cozinha e cambuci ou engaçaba (espécie de 
vaso em que se enteiTavam os mortos) . 

Ainda hoje se W18m têrmos indígenas para denominar 
animais, como por •exemplo: teiú (lagarto), caxinguelê 
(serelepe), gambá (dloninha), tamanduá (ursínio), etc. Di
versos locais no munidpio receberam nomes indígenas, como 
Tapera, Chiru, Cipó, Taquarassu, etc. 

No seu distrito de Riacho Fundo, é ainda usual a dança 
de caboclinhos, os quais se apresentam com flechas, fei
tas de·madeira tôsca e que, batidas ao mesmo tempo, fa
zem o ritmo da dança. 

No mês de setembro realizam-se as cavalhadas com 
tiradas de argolinha. Existe também o chamado "pau de se
bo", por ocasião das festividades do Divino Espírito Santo 
e Nossa Senhora do Rosário, além das tradicionais procis
sões da Semana Santa, Corpus Christi, Divino Espíritc 
Santo e Imaculada Conceição, que é a padroeira da cidade. 

A câmara munic:ipal compõe-se de 9 vereadores. Para 
as eleições de 3-X-955, alistaram-se 3 750 cidadãos, dos quais 
1 632 votaram naquele pleito. 

(Organizado por Sullly Spolaor, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Geraldo Gabrich) . 

JACINTO- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Por volta de 1900, faleceu, às cabeceiras 
de um "córrego" que atualmente banha a cidade, um cida
dão de nome Jacinto. Ficou, então, o dito córrego conhe
cido como "Córrego do Jacinto". 

Em 1912, vindo de Campinas, o Sr. José Lúcio, de 
passagem por aquela1s paragens, ficou encantado com o cli
ma e a exuberância das terras, resolvendo comprar ao coro
nel João da Cunha uma faixa de terras que se estendia do 
córrego das Formigas até 3 quilômetros acima do local on
de hoje se encontra a cidade de Jacinto. 

O Sr. José Lúcio, em 1919, construiu a primeira casa 
no local, e já em 1920 estava em formação um pequeno 
povoado, que recehl~u a denominação de "Barra do Ja
cinto". 

Data dessa époc:a a construção da primeira capela na 
povoação, doada com o respectivo terreno à Mitra Diocesa
na de Araçuaí. 

A povoação, nuin índice sempre crescente de progres
so, ia aumentando dia a dia. Em vista de assistência espi
ritual aos moradores do povoado, por lá passaram o padre 
Vicente e frei Samuel de Téttero, que pertenciam à fregue
sia de Jequitinhonha. 

No dia 13 de fevereiro de 1930, faleceu o Sr. José 
Lúcio, fundador da cidade. 

Nesse mesmo ano, o local foi assolado por uma epi
demia de varíoia que dizimou quase tôda a população. Con
tornada,· porém, a calamidade, voltou o· povo de Barra do 

Jacinto a lutar pelo seu progresso e, aos 8 de dezf~mbro 
de 1938, era a povoação elevada à categoria de vila. 

Daí em diante, surgem os nomes do Dr. José Pereira 
Cavalcanti, prof. Estevão Araujo, Emanuel Soares dt:! Oli
veira e Campos, Antônio Gonçalves Quaresma, José Alves 
Martins e Clarindo Barbosa da Cruz, que, como arauttls dos 
anseios dos habitantes de Jacinto, trabalham para a sua 
emancipação política e administrativa. 

1tste ideal é coroado de pleno êxito em 1943, quando, 
pela Lei n.0 1 058, foi o distrito elevado à categoria de mu
nicípio. 

A freguesia foi criada em 1944, serido padre Basílio 
de Graw o seu primeiro vigário. 

A inauguração da nova igreja de Santo Antônio, cons
truída no local onde fôra a antiga capela- erigida por José 
Lúcio, ocorreu aos 24 de dezembro de 1947. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito de Ja
cinto, cuja data de criação se ignora, figura no quadro ane
xo ao Decreto-lei estadual n.O 38, de 30 de março de 1938, 
e na divisão judiciário-administrativa do Estado, vigente no 
qüinqüênio 1939-1943, ficando, pelo Decreto-lei estadual 
n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, subordinado ao muni
cípio de Vigia (hoje Almenara). 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, que fixou a divisão territorial do E.stado, 
para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, criou-se o municí
pio de Jacinto, o qual, nesse quadro, se apresenta constitui_. 
do por 3 distritos: o da sede e os de Jordânia (ex-Palestina) 
e Salto da Divisa (ex-Salto Grande), desanexados do muni
cípio de Almenara (ex-Vigia). Nota-se que, ainda em vir
tude do citado Decreto-lei estadual n.0 l 058, o distrito de 
Jacinto perdeu parte de seu território, incorporada ao dis
trito-sede do município de Almenara. 

Em face da Lei estadual, de 1948, que fixou a divisão 
territorial do Estado, vigente no qüinqüênio 1949-1953, o 
município de Jacinto perdeu os distritos de Jordânia e Sal
to da Divisa, para a criação dos novos municípios com aquê
les topônimos. 

De acôrdo com a nova divisão aprovada pela Lei esta
dual n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, para vigorar no 
qüinqüênio 1954-1958, o município de Jacinto é cons1tituído 
de 3 distritos: Jacinto, J aguarão (criado pela mencionada 
Lei 1 039) e Santo Antônio do Jacinto. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Consoante a divisão terri
torial do Estado, vigente no qüinqüênio 1944-1948, E~ esta
tuída pelo Decreto-lei estadual n.O 1 058, de 31 de dezem
bro de 1943, o município de Jacinto, criado por êss:e De-

. ereto-lei, pertence ao têrmo e à comarca de Alinenara (ex
Vigia). 

Pela Lei estadual n.0 336, de 16 de dezembro de 1948, 

o município de Jacinto foi elevado à categoria de comarca, 
tendo sido instalada aos 12 de junho de 1954, conforme 
o estabelecido no Decreto estadual n.0 4 128, de 16 de de
zembro de 1953. 

De acôrdo com a divisão aprovada pela Lei estadual 
n.0 1039, de 12 de dezembro de 1953, para vigorar no qüin
qüênio 1954-1958, o têrmo e comarca de Jacinto tem sob 
sua jurisidição os municípios de Jordânia e Salto da Divisa. 



Escola Municipal 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Micuri do Estado de Minas Gerais. O seu terri
tório é acidentado . 

SITUAÇÃO .. 

o 

Posição do Município em relcção ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 1 775 km::. A sede municipal, situada a 
172 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
16° 08' 00" de latitude Sul e 40° 17' 00" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 571 km, no ru
mo N.N.E. Apresenta as SE:guintes médias de tempera
turas em graus centígrados: das máximas: 35; das mínimas: 
15; compensada: 25. 

POPULAÇÃO - Segundo o:; dados do Recenseamento de 
1950, era de 19 574 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 20 909 habitantes como sendo sua popu
lação provável em 31-XII-5~1, com densidade demográfica 
de 12 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais a~lomerações urb•mas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do muni
cípio eram a sede e a vila de Santo Antônio do Jacinto. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, assim era a localização da popu
lação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.o-VU-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Nl1meros %sObre 
absolutos o total 

gel'al 
------------·------ ----- ----- ----- -----
Sede ................. ··········· 836 989 1 825 9,32 
Vila de Santo Antônio do Jacinto 366 403 769 3,92 
Quadro rural. •... ... 8 684 8 296 16 9&0 86,76 

TOTAL GERAL .... ..... .. 9 886 9688 19 574 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA - Ramo.s de 
Atividade - Dados do Recenseamento Geral de 1950 mos
tram a distribuição da população municipal, segundo os ra
mos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas . ........... . 
Indlistria de transformaçilo ...... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi· 

liârios, cridito, seguros e capitali-
zaÇio ........................ . 

Prestaçi!o de serviçds ........... . 
Tranaporte,comunicaçõea e armaze-

nagem ........................ . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais ............... . 
Administração pliblica, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pliblica 
Atividades dom&ticae, nio remu

neradas e atividades escolares dia .. 
centes ....................... . 

Condições inativas . ..... . 

TOTAL ...... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

4 949 
10 

156 
168 

108 

37 
4 

14 

24 
5 

248 
681 

6 404 

Mulheres 

152 

3 
1 

183 

1 
1 

16 

5 633 
174 

6 164 

Total 

N6meros 
absoluto• 

5 101 
10 

159 
169 

291 

38 
5 

30 

24 
5 

5 881 
835 

12 568 

%sObre 
o total 

geral 

40,61 
0,07 
1,26 
1,34 

2,31 

0,30 
0,03 
0,23 

0,19 
0,03 

46,83 
6,80 

100,00 

Tendo a comuna 86,76% de sua população localizados 
na zona rural, congrega no ramo "agricultura, pecuária e 
silvicultura" o maior número de pessoas econômicamente 
ativas. 

AAricultura- A produção agrícola no município,-em 1955, 
foi expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGR[COLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----------- ----- ----- ------------
Feijio .......... .... 240 Saco 60 kg 2 730 8 828 48,17 
Mandioca ..... ..... 660 Tonelada 9 620 6 013 32,79 
Milho ......... .... 520 Saco 60 kg 6 100 1 556 8,48 
Outras ........ 193 - - 1 937 10,56 

TOTAL ........ 1 613 - - 18 334 100,00 

A agricultura, apesar de pouco desenvolvida, apresen
ta-se com grandes possibilidades futuras. 

Aparecem com satisfatória produção as lavouras de 
feijão, mandioca e milho. O feijão e a mandioca represen
tam 80,96% da produção agrícola municipal. 

Montes Claros, Ilhéus, Itabuna e Itambé são os prin
cipais centros compradores dos produtos agrícolas do mu
nicípio. 



Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
seus rebanhos: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 
(Cr$ 1 000) % sObre 

o total 
---------------- ------- ------- ---------

Asininoa ...................... . 
Bovinos . ........... - ....... - - . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ...................... ·· 
Ovinos .......... : ............ . 
Sufnoe ....................... . 

TOTAL .................. . 

400 
52 000 

250 
1 600 
1 500 
1 200 

22 500 

480 
83 200 

38 
2400 
3 000 

180 
18 000 

107 298 

0,44 
?7,57 
0,03 
2,23 
2,79 
0,16 

16,78 

100,00 

A atividade econômica predominante no município é 

a pecuária. As raças bovinas mais encontradas são: nelo

re, gir e guzerate . 

O Estado da Bahia e o município de Governador Va
ladares são os principais importadores de gado vacum do 
município. 

A produção de leite, em 1955, foi de 750 mil litros, 
no valor de 1,9 milhões de cruzeiros. 

Indústria - A orga:nização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL 

Pe11oal EMPREGADO 
TIPO DE esta-. empre-

INDÚSTRIA beleci- gado 
mentos Cr$ 1 000 % sôbre 

o total 
------------------ ----- ----- ----- ·-----

Indústria'extrativa mineral. ...... 13 36 146 22,42 
Indústria de transformação e bene · 

ficiamento doe produtos agrlcolas 49 122 425 65,BO 
Indústria Manufatureira e fabrit 9 25 80 12,28 

TOTAL ...................... 71 183 651 100,00 

O valor da produção industrial extrativa foi, em 1955, 
de 750 mil cruzeiros. 

Nessa época, a indústria de transformação e beneficia
mento de produtos agrícolas forneceu uma produção de 620 
mil cruzeiros • 

MELHORAMENTOS URBANOS - Pela tabela abaixo 
se vê a situação dos melhoramentos urbanos na sede muni
cipal, em 1954, conforme registros existentes nos Serviços 
de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPEICIFICA.ÇÃO 

Número de priJdios existentes ........................... . 
LoiJradouros públicos 

Exiatentes ............................................. . 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimenta doa . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ................ . 

TOTAL .................. . 

Ajardilladoa ............................................ . 
Outroa ................. , .............................. . 

llumina~o pública e domiciliar (I) 

Logradouroa iluminados.. {Número de logradouroa ..... . 
· · · Número de fooos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

Lilla,;ões domiciliares (1) 

De lu:r .................... {Número de ligaçõea ... _" ..... . 

Consumo em kWh ......... . 

(1) Dadoa referente• ao ano de 1955. 

32.6 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

5l3 

24 

3 
3 

6 

1 
17 

15 
59 

9 000 

50 

8 200 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 161,50 km de estradas de rodagem, dos quais 
42 sob a administração estadual, 64 sob a municipal e os 
restantes particulares . 

Em 1955, foram registrados os seguintes veículos mo
torizados: 4 automóveis, 3 camionetas, 1 caminhão e 1 
ônibus. 

Tábuas ltinerárias - Eis as tábuas itinerárias do muni
cípio: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

_"'7 __________ ------ --------- -----------

MUNICIPIOS 
LIMlTROFES 

Almenara .. ............. . 
Jordânia ................ . 
Rubint ................. . 
Salto da Divisa ......... . 
Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 

60 
42 
48 
60 

659 

940 

Rodoviãria 
Rodoviária 
Rodoviária 
Rodoviãria 
Rodoviâria 

A~ree 

Rodoviária A~rea 

Rodoviãrio at6 Alme
nara - Consórcio 
Real - Aeroviaa
Nacional 

Rodoviário at~ Alme
nar'lt - Conaórcio 
Real - Aeroviae -
Nacional, via Belo 
Horizonte 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 121 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 57 situados na sede. 

Dispõe também de 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre a total 
DISCRIMINAÇÃO 

Não 
Sabem sabem Sabem Nilo 

Total ler e ler e ler e 118bem 
escrever escrever(•) escrever ler e 

ee<:iever(•) 
-------------- -------- -------------

{Homens ... 996 416 580 41,76 58,24 
Quadro urbano Mulheres .. 1 182 395 787 33,41 66,59 

TOTAL 2 178 811 1 367 37,23 62,77 

romens ... 7 028 1 117 5 911 15,89 84,11 

Quadro rural.. Mulheres .. 6 597 566 6 031 8,57 91,43 

TOTAL 13 625 1 683 i.t 942 12,35 87,65 

{Homens ... 8 024 1 533 6 4.91 19,10 80,90 

Em gera I.. . . . . M;l:e;•:·~ 7 779 961 6 818 12,35 87,65 

15 803 2 494 13 309 15,78 84,22 

-
(•) Inclusive peseoas de inltrução não declarada. 

Vista do rio Jequitinhonha 



Vista parcial da Pontn do Rubim do Sul 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educaç:io do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no municíp::o: 

DADOS NUM1tRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidadea escolareo ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matrleula efetiva ........ ·.· .... . 

to 
24 

1 061' 

1955 

10 
w 

978 

1956 

21 
35 

1 180 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade. escolar- é de aproximada
mente 24,53%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

. Total Tributária 
realizada deficit 

-------------~---
1951 ............ 555 1'17 554 1 
1952 ............ 480 156 545 65 
1953 ............ 921 167 790 131 
1954 ............ 734 133 1 116 - 382 
1955 ............ 1 483 .301 1 485 - 2 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
sua situação no mesmo períod:> de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
------------------·--------------

1951 ................................... . 
1952 .................................... . 
1953 .................................... . 
1954 ................................... . 
1955 .................................... . 

1 361 
1 431 
1 771 
1 797 
2 414 

555 
480 
921 
73~ 

1 483 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O municí
pio de Jacinto, localizado no extremo nordeste do estado 
de Minas Gerais, limita com o Estado da Bahia e com os 
municípios mineiros de Almenara, Jordânia, Rubim e Salto 
da Divisa. 

Tem a sua faixa principal de terras às margens do rio 
Jequitinhonha, apresentando-se o terreno com ligeiras ele
vações o que o torna ideal pam a criação de gado . Afas-

tados do Jequitinhonha, surgem alguns morros de pequeno 
porte. 

Grande parte do território municipal é arenosa com 
afloramento de pedras nos pontos mais altos. 

· No setor hidrográfico, o principal rio é o Jequiti
nhonha, que durante anos foi a principal e a mais empre
gada via de comunicações, pois atravessa inteiramente o 
município de oeste a leste. 

Por falta de pesquisas são pouco conhecidas as reser
vas minerais do território municipal. Existem 2 lavras: a 
"lavra dos Botoados" e a "lavra da Fazenda Esmeralda", 
produzindo, a primeira, cristal de rocha, e a segunda, águas
-marinhas. 

Município agrícola e pastoril, mantém comércio com 
Ilhéus, Itabuna e Itambé, na Bahia, e com Montes Claros, 
Teófilo Otoni e Belo Horizonte . 

A sede municipal está localizada sôbre uma elevação, 
de fácil acesso, entre o Jequitinhonha e o córrego do Jacin
to. Contam-se 2 ·pensões e 1 hotel. Há 2 médicos no exer
cício do mister profissional. 

Acha-se instalada em Jacinto uma Agência Municipal 
de Estatística, órgão integrante do Sistema Estatístico Na
cional. 

Nas eleições de 3-X-955, 1323 cidadãos elegeram 11 
vereadores, então componentes da Câmara Municipal. Para 
as ditas eleições foram alistadas 4 575 pessoas habilitadas 
ao voto. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Petronio Querino de Souza). 

JACUí- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Presume-se que o velho município de 
J acuí, cujo nome se origina do tupi~guarani, - Y acu y, rio 
dos jacus - que se conserva até hoje, foi, no passado lon
gínquo, habitado pelos índios "botocudos", dos quais nada se 
sabe, porque, com o seu desaparecimento, não deixaram ne
nhum objeto, utensílios ou normas, que no presente pu
dessem identificá-los. 

Cumpre informar, com certeza, serem os verdadeiros 
desbravadores da região, bandeirantes, paulistas e mineiros, 
que pelos meados do século XVII, devassaram o solo e 
nêle se implantaram em busca de ouro. Não se conhece 

Praça Presidente Vargas, vendo-se ao fundo a Igreja-Matriz 



a data em que teria ocorrido tal acontecimento, mas, ainda 
hoje se notam, na lendária Jacui, enormes escavações, fei
tas em tempos remotos pelos bandeirantes. Jacuí não teve 
a felicidade de ser fundada em lugar apropriado, isso por
que, seus fundadores, levados pelo interêsse, visavam tão
-somente a riqueza infinda que se ocultava em seu subsolo. 
Mesmo assim, J acuí não deixa de ter sido celula mater de 
grande parte dos mlmicípios do Sul de Minas, e gozou dos 
foros de vila desde os tempos coloniais, ocorrendo sua ele
vação em 19 de julho de 1814, com a denominação de São 
Carlos do Jacuí. 

Em 1855, composta dos municípios de Jacuí, Caldas, 
Passos e Vila Formosa de Alfenas, formava-se a extensa co
marca de Sapucaí, tendo J acuí por sede. 

Em 15 de outubro ·de 1869, pela Lei provinci~l nú
mero 1611, foi Jacuí elevado à categoria de cidade, mas, 
com os desmembramentos sucessivos do seu território, per
de'u grande parte de sua renda, entrando em franca deca
dência, e pela Lei n.0 1641, de 13 de setembro de 1870, 
ficou reduzida a simples freguesia de São Sebastião do 
Paraíso. 

Graças aos esforços do major José Antônio Mendes, 
que após ingentes sacrifícios conseguiu reerguer o ânimo 
abatido do povo do município, êste, pela Lei provincial de 
1881, foi novamente elevado à categoria de município. 

Por Decreto n.0 243, do govêrno provisório, de 21 de 
novembro de 1890, perdeu o município o distrito de São 
Francisco de Monte Santo. Pela reforma judiciária de 1903, 
baixou Jacui a têrmo, pertencente à comarca de Monte 
Santo. 

Em 20 de janeiiro de 1928, teve a cidade de Jacuí reins
talada sua comarca, a qual conserva até a presente data. 

Cidade cheia de tradições, ali, a 11 de janeiro de 1801, 
nasceu um dos maiores vultos de nossa história política, Ho
nório Hermeto Carneiro Leão, o Marques do Paraná. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O Conde da Palma, 
governando a Capitania de Minas, mandou executar o Al
vará Régio de 19 de julho de 1814, criando o município 
com a denominação de São Carlos do J acuí, com terri
tório desmembrado do de Campanha. Sua instalação ocor
reu em 1.0 de novembro de 1815, pelo Dr. Manuel Ignácio 
de Melo e Souza, ll.0 Barão de Pontal e Ouvidor Geral da 
Comarca do Rio das Mortes. 

A Lei provincial n.O 1 611, de 15 de outubro de 1869, 
concedeu foros de cidade à sede do município de Jacuí, 

Vista parcial da Rua João Pessoa 

32.8 

Cadeia Pública e Fôro 

que, pela Lei provincial n.0 1641, de 13 de setembro de 
1870, foi extinto. Restaurou-o a Lei provincial n.0 2 784, 
de 22 de setembro de 1881, com território desligado dos mu
nicípios de São Sebastião do Paraíso e Cabo Verde, ou sO
mente do de São Sebastião do Paraíso, verificando-se sua 
reinstalação a 6 de janeiro de 1883. 

O distrito, criou-o a Lei estadual n.0 2, de 14 de setem
bro de 1891. 

Em virtude da Lei estadual n.O 23, de 24 de maio de 
1892, concederam-se foros de cidade à sede do município 
de Jacuí, que, na "Divisão Administrativa, em 1911", e nos 
quadros de apuração do Recenseamento Geral de ....... . 
1.0 -IX-1920, se compõe de 2 distritos: Jacuí e Santa Cruz 
das Areias. 

De acôrdo com a divisão do Estado, fixada pela Lei 
estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, e o quadro da 
divisão administrativa relativa ao ano de 1933, o município 
de Jacuí continua integrado pelo distrito-sede e pelo de San
ta Cruz das Areias, assim permanecendo nos quadros de di
visão territorial datados de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem 
como no anexo ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de 
março de 1938. 

Com êsses mesmos distritos figura o Município de Ja
cuí, na divisão judiciário-administrativa do Estado, em vi
gor no qüinqüênio 1939-1941, e estabelecido pelo Decreto
-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, não obs
tante, por fôrça dêsse Decreto-lei, tenha o distrito de Jacui 
perdido parte de seu território para o distrito-sede de São 
Sebastião do Paraíso. 

Também o Decreto-lei estadual n.O 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, transferiu para a sede do novo municí
pio de São Pedro da União parte do território do distrito 
de Jacuí. Na divisão administrativo-judiciária do Estado, 
fixada pelo referido Decreto-lei n.o 1 058, Jacuí constitui-se, 
ainda, dos distritos de Jacuí e Santa Cruz das Areias. 

De acôrdo com a Lei estadual n.0 1039, de 12 de de
zembro de 1953, que aprovou a nova divisão do Estado, pa
ra vigorar no qüinqüênio 1954-1958, o município de Jacuí 
permanece com 2 distritos: o da sede e . o de Santa Cruz 
das Areias. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca de Jacuí foi 
criada pela Lei n.0 11, de 13 de novembro de 1891. A Lei 
estadual n.0 375, de 19 de setembro de 1903, mandou su
primi-la, dando-se, entretanto, a extinção somente a 28 de 



outubro de 1907. Em virtude, porém, da Lei estadual nú
mero 663, de 18 de setembro de 1915, foi restaurada a refe
rida comarca. 

Nos quadros de divisão territorial, datados de 1936 e 
1937, e no anexo ao Decreto-.Jei estadual n.0 88, de 30 de 
março de 1938, compõe-se Jacuí de um têrmo judiciário 
único: o de igual nome, formado pelo município de Jacuí. 

Idêntica situação se verifica nas divisões judiciário
-administrativas do Estado, estabelecidas pelos Decretos-
-leis estaduais números 148, de 17-XII-1938, e 1 058, de 
31-XII-1943, para vigorarem, :'espectivamente, nos qüinqüê
nio~ 1939-1943 e 1944-1948, notando-se, porém, que, na úl
tima divisão, o têrmo de Jacuí é formado pelo município 
de Jacuí e pelo recém-criado 8ão Pedro da União. 

Igual situação verifica-se nas divisões territoriais judi
ciário-administrativas, em vig:>r no qüinqüênio 1949-1953, 
e para vigorar no período de 1954-1958, estabelecida esta 
pela Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. 

O seu território é montanhoso. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Possui área de 622 km2• A sede municipal, situada a 

940 metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 

21° 00' 45" de latitude Sul e 45° 44' 30" de longitude W.Gr. 

Dista da Capital do Estado, em linha reta, 319 km, no ru

mo O.S.O. 

Média de temperaturas E!m grau centígrado: das má

ximas: 35; das mínimas: 5; ccmpensada: 20. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 10 542 habitantE,s a população do município. 

Estimativas do Departamentc' Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 11 136 habitantes como sendo sua popu
lação provável em 31-XII-55, com densidade demográfica 
de 18 habitantes por quilômetro quadrado. 

21-24939 

Trecho da Rua Marquês do Paraná 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio consistiam da sede e da Vila de Santa Cruz das 
Areias. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, estava assim localizada a popula
ção do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
------ ------· -----

Sede ........................... 570 601 1 171 11,10 
Vila de Santa Cruz das Areias ... 292 273 565 5,35 
Quadro rural. ...... 4 506 4 300 8 806 83,55 

TOTAL GERAL ... 5 368 5 174 10 542 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Pelos dados do Recenseamento Geral de 1950, 
era a seguinte a distribuição da população municipal, se
gundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
----- ----- -----

Agricultura, pecuãria e silvicultura 2 881 39 2 920 40,06 
Indústrias extrativas ..... 13 - 13 0,17 
Indústria de transformação .. 71 - 71 0,97 
Com~rcio de mercadorias ...... 50 I 51 0,69 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liári:>a,crédito, seguros e capitali-
zação .......... .... 1 - 1 0,01 

Prestação de serviços .... . .. 69 50 119 1,63 
Transporte, comunicações e armEl2'e-

0,26 nagem ......... 18 I 19 
Profissões liberais .. 4 2 6 0,08 
Atividades sociais ............. 15 19 34 0,46 
Administração pública, Legislativo 

0,42 e Justiça ....... ..... ...... 29 2 31 
Defesa nacional e segurança pública 6 - 6 0,08 
Atividades dom~sticas, não remu-

neradas e atividades escolares dia-
48,37 centes ........ ...... . .. 236 3 289 2 525 

Condições inativas .. ... 354 145 496 6,80 

TOTAL .. 3 744 3 548 7 292 100,00 

Tendo o município 83,55% de seus habitantes locali
zados na zona rural, congrega no ramo "agricultura pecuária 
e silvicultura" 40,06% da população local. 
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Agricultura- A produção agrícola no município em 1955, 
é expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS 
AGRlC::OLAS 

Caf6 ............... . 
Milho ............. . 
Arroz ............. . 
Feijão ............. . 
Outras ............ . 

TOTAL ....... . 

AFtEA 
(hal 

Unidade 

l 470 Arrôba 
l: 200 Saco 60 kg 

320 
750 

Quantidad< Cr$ 1 OQO 

30 000 
30 000 
10 000 
10 000 

15 600 
5 400 
3 500 
2 000 

860 

27 360 

% sôbre 
o total 

57,03 
19,74 
12,79 
7,30 
3,14 

1JO,OO 

A reg1ao onde se acha J acuí tem na agricultura sua 
principal atividade . A cultura mais disseminada é o milho, 
mas a que lidera o valor da produção da safra jucuiense é 

o café. 
O café começou a ser plantado no município pelo Co

mendador Vicente Ferreira Carvalhaes, em 1848, constituin
do hoje a principal cultura agrícola municipal, com mais de 
dois milhões de cafeeiros cultivados. 

Ao café segue-se o milho e êstes dois produtos, em 
conjunto, representam 76,77% da produção agrícola do 
município. 

Guaxupé e São Sebastião do Paraíso são os principais 
centros compradores dos produtos agrícolas de Jacuí (prin
cipalmente o café) . 

Existe em Jacuí, mantido pelo Govêrno da União, um 
Campo de Fruticultura e Horticultura, onde se encontram 
marmeleiros, pessegueiros, oliveiras, figueiras, ameixeiras, 
etc. , na parte de fruticultura, e tôda . variedade de horta
liças no setor de horticultura . 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos re
banhos do município: 

REBANHOS NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

(Cr$ 1 000) % sôbre 
o total 

-----------·---- --~---- -------------

Aaininoa ...................... . 
Bovinoa ...................... . 

~g~:~:::::::::::::::::::::: 
Muares ....•. : ................. . 
Ovinos ....................... . 
Sulnoe ....................... · 

10 30 0,11 
11 000 18 700 74;50 

500 50 0,19 
2 000 3 000 11,94 

350 980 3,90 
700 lOS 0,41 

4 500 2 250 8,95 

TOTAL ............ ······· 25 115 '100,00 

Graças às suas magníficas pastagens e adequada alti
tude, muito se tem desenvolvidt> a pecuária, sendo um dos 

Campo Experimental do Fomento Agrícola 
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maiores fatôres da vida econômica do município, podendo, 
com os melhoramentos que vão sendo introduzidos, tomar 
um desenvolvimento mais apreciável. 

Da produção de leite, que em 1955 atingiu 75 000 li
tros, parte é consumida pela população local e parte é indus
trializada na fabricação de queijo para consumo interno. 

O município exporta gado para Guaxupé, Passos e 
Monte Santo de Minas. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

TIPO DE esta. 
Pes~oal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci· 
empre-
gado 

mentoa Cr $1ooo % sôbre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. 

------------ -------------------
Indústria extrativa mi-

neral ........... 5 24 410 34,95 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
dos produtcs agrícolas 34 65 763 65,05 5 47 

TOTAL. ... 39 89 1 173 100,00 5 47 

No setor industrial possui o município: fábrica de la
drilhos, máquinas de beneficiar café e arroz, serrarias, car
'pintarias, ferrarias, olarias, etc. No campo da indústria ex
trativa, são exploradas as jazidas de amianto de anfibólio, 
pedra calcária e argila . 

A produção industrial do município atingiu, em 1955, 
o valor de um milhão e duzentos mil cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro abaixo 
mostra a situação dos melhoramentos· urbanos na sede mu
nicipal, em 1954, conforme registros existentes nos Serviços 
de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ...... . 

LoAradouros públicos 

Existent.,., ........ . 
Ajardinados ....... . 
Outros .......... . 

Abastecimento d'áAua 

Pr~dios servidos, possuindo penàs ........................ . 

Logradouros servidos. 
{ 

Totalmente ....... . 

· Parcialmente ...... . 

TOTAL ......... . 

Iluminação pública e domiciliar (1) 

{

Número de logradouros .. 
Logradouros iluminados..... Número de focos ....... . 

Cons'umo em kWh ..... . 

LiAações domiciliares (1) 

De luz .. 
.. {Número de ligações .... . 

Consumo ém kWh ..... . 

De fôrça 
... {Número de ligações .. . 

Consumo em kWh ... . 

(1) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM~RICOS 

267 

20 
1 

19 

250 

17 

3 

20 

23 
129 

35 500 

267 

89 978 

10 

13 833 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 68 km de estradas de rodagem, sob a adminis

tração municipal. 
Em 1955, foram registrados os seguintes veículos na 

Prefeitura local: 7 automóveis, 10 camionetas, 10 cami

nhões. 



Tábuas ltinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

Ck'm) TRANSPORTE 

--------------------·---~----------

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

GuaxupE .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Monte Santo de Minas .................... · .. 
Nbva Resende .................. · · · · · · · · · · · · · · 
Pratápolis .................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Passos .............. ························· 
São Sebastião do Paralso: .................... . 
São Pedro da ·União ...... · .......... . 
Capital Estadual. . . . . . . .......... · · · 
Capital Federal. ............................. . 

4 7 Rodovi6rio 
48 Rodo'lri6rio 
63 Rodovi6rio 
70 Rodovi6rio 
49 Rodovi6rio 
42 Rodovi6rio 
41 Rodovi6rio 

403 Rodovi6rio 
723 Rodovi6rio 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 9 estabelecimentos c':>merciais varejistas dos quais 

5 situados na sede. 
Dispõe também de 2 cor:respondentes bancários. 

INSTRUÇAO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 - referentes à alfabetização -:- fornecem os seguintes 
dados relativos à população elo município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sObre o total 

Não Não Sabem sabem Sabem 
Total ler e ler e ler e sabem 

escrever escrever(•) escrever ler e 
escrever(•) 

--------------- ----- ------ ----- ----- -----

{Homens ... 730 449 281 61,50 38,50 
Quadro urbano Mulheres .. 734 410 324 55,85 44,15 

TOTAL 1 464 859 605 58,67 41,33 

{Homens ... '3 757 1 338 2 419 35,61 64,39 
Quadro rural.. Mulheres .. 3 546 970 2 576 27,35 72,65 

TOTAL 7 303 2 308 4 995 31,60 68,40 

{ Hom~ns ... 4 487 1 7·87 2 700 39,82 60,18 
Em geral...... Mulheres .. 4 280 1 380 2 900 32,24 67,76 

TOTAL 8 767 3 167 5 600 36,12 63,88 

(') Inclusive pessoas de instrução não declllrada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educa1~ão do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município:. 

E'SPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ... . . 
Corpo docente· ......... . 
Matricula rfetiva ......... . 

o.ADOS NUM.:l!:RICOS 

174 
24 

928 

Hotel Municipal 

1955 

14 
24 

851 

1956 

18 
25 

942 

Pôsto de Saúde e Higiene 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 36,78%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

------- ------ ------ -----
1951 ............ 578 270 463 115 
1952 .. """ .... 644 302 752 - 108 
1953 ............ 1 014. 324 7.85 229 
1954 ............ 925 345 1 131 - 206 
1955 ............ 1 008 400 955 53 

Quanto à arrecadação, nas. três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951. ........................ . 
1952" .............. · ......... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955· .......................... . 

RECEITA ARRECII\DADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

345 
366 
417 

Estadual 

1 492 
1 695 
2 169 
2 796 
3 487 

Municipal 

578 
644 

1 014 
925 

1 008 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNIClPIO - A cidade de 
J acuí acha-se localizada a poucos quilômetros da bacia do 
rio Grande, entre os . morros da Penha e Cruzeiro, sendo 
cortada pelo ribeirão São Pedro. É bastante acidentada 
por se encontrar colocada sôbre uma coluna. Encontram
-se na sede municipal 1 hotel, 1 cinema e 1 biblioteca. 

Atualmente Jacuí está em fase de progresso, situando
-se a apenas um quilômetro da cidade o Campo de Fru
ticultura e Horticultura de Jacuí, pertencente à União, com 
modernos edifícios e aparelhagem. Possui o Campo uma 
área de 990 250 m2, já estando cultivados 300 000. 

O município, apesar de não ser servido por Estrada de 
Ferro, conta ótimas estradas de rodagem que o põem em 
comunicação com os vizinhos São Sebastião do Paraíso, 
Passos, Monte Santo de Minas, Guaxupé e São Pedro da 
União. 

O território municipal é muito rico: no reino mineral, 
é abundante o ouro, e o era ainda mais nos tempos colo-
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mats, sendo que sua produção chamou para o município 
grande parte dos habitantes dos p1unicípios vizinhos. Há 
em grande quantidade: águas minerais; ferro, níquel, már
more, amianto de anfibólio, mica, e pedras coradas ainda 
sem exploração. 

O município mantém comércio com os Estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e localidades vizinhas. 

Existe na cidade de Jacuí um Pôsto de saúde mantido 
pelo Estado.· Conta-se também 1 médico no exercício 
da profissão . 

No setor hidrográfico, o município, dentre outros, é 
banhado pelos seguintes rios: São João, São João Pequeno, 
Santana, Taboão e ribeirão São Pedro. 

Acha-se instalada na sede uma Agência de Estatística, 
órgão integrante do Sistema Estatístico Brasileiro . 

As paróquias de São Carlos Borromeu de Jacuí, e Nos
sa Senhora do Rosário, em Santa Cruz das Areias, perten-· 
cem ao Bispado do Guaxupé . 

A Câmara se compõe de 9 vereadores. Alistaram-se 
3 499 pessoas para as eleições de 3-X-955. Dessas, 1 684 
compareceram para votar naquele pleito. 

Vulto ilustre - Honório Hermeto Carneiro Leão, filho do 
sargento Nicolau Neto Carneiro Leão, nasceu em Jacuí, no 
dia 11 de janeiro de 1801, sendo um dos maiores vultos de 
nossa história política. 

Bacharel em Direito, na Universidade de Coimbra, em 
1825, foi nomeado Juiz do Forum de São Sebastião em 
1826. Auditor da :marinha, ouvidor do Rio de Janeiro e 
depois desembargador da relação de Pernambuco, com exer
cício na côrte, apresentou-se quando devera entrar para o 
Supremo Tribunal de Justiça, porque, sendo então Conse
lheiro do Estado, a lei não permitia que fizesse parte dêsse 
Tribunal. 

Em 1851, foi nomeado enviado extraordinário e mi
nistro plenipotenciário junto à Confederação Argentina, re
cebendo, a 10 de julho de 1852, o título de Visconde do Pa
raná, e, a 5 de dezembro de 1854, o de Marquês. 

O Marquês do Paraná faleceu a 3 de setembro de 1856. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística José Daniel Pedreira Bueno) . 

JACUTINGA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTORICO - Em 1819, atendendo ao interêsse da re
gião, onde o ouro acelerava o progresso, o cadete José Cae
tano Monteiro Gut.>des recebeu a incumbência de coman
dar a abertura de duas picadas, um ligando Ouro Fino a 
Monte Sião e a outra de Ouro Fino a Pinhal. Esta última 
foi que determinou, pràticamente, a possibilidade de criação 
de um arraial que hoje é a cidade de Jacutinga, sede do 
município do mesmo nome. O capitão Antônio Correia de 
Abranches Bizarro, natural de Sabugosa, e que residia em 
São Pedro, foi quem, ao transitar pela referida picada que 
atravessava a atual Jacutinga, resolveu desbravar a região 
e tomar posse das terras até então sem dono. Não são co
nhecidos os fatos históricos relacionados com o início do 
arraial. Sabe-se apenas que, em 1803, já existiam morado
res no sítio da Forquilha, nas redondezas de J acutinga e 
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que êsse povoado também já havia atingido o Rio Elen
tário. De São Paulo e das localidades vizinhas muitos aven
tureiros chegaram em busca das riquezas da nova terra em 
exploração. Antônio Pessoa de Lemos, natural de Sabará, 
estabeleceu-se com uma fazenda na barra do ribeirão de 
São Paulo e como êle muitos outros. O início do povoado 
verificou-se, de fato, com a construção de uma capela em 
honra a S. Antônio, por iniciativa de José Francisco Fer
nandes, com provisão datada de 26-111-1835. A obra fi
cou concluída em 1847 quando o capitão Emílio de Paiva 
Bueno foi designado seu zelador e confirmada o doação do 
patrimônio, feita por José Francisco Fernandes, José Fer
nandes Ribeirão, Vicente Pereira Dias, Antônio Francisco 
Fernandes e José Leite Barbosa, filhos e genros de José 
Francisco Fernandes. A capela foi benta pelo Pedre José 
Barbosa do Nascimento, vigário de Ouro Fino, tendo o 
povoado recebido o nome de Santo Antônio de Jacutinga. 

Anteriormente era chamado Ribeirão da Jacutinga, isto 
em i-ace do nome do· ribeirão que banhava o arraial onde 
havia grande número de aves chamadas jacutinga . ~sse 

ribeirão tem hoje o nome de Santo Antônio. 

No início, o povoado que depois passou a distrito, per
tencia ao município de Ouro Fino, por sua vez pertencen
te ao estado de São Paulo, até 16 de setembro de 1901. 
Foi elevado à categoria de distrito pela Lei provincial nú-

Parque das Águas Minerais - Jardim da Fonte São Clemente 



mero 786, de 22 de setembro de 1871, confirmada pela Lei 
estadual número 2, de 14 de setembro de 1891. Desmem
brando-se de Ouro Fino, pas~1ou a município, pela Lei es
tadual n.O 319, de 16 de setembro de 1901, sendo que sua 
instalação verificou-se a 2 de janeiro do ano seguinte. A 
sede municipal recebeu foros de cidade em 1915, com a 
Lei n.0 663, de 18 de setembro, reduzindo-se o topônimo 
para jacutinga, em 1923. É sede da comarca desde 1935. 

Os habitantes do município são chamados jacutin
guenses. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul, no estado de Minas Gerais. O aspecto geral 
do seu território é plano, com diminutas elevações. 

SITUAÇÃO A. 

o 

Posição do Município em rela~ão qo Estado e sua Capital. 

Sua área é de 394 km2• A temperatura determinada em 
graus centígrados, apresenta as média: das máximas, 24; 

das mínimas, 16; compensada, 20. A pluviosidade anual 
é de apenas 24 mm. A sede municipal, situada a 830 metros 
de altitude, tem como coordenadas geográficas ....... . 

22° 17' 15" de latitude Sul e 45° 37' 10'' de longitude O. Gr. 

Dista da capital do Estado, em linha reta, 383 km, no rumo 
O. S. O. 

Fonte São Clemente 

Vista parcial do Grupo Escolar Vista parcial do Jardim Público 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge

ral de 1950, era de 15 833 habitantes a população do mu

nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta

tística de Minas Gerais dão 16 783 pessoas, como sua po
pulação provável em 31-XII-55, quando a densidade de-

mográfica deveria atingir 43 habitantes por quilômetro qua

drado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área do mu

. nicípio eram a sede e a vila de Albertina. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localiza

ção daquela população: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-19'50) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
a·bsolutoe o total 

geral 
------ -·---· -

Sede ........... ....... .. .... . .. I 352 1 7-71 3 303 20,86 
Vila de Albertina ...... ...... ... 224 209 433 2,73 
Quadro rural. .... .. ..... . ....... 6 256 5 841 12 097 76,41 

TOTAL GERAL .. ......... 8 012 7 821 15 833 100~00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA.- Ramos de 
Atividade - Pelo Recenseamento Geral de 1950, assim 

se distribuíam os moradores, segundo os ramos de ativi

dade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃ.O PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

N6meros 
absolutos 

%.Obre 
o total 

geral 
----------1---·- ---------- -----

Agricultura, pecuária e silvicultura 3 929 728 4 657 41,30 
Indúatr;iaa extrativas .. ..... 29 I 30 0,26 
Ind6stria de tranaformação ...... 299 lO 309 2,73 
Com~rcio de mercadorias ...... ·. 179 2 181 1,60 
Com~rcio de imóveis e valores mo-

biliârios,cr~dito,aeguros e capita-
25 25 0,22 li:ração .................. . . . . . . -

Pcestação de eerviços ....... ..... 164 196 360 3,19 
Transporte, comunicações e arma-

212 3 2,15 1,90 z:enagem .... ..... 
Profissões liberais ..... 15 2 17 0,15 
Atividadea sociais . ............... 41 50 91 0,80 
Administração pública ,Legislativo 

85 5 90 0,79 e Justiça ...................... 
Defesa nacional e segurança pública 12 - 12 0,10 
Atividades dom&ticas, não remu-

nera<tas e atividades escolares dia-
337 4 309 4 646 41,20 cmtes . .................... ... 

Condições inativas ............... 371 279 650 5,76 

TOTAL ............... ..... 5 698 5 585 11 283 100,00 
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Vista pàrcial .do centro ela cidade Outra vista parcial da cidade 

É interessante confrontar-se o ramo "agricultura, pe
cuária e silvicultura" com o que congrega atividades não re
muneradas: quase se igualam. 

Agricultura, pecuária e silvicultUra - A. produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULT;URAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

% s&bre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

~------ ·-·----

Caf~ ............... 6 843 .Arr&ba 228 098 120 436 76,44 
Milho ..... : ....... ·. 7 000 :;áco 60 kg 85 000 25 500 16,18 
Arroz .............. 1 100 > > > 19 500 6 240 3,95 
Feijio .............. 790 > > > 6 700 2 010 1,27 
Bana,ruh . 7 •.••.•••• 17 Cacho 57 000 1 140 0,72 
Outràs ............ , 123 - - 2 277 1,44 

TOTAL ........ 15 873 - - 157 603 100,00 

Vista central da cidade Praça da Estação 

Pecuária - Em 31-XII-55, com êsses números se apre
sentavam os rebanhos de Jacutinga: 

REBANHOS 

Asininoa .. .................... . 
Bovinoo ...................... . 
Caprinoa ..................... . 
Eqüinoe ........ · .............. . 
Mua.rea ....................... . 
Ovinoa ................... ..... . 
SUinoa .................... .... . 

TOTAL .................. . 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

1 
23 400 

1 000 
1 500 

600 
160 

12 500 

VALOR 

Cr$ 1 000 

3 
42 120 

150 
2 550 
1 680 

29 
11 250 

57 782 

% s&bre 
o total 

72,89 
0,25 
4,41 
2,90 
0,05 

19,50 

100,00 

A pecuária vem recebendo sua quota de progresso por 
que passa o município. Os pecuaristas locais desenvolvem 
esforços para o aprimoramento do rebanho, notadamente no 
que diz respeito à produÇão de leite, hoje já exportado em 
boa escala. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida, 
em parte, pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
TlPO DE esta-

Pessoal 

INDÚSTRIA beleci-
empre· 
gado 

mentoa 

--·---------- ---- -----
Indíistria extrativa mi-

neral. ............... 
Indíistria de transfOrma-

5 27 

ção e beneficiamento 
da produção agrfcola 62 130 

Indíistria manufatureira 
e fabril. ............ 1 8 

TOTAL ... ·.· ...... 68 165 

C.A,P.ITAL 
EMPREGADO 

Cr$1 000 % 
o total 

---- -----

I 702 37,96 

2.082 46,43 

700 15,61 

4 484 100,00 

FOI<: ÇA 
RIZ M01' 

N.• de· 
motores 
·----

8 

26 

15 

49 

Potencia 
em c.v. 

65 

312 

15 

392 

Industrialmente o município apenas começa a se de
senvolver. Algumas fábricas de laticínios e uma cerâmica 
em vilas de inauguração mostram-se como as unidades de 
maior importância. O restante, no setor industrial, é limita

do apenas ao beneficiamento e transformação, em pequena 
escala, de produtos alimentícios. 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro que se 
segue é um demonstrativo municipal, em 1954, conforme 

registros existentes nos Serviços de Estatística da Viação 
e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUM2RICOS 

·----~--~-------- ------
Número de pr6dios ezistentee ......... , ................ . 

Logradouros públicos 

EKiatentes ·············································· 

{

Inteiramente ............... ,. 
Pâvimentados ... , .... , , . . . Parcialmente ........... , .... . 

-TOTAL ................. . 

Ajardinados ............................................ . 
Outros ........... , .................. _ .............. , ... . 

Abastecimento d'água 

Pr~dios eervidos,_possuindo penas ........................ . 
Logradouro e servidos totalm~pte ......................... . 

Esgotos 

Logradouros servidos ...... {De despejo ........ :. · .......... . 
De éguas superf•c•a•s ......... . 

P~~dioe eegotado1 ........ . I Pela rede ................... . 
\ Por fosllls ................... . 

Iluminar;lio pública e domiciliar (1) 

. • {-Número de logradc.uroe ....... . 
Logradouros alummados... Níimero de focos ............ . 

Consumo em kWh ........... . 

Ligações domiciliares (1) 

De luz .. /Níimero de ligações ......... ,. 
· · · · · · .. · · · \ Cariaumo em kWb ........... . 

De f&rça .... . {Níimero de ligações .......... . 
· · · · · · · · · · Consumo em kWb ........... . 

885 

28 

8 
11 

19 

2 
7 

588 
28 

28 
28 

505 
30 

28 
387 

204 800 

710 
255 317 

31 
217 416 

Maternidade Municipal 1 Vista parcial de uma rua centrn1 



Hospital e Santa Casa Prefeitura Municipal 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 239 km de estradas de rodagem, dos quais 159 
se acham sob a administração municipal e os restantes per
tencem a particulares. É servido pela Estrada de Ferro 
Rêde Mineira de Viação· e Cia. Mogiana de Estradas de 
Ferro. 

Em 1955, os veículos automotores registrados pela 
Prefeitura Municipal eram 57 automóveis, 14 camionetas, 
53 caminhões e 4 ônibus. 

Tábuas ltinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
. rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA DE 

(kml TRANSPORTE OBSERVAÇ0ES 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Andradao ...... · ......... . 

Ouro Fino .............. : 

Monte Sião., ........... . 

Itapi~a (Eotado de São 
·Paulo) ................ . 

Pinhal (Eobldo de São 
Paulo) ................ . 

Capital Eotadual. ....... . 

Capital Federal .... . 

Fôro e Cadeia Pública 

43 

33 

21 

33 

21 

939 

597 

Oni:bús, via Pi~ 
nhal Est. de 
São Paulo 

Onibus e Estra
da de Ferro 

Automóvel e por 
estrada de fer· 
ro., via Ouro 
Fino 

Onibus e estrada 
de ferro 

Onibus 

Ferrovia 

Fen-ovia 

Emprêsa de Onibuo 
Auto Viação Bie· 
zachi, S/A., com 
sede em Pinhal, 
Est. São Paulo. 

Empr!sa de Onibuo 
São Paulo Sul de 
Minas. com sede 
neste município; 
Expresso Mineiro, 
com sede em. Ouro 
Fino e Rede Mi· 
neira de Viação 

At~ Ouro Fino vai-se 
por Estrada de Fer· 
ro (Rêde Mineira 
d-e Viação) e de Já 
por ônibus. 

Emprêsa de Onibus 
São Paulo Sul de 
Minas e Estradas 
de Feno Rêde Mi· 
neira de Viação, 
até o Distrito de 
Sapucal, e dêste 
pela Cia. Mogiana 
de Estrada de Fer· 
ro, at'E Itapira 

Emprêsa de Onibuo 
Auto Viação Biz· 
zachi, S/A. 

Rêde Mineira de Vi· 
ação 

Rêde Mineira de Vi
ação-Cia. Paulista 
de Estrada de Ferro 
e Central do Brasil. 
As duao últimas não 
servem 9 município. 

fonte das Aguas Minerais 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede e ainda 39 varejistas. Dêstes 2 ·localizam-se na 
cidade. O serviço bancário é executado por 3 agências e 1 
correspondente. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números 
DISCRIMINAÇÃO 

absolutos % o6bre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e !lllbem 

escrever ler e escrever ler e 
eJcrever(l} ei'CI'ever(1) ------------ --------- ~----- ---- --·----

{Homens ... 1 534 1 143 391 74,51 25,49 
Quadro urbano Mulhereo .. 1 760 1 141 619 64,82 35,18 

TOTAL 3 294 2 284 1 010 69,33 30,67 

romena ... 5 260 2 044 3 216 38,85 61,15 
Quadro nzral. . Mulheres .. 4 859 1 189 3 670 24,47 75,53 

TOTAL 10 119 3 233 6 886 31,94 68,06 

romena ... 6 794 3 187 3 607 46,90 53,10 
Em geral..... Mulheres .. 6 619 2 330 4 289 35,20 64,80 

TOTAL 13 413 5 517 7 896. -- - 41,13 58,87 

( 1) Inclusive pessoas de instruçiio não declarada. 

Ensino Primário Elementos coletados pelo ServiÇo de 
Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, permitem a elaboração do presente 
quadro sôbre o ensino primário na comuna: 

DADOS ~2RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

------·----·---------------J----1_9_5_4 ___ --.. , ____ 1_95 __ 5 __ 

2

_

1

_ 1 _____ 1_95_6 ___ 

20 

__ 

Unidades escolares. . . . . . . . . . . . . . -
Corpo docente.. . . . . . . . . . . . . . . . 461 47 40 
Matrícula efetiva............... 1 503 1 301 1 254 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
34,06%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Tobll Tribut6ria 
realizada deficit 

--------
1951. ........... 1 466 1 051 1 910 444 
1952 ............ 1 745 1 240 1 875 130 
1953 ............ 1 932 995 2 374 442 
1954 ............ 1 517 814 1 605 88 
1955 ............ 1 787 909 1 629 158 
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Ginásio e Escola Comercial Vista parcial do centro da cidade 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 

o movimento no período de 1951-1955 foi: 

1g51 .. 

1952. 

1953 .. . 

1954 .. . 

1955 .. 

ANOS 
RECEI~A ARRECADADA (Cr$ 1 OOO,CO) 

Federal 

2 962 

I 561 

I 610 

I 566 

2 361 

EJtadual 

6 660 

4 423 

6 947 

11 435 

17 304 

Municipal 

1 466 

1 745 

I 932 

1 517 

1 787 

ASP~CTOS DA VIDA MUNICIPAL- Jacutit:tga é um 

dos mais promissores municípios da região sul do estado de 

Minas Gerais. Localizado a pequena distância do estado de 

São Paulo, servido por duas ferrovias - Rêde Mineira de 

Viação e Cia. Mogiana de Estradas de Ferro -, com terras 

férteis e cortadas por inúmeras e satisfatórias estradas de 
rodagem, vem experimentando um acelerado progresso. Seu 
território é quase todo plano, existindo apenas, digno de 

menção, o pico da Forquilha, com altitude de 900 metros. 

Como atração turística possui a afamada Água Mineral São 

Clemente, radioativa, de excelentes resultados medicinais, 

cujo engarrafamento e exportação são feitos com os me

lhores resultados. 

O comércio de Jacutinga é quase todo realizado com 

Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, isto em face da sua 
posição geográfica que dificulta, em muito, transações com 
o resto de Minas. 

Os habitantes do município encontram assistência mé

dica na sede, representada por 1 hospital, com 33 leitos, 

1 serviço de saúde e 4 facultativos em atividade. Para' com

plementar o curso primário conta a província com 2 esta

belecimentos de ensino comercial e 1 secundário, totali

zando 123 matrículas em 1955, e mantendo um corpo do

cente de 12 professôres. A difusão cultural completava-se 

com 3 bibliotecas, duas livrarias e uma tipografia. Ainda 

no distrito-sede havia 2 hotéis, 3 pensões e 3 cinemas. 

Para o pleito de 3-X-1955, contava o município com 

4 456 eleitores inscritos, dos quais compareceram às urnas 

2 465, época em que foram escolhidos os 9 vereadores que 

compõem o atual Legislativo da cidade. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 

fornecidos pelo Agente de Estatística José Augusto de Toledo). 
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JAGUARAÇU - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Jaguaraçu, antiga Pimenteira e São José 
do Grama, formou-se da doação de 3 alqueires de terra 
a São José, realizada pelo alferes Lizardo José da Fonseca 
Lana, cumprindo uma promessa que fizera em troca da 
cura de seu filho, Teófilo Marques.. As terras doadas lo
calizavam-se na margem direita do ribeirão Onça Grande, a 
pouca distância da fazenda de propriedade de Lizardo José. 

Após a Lei Áurea, os escravos livres transferiram-se 
para as terras do patrimônio de São José e lá começaram 
a edificar suas casas. 

Lizardo José Lana resolveu, posteriormente, aumentar 
o patrimônio do Santo e, para tanto, fêz nova doação de 
terras, desta vez do lado oposto do rio, onde existia um 
gramado muito extenso. Raimundo Querino e Felício Mi
randa foram os primeiros que edificaram suas casas dentro 
do novo arraial, sendo imitados por vários outros que pas
saram a obedecer o alinhamento que foi determinado na 
época. Tratou-se posteriormente da construção da capela 
em honra a São José, que, no entanto, não chegou a ficar 
pronta no local que inicialmente fôra escolhido e sim em 
outro. Os negros libertos levantaram uma capela em honra 
a N. s.a do Rosário. 

O povoado foi elevado a distrito em 7 de setembro 
de 1923, com a denominação de São José do Grama e per
tencendo ao município de São Domingos do Prata, e ao mu
nicípio pela Lei n.0 1 039, de dezembro de 1953, com o 
nome de Jaguaraçu, que significava, em língua indígena, 
"onça grande". 

O município está subordinado judicialmente à comar
ca de São Domingos do Prata. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o muni
cípio· na Zona do Rio Doce do estado de Minas Gerais. O 
aspecto geral do seu território é montanhoso. Sua área 
é de 170 km2

• A temperatura média, em graus centígra-
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Vista parcial d·J rua principal 

dos, apresenta os valores: para as máximas, 36,7; para as 

mínimas, 8,5; e para a compe::tsada, 22,6. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 2 061 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 2 207 pessoas como a sua população pro

vável em 31-XII-55, época em que a densidade demográ

fica deveria ser de 13 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população -· Pelo Recenseamento Geral 

de 1950, podia ser assim apresentada a situação do dis

trito de Jaguaraçu, núcleo em tôrno do qual se emancipou 
posteriormente o. atual município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Quadro urbano ................. . 
Quadro rural. ................. , , 

'tOTAL .................... . 

Hor1ens 

249 
777 

1 026 

Mulheres 

257 
778 

1 035 

TOTAL 

Números 
absolutos 

506 
1 555 

2 061 

% sôbre 
o total 
geral 

H,55 
75,45 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Agricultura, 
pecuária e silvicultura - A produção agrícola no muni
cípio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da ta
bela: 

CULTUR.AS 
AGRlCOLAS 

---------
Atroz .............. 
Milho .............. 
c 
o 

afê ............... 
utras ............. 

'DOTAL ........ 

AREA 
(ha) 

-----
800 
750 
512 
654 

2 716 

PRODUÇÃO 

Unidude Quantidade 

------ _...__ ___ 
Saco 6l kg 16 000 
Saco 6l kg 14 160 

Arroba - 9 600 
- -

- -

VALOR 

% sôbre Cr$ 1 000 
o total 

------ -----

5 120 36,70 
3 527 23,34 
3 168 22,70 
2 409 17,26 

13 954 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, dessa forma estavam discri
minados os rebanhos de Jaguaraçu: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE I 
CABltÇAS (Ct$ 1 000) % sôbre 

o total 
-----------------------------
Bovinos.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 600 2 720 50,54 
Eqüinos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 400 7,42 
Muares........................ 230 644 11,96 
Suinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 1 620 30 ,08 

TOTAL .................. . 5 384 100,00 

A pecuária vem tomando relativo impulso, desde que 

se abriu o novo mercado de consumo de leite, represen· 

tado pela localidade de Acesita. 

Os pecuaristas locais se vêm interessando bastante pela 

criação de gado leiteiro, para isso selecionando e impor

tando reprodutores de afamadas raças. 

Indústria - O município contava, em 1955, com oito uni
dades industriais dedicadas ao beneficiamento e transfor· 
mação de produtos agrícolas, e que possuíam um capital 
de 63 mil cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Pelo quadro que se 
segue pode ser vista a situação dos melhoramentos urbanos 
na sede municipal, em 1954, conforme registros existentes 
nos Serviços de Estatística da Viação e da Produção de Mi
nas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de préáios existentes ... 
Logradouros públicos 

Existentes .. 

Abastecimento d'áAua 

DADOS 
NUMll:RICOS 

156 

6 

Prédios servidos, Possuindo penas ......................... . 42 
3 Logradouros servidos, Totalmente .... · .................... . 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 35 km de estradas de rodagem sob a adminis
tração municipal. 

Ern 1955, a Prefeitura mantinha registrados 4 camio
netas e 16 caminhões. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do m_unicípio: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNICIPIOS 
LlMlTROFES 

Ant6nio Dias.. . ..... . 
Coronel Fabriciano .......................... . 
Marliéria.................. . .............. . 
São Domingos do Prata ...................... . 
Capital Estadual. ........ , . , , , , .............. . 
Capital FederaL ............................. . 

DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

18 Rodoviária 
26 Rodoviária 
1 O Rodoviária 
46 Rddoviária 

221 Rodoviária 
558 Rodoviária 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 12 estabelecimentos comerciais varejistas situa
dos na sede. Dois correspondentes encarregam-se dos ser
viços bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - O quadro presente situa a 
,população municipal, no que toca à instrução pública: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever c ler e es- escrever ler e 
crever (•) escrever(•) 

------------ ------------
H<lmens ................... 182 118 64 64,83 35,17 
Mulheres .................. , 229 150 79 65,50 34,50 

TOTAL ............... 411 268 143 65,20 34,80 

(•) Inclusive. peasoaa de inatrução não declareda. 
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Grupo Escolar Estadual 

Ensino Primário - Segundo os dados "fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do ensino 
primário no município: 

DADOS NUMI!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 

Unidadea escolares ....... . 
Corpo docente.· .. . 
Matricula efetiva ......... . 

6 
11 

497 

1955 

I 
6 

240 

1956 

1 
8 

315 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

62,13%. 

FINANÇAS PúBLICAS '-- A situação das finanças pú
blicas na província, nos anos de 1955 e 1956, caracteriza
-se pelo quadro abai'lto: 

FINANÇAS (Cr$ 1 ooo·,oo) 

ANOS 
Rece·ita arrecadada 

Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

1955 ..... 738 99 552 186 

ASPECTOS PA VIDA MUNICIPAL- Para as eleições 
de 3-X-1955, o município inscreveu 887 cidadãos, compare
cendo às urnas, àquela época, 583, quando foram escolhi
dos os 9 vereadores que compõem o atual Legislativo da 
cidade. 

O distrito-sede, ainda pouco desenvolvido, conta, como 
melhoramento urbano digno de realce, com uma pensão. 

(Organizado por Jahy de Souza, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatístic"a José Lemos. Sobrinho). 

JANAúBA-MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Em 1933, a atual cidade, sede do muni
cípio de Janaúba, era um simples lugarejo onde se er
guiam residências rurais, pertencentes a diversos sítios vizi
nhos. Tinha o nome de Gorutuba, devido ao Rio Gorutuba 
que banha a região. Segundo sé sabe; foi o· fazendeiro lo
cal, Santos Mendes, quem fêz a doação de terras necessá
rias à formação do povoado, terras estas localizadas no mu-
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nicípio de Brejo das Almas, hoje Francisco Sá. O então 
Prefeito do município, Sr. Bawden, mandou que se traÇasse 
uma praça com quatro inícios de arruamento, dando assim 
um princípio de urblmização ao novo núcleo, que veio a 
chamar-se mais tarde Gameleira, e por fim J anaúba. A 
nova povoação foi elevada à categoria de vila em 1943, pelo 
Decreto-lei n.0 1 058, de 31 de dezembro, depois que a Es
trada de Ferro Central do Brasil passou a servir ao mu
nicípio. Em 1948 foi elevada à sede do município de igual 
nome que se criava, desmembrando-se de Francisco Sá. 

Vista parcial da Rua Francisco Sá 

Janaúba deve o seu nome ao engenheiro Dr. Demons
tenes Rochert que foi quem chefiou o prolongamento dos 
trilhos da Central do Brasil, de Montes Claros, a Espinosa, 
e que, ao atingir o atual município, batizou o lugar com o 
nome de Janaúba. 

É sede de comarca desde 1954, muito embora ainda 
não se encontre instalada. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na zona do Alto Médio São Francisco, no Estado de Minas 
Gerais . O aspecto geral do seu território é plano. 

Sua área é de 2 156 km2 • A temperatura, medida em 
graus centígrados, apresenta os seguintes valores médio8: 
das máximas: 26; das mínimas: 17; compensada: 20. A 
sede municipal, situada a 516 m de altitude, tem como co-
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ordenadas geográficas 15° 47' 18" de latitude Sul e 
43° 18' 18" de longitude O. Gr. Dista da capital do Es
tado, em linha reta, 468 'km, no rumo N. N ; E. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge
ral de 1950, era de 13 219 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta

. tística de Minas Gerais dão-14 002 pessoas como sua popu
lação provável em 31-XII-55, quando a densidade demo-
gráfica deveria ser de 6 habitantes por quilômetro qua

drado. 

Praça Dr. Rochert 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, assim se localizava a popu
lação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1."-VIF-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO Total 

Homens Mulheres Números % sObre 
absolutos o total 

geral 
----------------- -------- ------ ----
Sede ............................ 1 mo 1 463 3 033 22,94 
Quadro rural ....... · ............. 5 :.10 5 076 10 186 77,06 

TOTAL GERAL ........... 6 liSO 6 539 13 219 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE E·CONOMICA- Ramos de. 
Atividade - Pelo· Recenseamento Geral de 1950, dessa 
forma se distribuía a população municipal, segundo os ra
mos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Núme.-os 
absolutos 

%sObre 
o total 

geral 
---------------------· ----1---

Agricultura. pecuAria e silvicuttur~ 
Indústrias extrativas ............ . 
Indústria de transformaçio ...... . 
Com~rc;io de merc;adorias ........ . 
Cóm~rcio de imóveis e valores mobi· 

liltrios, cro6dito, seguro• e capitali-
zaçio •.......•................ 

Prestação de aerviçoo ............ . 
Tranaporte, comunicaçôea e armaze .. 

nagem .................. : .... . 
~r<;>~saõealibe~a!• ............... . 

taVJdadea soctats •............... 
Administraçio pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Ativida_dea dom&ticaa, nio remu· 

neradaa e a tividadea eii'Colarea dia· 
centea ........................ . 

Condiçõea inativas .............•.. 

TOTAL ..••............ _ ..... 

3 1.43 
37 
84 

:.23 

3 
61 

1.75 
3 
7 

16 
8 

4 <-78 

45 

15 
3 

96 

2 

18 

3 915 
241 

4 335 

3 188 36,58 
37 0,42 
99 1,13 

126 1,45 

3 0,03 
157 1,80 

177 2,03 
3 0,03 

25 0,28 

16 0,18 
8 0,09 

4 143 47,60 
731 8,30 

8 713 100,00 

Estação da E.F.C.B. 

Tais números evidenciam que o município tem a sua 
base econômica no ramo "agricultura, pecuária e silvicul
tura". 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
.CULTURAS AREA 
AGRICOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

------------- ----
Algodió ............ 800 ArrOba 30 000 3 200 46,58 
Mandioca .......... 269 Tonelada 4 90'0 1 225 17,83 
Outras ............. 809 - - 2 444 35,59 

TOTAL ........ 1 878 - - 6 869 100,00 

Pecuária- Em 31-XII-55, com êsses números se apresen

tavam os rebanhos de Jariaúba: 

REB:ANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALQR 

%sObre 
(Cr$ 1 000) o total 

. . _________ _,.;.. ______ ------.----------

Aaininoa ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Ca~~inos ..................... . 
Equanoa ...................... . 
'Muares ........... · ........... · .. . 
Ovinos ....................... . 
SultÍos ....................... . 

TOTAL .................. . 

90 
25 000 

900 
1 700 

600 
600 

9 500 

63 
37 500 

99 
1 700 
1 020 

. 66 
5 700 

46 148 

0,13 
81,26 

0,21 
3,70 
2,21 
0,14 

12,35 

100,00 

Vemos, por aí, o interêsse despertado nos pecuaristas 

pelo gado bovino. 

Indústria- Constituíam o pequeno conjunto industrial do 
município 67 pequenas unidades, que empregavam 256 pes
soas, com um· capital de 1,2 milhões de cruzeiros. Tôdas 
estavam dedicadas à indústria de beneficiamento e transfor- · 

mação de produtos agrícolas. 

Grupo Escolar Euclides da Cunha 
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Avenida Brasil 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro que se ~e· 
gue é um demonstrativo dos melhoramentos urbanos na se
de municipal em 1954, conforme registros existentes nos 

Serviços de Estatística da Viação e da Produção de Minas 

Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédiO$ existf.,ntes .................. . 

LoAradouros públicos 

Existentes .................................. . 

Abastecimento d'áAua 

Pr~dics servidos ....... . 
{

Possuindo hidrômetros ..... . 
Possuindo penas ............ . 

· · · Com ligações livres ......... . 

TOTAL .................. . 

{ 

Totalmente ........ . 
Logradouros Servidos. . . . . . . Parcialmente ... ... . 

TOTAL .. ; ..... . 

Iluminação pública e domiciliar (•) 

{

Número de logradouros .. . 
Logr&douros iluminados.... Número de tocos ........ . 

Consumo em kWh ...... . 

Li~ações domiciliares (•) 

De luz .... . {Número de ligtlÇões .... 

Consumo em kWh .. 

(•) D·.1dos referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

705 

20 

65 
35 
10 

110 

4 
7 

11 

16 
65 

5 000 

92 

21 700 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 139 km de estradas de rodagem, dos quais 45 
se acham sob a administração federal e 94 sob a municipal. 
É servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Dispõe 
além disso de 1 campo de pouso. 

Cine Janaúba 

3/J.O 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 8 automó
veis e 8 caminhões, entre os veículos automotores. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Francisco Sá ............ . 
Monte Azul. ........... . 
Porteirinha . ............ . 
São João da Ponte ...... . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

(km) TRANSPORTE 

118 
92 
48 

158 
687 

1 262,761 

Caminhão 
E.F.C.B. 
Caminhão 
Caminhão 
E.F.C.B. 
E.F.C.B. 

Via Burara~tna 

Via Burara1na 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas situa
dos na sede, e, ainda, 81 varejistas. Dêstes, 65 localizam
-se na cidade. O serviço bancário é executado por 3 corres
pondentes. 

Prefeitura Municipal 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N"úmeros absolutos %sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem . Não 

Total ler e sabem ler e sabem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(') "screver(') 
------------·---- ---------------------

{Homens.·' 1 316 653 663 49,62 50,38 
Quadro urbano Mulheres .. 1 188 486 702 40,90 59,10 

TOTAL 2 504 1 139 1 365 45,48 54,52 

romeno ... 4 116 523 3 593 12,70 87,30 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 127 228 3 899 5,5~ 94,48 

TOTAL 8 243 751 7 492 9,n 90,89 

romeno ... 5 432 1 176 4 256 21,64 78,36 
Em geral. 

..... M:l:e:e:L 
5 315 714 4 601 13,43 86,57 

747 1 890 8 857 17,58 82,42 

Ensino Primário - Elementos coletados pelo Serviço de 
Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, permitem a elaboração do presente 
quadro referente ao ensino primário na comuna: 

DADOS NUMl!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 l956 
------------------ -------------- -------
Unidades escolares .. 
Corpo docente .... . 
Matricula efetiva .............. . 

17 
29 

128 

13 
30 

1 229 

13 
13 
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Jardim da Infância Josefina Azeredo 

A percentagem de aluno:; matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 37,85%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955 é bem caracte

rizada pela tabela abaixo: 

FINAUÇAS (Cr$ 1 000,001 

ANOS 
Receita arrecadada 

Total Tributária 

Despesa 
realizada 

Saldo ou 
deficit 

------- -------------------------
1951. ........... 517 232 615 98 
1952 ............ 733 224 746 13 
1953 ............ 854 264 70'1. 153 
1954 ............ 851 288 1 005 154 
1955 ............ 1 018 399 1 018 

Quanto à arrecadação, na; duas esferas administrativas, 

o movimento no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual I Municipal 
---------------~----- ---------------
1951........ . . . ........................ . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

708 
8'12 

1 040 
1 486 
I 850 

517 
733 
854 
851 

1 018 

ASPECTOS DA VIDA MUNlCIPAL- O ciistrito-sede es
tá localizado em terreno de topografia plana, nas margens 

do rio Gorutuba, subafluente· do São Francisco. Os seus 

habitantes são chamados janaubenses. 

Na cidade encontra-se 1 serviço de saúde e 3 médicos 

em atividade. Há, também, 2 hotéis, 5 pensões e 1 ci
nema. O comércio local é realizado principalmente com 

Montes Claros, Curvelo e Belo Horizonte. 

Para as eleições de 3-X-1955, o município contava com 

um corpo eleitoral de 2 964 cidadãos, dos quais 1 228 vota

ram àquela época. Foram escolhidos os 9 vereadores que 
compõem o atual Legislativo da cidade. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatís1ica José Pereira Fialho). 

JANUARIA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Reza a tradição local que, em 1761, an· 
dando Manuel de Borba Gato, genro de Fernão Dias, em 
fuga pelos sertões do São Francisco, após o incidente que 
resultou na morte de D. Henrique de Castel Branco, caste
lhano de nascimento e emissário real, teria atingido a região 
onde se ergueu o município. Sôbre o desenvolvimento do 
povoado dessa data a 1811, quando foi declarado distrito, 
pouco se sabe. Com relação ao topônimo atual, a tradição 
guarda a lenda de que êle se teria originado do nome de 
uma Senhora Januária, em cuja casa os aventureiros da 
região aprazavam encontros. O nome dessa estalajadeira se 
teria estendido a todo o povoado; estudiosos, no entanto, 
afirmam tE~r sido o topônimo dado em homenagem à filha 
de D. Pedro I, princesa Januária. Homenagem à princesa 
ou à preta estalajadeira, o nome é de uma personagem fe
minina. 

Afirma-se, ainda, se ter fixado Borba Gato ou elemen
tos de seu grupo, desgarrados, à margem do São Francis
co, no local onde surgiu J anuária, pela necessidade de 
estarem junto a um pôrto fluvial. Inicialmente, o primeiro 
grupo de casas teria surgido no local hoje denominado Bre
jo do Salgado, só mais para diante transferindo as mora
dias para junto do pôrto, rente à margem. Em 1811, o 
local onde se erguia o grupamento de casas denominava-se 
Brejo do Amparo. 

Formação Administrativa- O distrito foi criado pela Re
solução Régia de 2 de janeiro de 1811, e o município, pela 
régia Resolução de 1830, com sede na povoação de Brejo 
do Amparo ou de Pôrto do Salgado, havendo dúvidas quan
to ao topônimo exato, existindo nada menos de quatro pro
víncias usando ora uma, ora outra dessas denominações, só 
entre os anos de 1833 e 1853. A sede do município rece
beu foros de cidade em 1860, pela Provincial número 1 093. 
Ora denominando-se Pôrto do Salgado, ora Brejo do Am
paro ou de Nossa Senhora do Amparo do Brejo do Salgado, 
a localidade teve seu nome fixado em Januária pela Pro
vincial n.O 3 194, de 3 de setembro de 1884. Pela Divisão 
Administrativa de 1911, o município compõem-se dos distri
tos: Brejo do Amparo, Mucambo, São João das Missões, 
Morrinhos, Japoré e Pedras de Maria da Cruz. No Recen
seamento Geral de 1920, o município apresenta-se com 6 
distritos: Januária (sede), Morrinhos, São João das Mis
sões, São Caetano do Japoré, Brejo do Amparo e Mucambo. 
Pela Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, qu~ 
estabeleceu a divisão administrativa do estado,. o municí
pio de Januária cedeu ao de Manga, recém-criado, o dis
trito de São Caetano do Japoré e o de Morrinhos, que pas
sara a denominar-se Matias Cardoso; passou, no entanto, a 
contar com o distrito de Cônego Marinho, criado com ter
ritório desmembrado do de Brejo do Amparo, tendo havi
do, também, a mudança de denominação do distrito de São 
João das Missões, que passou a chamar-se Itacarambi. 

Pelo quadro da divisão administrativa de 1933, conti
do no Boletim do Ministério do Trabalho Indústria e Co-
mércio, pelos das divisões territoriais datados de ....... . 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, e o anexo ao Decreto-lei esta
dual número 88, de 30 de março de 1938, o município de 
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Januária forma-se de seis distritos: Januária (sede), Brejo 
do Amparo, Cônego Marinho, Itacarambi, Levinópolis e 
Pedras da Maria da Cruz. Pelas divisões territoriais em 
vigor no qüinqüênio 1944-1948, e estabelecidas respectiva
mente pelos Decretos-leis números 148, de 17 de dezem· 
bro de 1938, e 1 OS8, de 31 de dezembro de 1943, o mu
nicípio de Januária integra-se dos distritos: Januária (se
de), Itacarambi, Brejo do Amparo, Cônego Marinho, Le
vinópolis, Pedras da Maria da Cruz e São João das Mis
sões êste último critado pelo primeiro dos Decretos-leis ci
tados, com parte do território de Itacarambi, cumprindo 
observar que o distrito de Pedras da Maria da Cruz, pelo 
Decreto-lei n.0 1058, se integrou de uma parte do terri
tório desmembrado do distrito-sede do município de São 
Francisco. 

Formação judiciária - A comarca de Itapiraçaba, criada 
em data não conhecida, passou a denominar-se comarca de 
Jànuária, pela Provincial n.0 3 194, de 23 de setembro de 
1884. De acôrdo com os quadros da divisão territorial data
dos de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como o "Anexo" 
ao Decreto-lei estadual número 88, de 30 de março de 
1938, os municípios de Januária e de Manga constituem 
o têrmo judiciário único, da comarca de Januária. Obser
va-se o mesmo nas divisões territoriais do estado, fixadas 
pelo Decreto-lei estadual número 148, de 17 de setembro 
de 1938, e pelo de n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, 
para vigor~rem, a primeira no quatriênio 1939-1943, e a 
segunda no quatriênio 1944-1948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se na Zona do 
Alto Médio São Francisco, no estado de Minas . Gerais. 

A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 17 084 km2• A temperatura, medida em 
graus centígrados, apresenta os médios: das máximas, 36,4; 
das mínimas, 18,6; compensada, 27,5. A sede municipal, 
situada a 434 m de altitude, tem como coordenadas geo
gráficas 15° 29' 27" de latitude Sul, e 44° 21' 32" de lon-

gitude O. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 
491 quilômetros, no rumo N. N. O. 

POPULAÇAO - Segundo os dados do Recenseamento 
de 1950, era de 49 756 habitantes a população do municí
pio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatística 
de Minas Gerais dão 52 962 pessoas como sua população 

provável em 31-XII-1955, e 3 habitantes por quilômetro 
quadrado para possível densidade demográfica. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do muni
dpio eram a sede e as vilas de Brejo do Amparo, Córrego 
Marinho, Itacarambi, Levinópolis, Missões, Pedras de Ma
ria da Cruz. 

Localização da população - De acôrdo ·com os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localização 
daquela população: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
J'OPULA'ÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
----- ~-- -----
Sede ........... ................. 2 973 4 050 7 023 14,11 
Vilh de Brejo do Amparo ........ 243 350 593 1,19 
Vifa de Cilnego Marinho ......... 94 82 176 0,35 
Vila de Itacararnbi. ............. 476 519 995 1,99 
Vila de Levin6polis .............. 55 .76 131 0,26 
Vila de Missões ................. 318 354 672 1,35 
Villl de Pedras de Ma_ria da Cruz 243 262 505 1,01 
Qua'dro rural. ...... - . - - ......... 19 352 20 309 39 661 79,74 

TOTAL GERAL ........... 23 754 26 002 49 756 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade - Pelo Recenseamento Geral de 1950, assim 
se distribuíam os moradores, segundo os ramos d•~ ativi· 

dade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulhereo 

Total 

Números 
absolutos 

% ailbre 
o total 

geJial 
-------------------·-·1----1---·-·-

Agricultura, pecu6ria e silvicultura 

Indústrias extrativas ............ . 

Indúotria de tra'naformação ...... . 

Com~rcio de mercadoriaa ........ . 

Com&cio de im6veis e valores mobie 
liérioe, crEdito,seguros e capitali-
zação ........................ . 

Prestação de serviços ........... . 

Transporte ,comunicações e armazee 
nagem ....................... -

Profissões liberais ............... . 

Atividades sociais ............... . 

Administração pública, Legislativo 
e Ju•tiça ................... : . . 

Dereaa nacional e segurança pública 

Atividade• domEsticsn, não remu
nerada• e at\ivid.adea eacolarea 
discentes ..................... . 

Condições inativas .............. . 

TOTAL .................... . 

11 674 

117 

411 

330 

15 

297 

137 

12 

4{1 

62 

15 

1 102 

1 568 

15 780 

1 032 

1 

36 

69 

576 

6 

1 

116 

5 

15 364 

951 

18 157 

12 706 

118 

447 

399 

15 

873 

143 

13 

156 

67 

15 

16. 466 

2 519 

33 937 

37,46 

0,34 

1,31 

1,17 

0,04 

2,57 

0,42 

0,03 

0,45 

0,19 

0,04 

48,56 

7,43 

100,00 



Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 19SS, foi expressa pelos dados constan
tes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ARE:A 
AGRlCOLAS (ha·. 

% sObre Unidade Quantidade Cr$1 000 
o total 

Arroz ......... ... 796 Saco 60 kg 20 000 12 000 38,50 
c--de-açú~ar . 835 Tonelada 33 850 5 078 16,30 
Mandioca .... .... 1 9(j3 . 28 675 4 735 15,18 
Batata-doce .... .. .. 75 . 750 3 000 9,61 
Amendoim ..... ..... 128 Arreba 9 600 1 920 6,15 
Feij1io ....... ....... 271 Saco 60 kg 3 720 1 797 5,76 
Abacate .... 1 Cento 140 000 1 680 5,38 
Outras. ...... .. . .. 2 221 -· - 976 3,21 

TOTAL. ...... 6 290 - - 31 186 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-SS, com êsses números se apre
sentaram os rebanhos de Januária: 

NÜII[ERO VAL9R 
REBANHOS [I E 

CABB:ÇAS Cr$ 1 000 %sObre 
o total 

Aaininos ...... ······ 500 250 0,28 
Bovinos ........ ..... ... 60 000 72 000 81,90 
Caprinos ......... .... 2 500 200 0,22 
Eqüinos .. .......... 7 200 7 200 8,18 
Muares ...... ...... 1 600 3 200 3,63 
Ovinos. .. ..... .... 3 000 300 0,34 
Sul nos. ... 12 000 4 800 5,45 

TOTAL ..... -- 87 950 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados relativos a 19SS: 

N.o de CAPITAL FORCA 
Pesso1tl EMPREGADO MOTRIZ TIPO DE esta- emprt:-INDúSTRIA beleci- gadc 

mentos Cr$1 000 % sObre N." de Potência 
o total motores em c.v. --- --- ---·---------

Indú!tria extrativa mi-
neral ................ 

fndústria de transforma-
2 20 20 0,45 - -

ção e beneficiamento 
de prod \i tos agrícolas 114 

Indústria manufatureira 
307 3 822 87,01 4 52 

e fabril. .... : 21 49 551 12,54 3 16 

TOTAL 137 37f> 4 393 100,00 7 68 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro que se 
segue é um demonstrativo do:; melhoramentos urbanos na 
sede municipal em 19S4, conforme registros existentes nos 
Serviços de Estatística da Via-;;ão e da Produção de Minas 
Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número ae prédios existentes ..... 

LoAradouros públicos 

Exiatentee ............. . 

Pavimentados 
{

Inteiramente. . 
· · · · · Parcialmente. 

TOTAL. ... 

Aj :u.dinadoa ..•...... 
Outros ..... . 

1/uzninação pública e domic-iliar ('} 

Lo:>gradouros iluminados. {N~me•·o de· logradouros ...... . 
· Numero de focos, . . . . . . 

Consumo em kWh ....... . 

LiAar;õee dorniciliare6 (•) 

De luz. . {Número de IJgações 

Consumo em kWh 

( •) Dados referentes ao ano de 19.)5. 

DADOS 
NUM~RICOS 

I 753 

18 
3 

21 

73 

47 
470 

23 650 

400 

45 400 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipaJ é 
cortado por 128 km de estradas de rodagem, que se acham 
sob a administração municipal. Possui um pôrto no rio São 
Francisco, dispondo, alf.m disto, de um aeroporto. 

Em 19SS, a Prefeitura municipal registrou 2 automó
veis, 4 camionetas e 38 caminhões. 

Quanto às 'distâncias da sede aos municípios vizinhos e 
às capitais do Estado e Federal, damos, para maior com
preensão, as: 

Tábuas ltinerárias -São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA VIA D.E 

(kml TRANSPOR'il'E 

MUNIClPIOS LIMlTROFES 

Manga ........................... . 
Carinhanha ......... . 
Montes Claros ........ . 
BrasíHa ....... . 
São Jo1io da Ponte .. . 
São Francisco ................ . 
Capital Estadual. ...................... . 
Capital Federa( ............................ . 

109 
167 
210 
120 
84 
89 

749 
1 325 

Fluvial e rodoviária 
Fluvial 
Rodoviãria 
Rodoviãria 
A cavalo 
Fluvial 
Fluvial e f~rrea 
Fluvial e f~rrea 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com ISS estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 30 estão situados na sede, e, ainda, com 3SO varejis
tas. Dêstes, lSO se localizam na cidade. O movimento ban
cário realiza-se através de duas agências. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
19SO, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem N1io Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escreVer(•) 

{Homens ... 3 669 1 953 1 716 53,22 46,78 
Qua:dro urbano Mulheres .. 5 000 2 223 2 777 44,46 55,54 

TOTAL 8 669 4 176 4 493 48,17 51,83 

{Homens ... 15 889 2 717 13 172 17,09 82,91 
Quadro rural . . Mulheres .. 16 979 1 677 15 302 9,87 90,13 

TOTAL 32 868 4 394 28 4'74 13,36 86,64 

{"omens .. 19 558 4 670 14 888 23,87 76,13 
Em geral. . Mulheres .. 21 979 3 900 18 079 17,74 82,26 

TOTAL 41 537 8 570 32 967 20,63 79,37 

(•! Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Canalização do Serviço de Abastecimento de Água 



Lapa do Barreiro do Tijuco (Januária) - Aspecto da entrada da Gruta 

Ensino Primário - Elementos coletados pelo Serviço de 
Estatística da Educação de estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, permitem a apresentação do presente 
quadro sôbre o ensino primário local: 

DADOS NUM2RICOS 

ESPECIFICAÇÃO 
1954 1955 1956 

--------·------ ----------------~--
Unidades escolares ............. . 
Corpo docente: ............... . 
Matricula efetiva .............. . 

49 
86 

3 938 

49 
107 

4 173 

5~ 

IOI 
4 367 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
35,85%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955 é bem ca
racterizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 
ANQS 

Receita arrecadada Saldo Despesa 
realizada ou 

Total Tributãria deficit 

1951 ............ 1 296 450 I 666 370 
1952 ............ I 301 571 I 512 191 
1953 ............ I 801 563 1 556 245 
1954 ............ 1 756 567 1 835 79 
1955 ............ 2 137 748 2 078 59 

Quanto à arrE!Cadação, nas três esferas administrati
vas, o movimento no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ........... . 
1955 .................... ······ 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

1 472 
1 565 
1 987 
2 409 
2 664 

Estadual 

2 281 

3 529 
3 766 

Municipal 

1 296 
1 301 
1 801 
1 756 
2 137 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A sede, localizada 

à margem esquerda do Rio São Francisco, é das mais flo-

rescentes cidades da região, apresentando vida comercial 

intensa. Situada numa planície, foi no passado vítima de 

constantes inundações, atualmente remediadas pelas: obras 

de defesa encetadas pelo Govêrno da União. Possui, além 

dos de nível primário, estabelecimentos de ensino secundá

rio (ginasial e normal), cursos comerciais, duas unidades 

do ensino pedagógico, seis bibliotecas, três cinemas, dois 

teatros, clubes recreativos, três jornais, duas tipografias e 

duas livrarias. A assistência médica está representada no 

distrito-sede, por 2 hospitais, com 65 leitos, 1 serviço de 

saúde, e pelas atividades profissionais de 5 facul1tativos. 

Hospedam os forasteiros 3 hotéis e 3 pensões. 

A atividade_ econômica principal do município é a 
agropecuária. A agricultura é a mais importante, e, nesta, 

o produto de maior realce na balança econômica é a 

mamona. Em 1956, a exportação dêsse produto atingiu 

4 680 000 quilogramas. Em segundo lugar, quanto ao 

valor, vem a cana-de-açúcar, responsável por uma produ

ção local de aguardente que torna o município conhecido 

em todo o território nacional, sendo o nome "Januária", 

em Minas e em muitos outros pontos do país, sinônimo 

dêsse produto alcoólico. A produção de aguardente 

januarense, em 1956, foi de 1 800 000 litros; em seguida 

vem o algodão, com 2 103 450 quilogramas, no mesmo ano. 

Produz ainda pela ordem de importância, quanto ao valor, 

farinha de mandioca, arroz, feijão e milho. 

Além da pecuária e da indústria de transformação, ain

da integram a economia provinciana atividades outras como 

a pesca, praticada em escala média, no rio São Francisco, e 

outros ramos de indústria extrativa, pouco desenvolvidos, 

contudo. 

O município é banhado pelos riQs Pardo (antigo das 

Ourinas), Carinhanha, Pandeiros e pelo São Francisco, sua 
principal via de comunicações. Completam a rêde hidrográ

fica as lagoas do Sucuriú, com perímetro calculado em 

cêrca de 1300 metros; a do Juàzeiro, com perímetro ligeira

mente superior, e vários ribeirões. Entre os pontos geográ

ficos de realce, estão a serra Geral e as grutas do Monge e 

do Guarda-mor, esta última apresentando decorações ou 
inscrições em côres vivas, atribuídas pelos locais à fatura 

indígena. 

Dos filhos da reg1ao distinguiram-se, no passado, o 

Cônego Marinho, educador, fundador de um educadário 

na capital Federal e .historiador a quem se deve uma His

tória da Revolução de 1842, obra de consulta obrigatória 

e, parece, a de maior fôlego, sôbre o movimento; o Dr. Her

menegildo de Barros, Ministro do Supremo Tribunal de 

Justiça, além de outros que se fizeram notar nas letras, nas 

artes e na administração pública estadual. 

Para a eleição de 3-X-1955, achavam-se inscritos 8 041 
cidadãos, dos quais compareceram às urnas 4 054 . Aquela 

época, foram escolhidos os 15 vereadores que compõem o 

Legislativo da cidade. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fc>mecidos 

pelo Agente de Estatística Raimundo Pereira dos Santos). 



JECEABA -MG 
Mapa MuniciJial no 8.0 Vol. 

STORICO - O nome primitivo da localidade foi Ca
puã. Em 1912, o modesto povoado contava apenas com 
casas. Após a inauguraçã() do ramal de Paraopeba, da 
rada de Ferro Central do Brasil, que ligou o povoado a 
1selheiro Lafaiete e, posteriormente, a Belo Horizonte, 
:iou~se um período de mail)r desenvolvimento, chegando 
smo· a contar com as maiores casas comerciais do mu
ípio de Entre Rios de Minas, ao qual pertencia. 

Entre os habitantes mai; antigos da comuna figuram 
itos ferroviários, alguns de· origem portuguêsa, espanha
e italiana, que permaneceram na localidade, após o tér
to do ramal ferroviário citado. Pode-se, pois, atribuir
aos trabalhadores de construção da ferrovia o desenvolvi
nto do lugar. Acresce, ainda, a circunstância ·de ser a 
ão Camapuã a única estação de estrada de ferro em 
:ta região agropecuária, possibilitando a presença de es
·elecimentos comerciais de certo vulto, principalmente 
cadistas. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 148, de 
12-1938, passou o povoado a denominar-se Jeceaba, to
limo que substituiu o de João Ribeiro, quando foi 
vado à categoria de vila. A Lei n.0 1 039, de 12-12-1953, 
m finalmente o município de Jeceaba, que se constitui 
:se e do distrito de Bituré, ex-Lagoinha, ambos desmem
tdos do município de Entre Rios de Minas, na época João 
leiro. 

Está a província subord:.nada ao têrmo e comarca de 
tre Rios de Minas. 

ICALIZAÇAO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
Zona Metalúrgica do estaC::o de Minas Gerais. Seu terri
io está compreendido no vale do Paraopeba. É banhado 
os rios Camapuã e Paraopeba. Sua área é de 233 km2 • 

sede municipal situa-se a .!i43,862 m de altitude . Dista 
capital do Estado, em linh:1 reta, 136 km . Clima: média 

------------------------------------------~ 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em rela;ão ao Estado e sua Capital. 

Igreja-Matriz 

das máximas: 26,3°C; das mínimas: 15,5°C; média com
pensada: 22,5°C. A precipitação pluviométrica anual cor
responde a 28,5 mm. 

POPULAÇÃO -- Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 2 802 habitantes a população do município. 
O Departamento Estadual de Estatística de Minas Gerais 
estimou 6 137 pessoas como sua provável população em 
31-XII-55, e calculou em 26 habitantes por quilômetro qua
drado a densidade demográfica àquela mesma época. 

Localização da População -- Segundo os dados do Recen
seamento de 1950, era a seguinte a situação do distrito de 
Jeceaba, núcleo em tôrno do qual se emancipou posterior
mente o atual município: 

TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

---------------·----- ---------------

Quadro ui-bano ... _ .............. 336 364 730 26,05 

Quadro suburbano ............... 18 18 36 1,28 

Quadro rural. ................... 1 058 978 2 036 72,67 

TOTAL ..................... 1 442 1 360 2 802 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Agricultura, 
pecuária e silvicultura -- A produção agrícola no municí
pio, em 1955, foi expressa pelos dados da tabela: 

CULTURAS 
PRODUÇÃO VALOR 

ÁREA 
AGRICOLAS (ha) 

(1955) Unidade Quantidade Cr$ 1 000 %sObre 
o total 

----------- -------------------
Milho .............. 2 618 Saco 60 kg 36 25'8 5 983 31,15 

Feijão .............. 960 > > > 8 668 2 774 14,44 

Arroz .............. 325 > > > 8 125 .. 2 478 12,90 

Batata-inglesa ...... 185 > > > 9 250 2 451 12,76 

Cana-de-açúcar ..... 169 Tonelada 8 450 1 873 9,75 

Alho ............... 42 ArrOba 5 460 1 665 8,67 

Cebola ............. 35 Arroba 9 100 1 274 6,63 

Outras ............. 123 - - 703 3,-70 

TOTAL ........ 4 457 - - 19 201 100,00 

311-5 



Pecuária- O quadm abaixo discrimina os rebanhos de Je
ceaba, em 31-XII-1955: 

REBANHOS 
(1955) 

Aaininoa ........... . 
Bovinoa ....... ·. 
Caprinos .......... . 
ltqüinoa ............ . 
Muarea .................... . 
Ovinoe .................. . 
Sulnoo ...................... . 

TOTAL ..... . 

NÚMERO 
Dlt 

CABltÇAS 

32 
13 500 

380 
960 
580 
350 

4 200 

VALOR 

(Cr$ I 000) 

128 
22 950 

57 
I 536 
1 740 

56 
3 780 

30 24V 

% oObre 
o total 

0,42 
75,91 
0,18 
5,07 
5,75 
0,18 

12,49 

100,00 

Vista parcial da cidade 

Produção de ori~em animal - Pelo quadro que se segue, 
tem-se uma idéia da produção de origem animal: 

PRODUTO 

C~ra de abelha .... 
Lli ........ . 
Leit~ ... . 
Ovoo .... . 

TOTAL .. 

UNIDADE 

Quilo 
Quilo 
Litro 
Duzia 

QUANTI
DADE 

100 
300 

3 108 000 
147 300 

VALOR (Cr$1 

3 000,00 
6 000,00 

10 878 000,00 
1 767 600,00 

12 653 600,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados abaixo 1transcritos: 

N.0 de CAPITAL 
TIPO DE esta- Pessoal EMPRltGADO 

INDÚSTRIA bPieci- empre .. 
(19551 mentos gado % sObre Cr~ 1 000 

o total 

lnd6atria extrativa mineraL ..... I 72 I 545 39,68 
Ind6otria manufatureira e f•obril. 2 19 2 348 60,32 

TOTAL .......... .. ....... 3 91 3 R93 100,00 

Vista parcial da Rua da Matriz 

Vista parcial aérea da cidade 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais. Os dados 
de iluminação pública e domiciliar e ligações domiciliares se 
referem ao ano de 1955: 

ltSPltCIFICACAO 
DAI>OS 

NUMltRICOS 

---------------------------------------------
Número de prédio• ezistentes ........................... . 

LoAradouros públicos 

Existentm .... 

Abastecimento d'A,Zua 

Pr~dios aervidos, Po!Jsuindo penas ....................... . 
Logradouros servidos. Totalmente ........................ . 

Iluminação pública e domiciliar 

{

N6mero de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados.... Núinero de focos ........... . 

Conoumo em kWh ......... . 

Li~ações domiciliares 
. {Número de ligaçõ.eo ......... . 

Consumo em kWh .......... . 
De luz .... 

De fOrça. 
.. .. .. {Número de ligações .. 

Consumo em kWh ... 

Ponte de cimento armado sôbre o rio Camapuã 

379 

11 

1911 
g 

50 
5 

12 200 

85 

28 974 

3 

7 120 

MEIOS DE TRANSPORTE -- O território municipal é 
cortado por 109 km de estradas de rodagem, dos quais 21 
se acham sob a administração estadual e 88, sob a muni
cipal. lt servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil. 

De um total de 14 veículos a motor existentes no mu
nicípio em 31-XII-55, 7 eram para passageiros e 7 para csr-



Vista parcial da Avenida principal da cidade 

ga. Entre aquêles havia 2 au1:omóveis, e dêstes, 6 eram ca
minhões. 

Tábuas ltinerárias- São as ueguintes as tábuas Itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Bonfim .............................. . 
Belo Vale ............................ . 
Congonhao ............................ . 
Silo Brás de Suaçul. .......... : ....... . 
Entre Rios de Minao ................. . 
Deot~rro de Entre Rios 
Capital Estadual. . . . . . . . . . . ..... . 
Capital Federal. ...................... . 

(kml TRANSPORTE 

99 E.F.C.B. e Rod. 
25 E.F.C.B. 
18 E.F.C.B. 
12 Rodovia 
21 Rodovia 
36 Rodovia 

136 E.F.C.B. 
504 E.F.C.B. 

NOTA - Em 1956 nilo existiam :.inhas reaulareo de tranaporte rodoviário 
ligand:> a cid~de de Jeceaba a qualquer 11m dos municfpios vi>~inhos. 

COM:ItRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas situados 
na sede, e ainda, 16 varejistas. Dêstes, 8 se localizam na 
cidade. O serviço bancário «! realizado por uma agência 
e 2 correspondentes. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetizaçiio, fornecem os seguintes da
dos relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

N6mer1>1 absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Nilo Nil:> 
Sabem sabem Sal;lem sabem Total ler e ler e ler e ler e 

c~screver escrever(•) escrever escrever(•) 
------------ ---+--- ---- -·----·--- ------
Homens ............ ······ 324 189 135 58,33 41,67 
Mulheres ........... .... .. 325 181 144 55,69 44,31 

TOTAL ........ ······ 649 370 279 57,01 42,911 

(•) Inclusive pessoas de instrução uio declarada 

Ensino Primário - A percentagem de alunos matriculados, 
relativa à população infantil em idade escolar, é de aproxi
madamente 62,50%. 

Elementos coletados pelu Serviço de Estatística da 
Educação do estado de Minas Gerais, no período de 1954. 

-1956, permitiu a elaboração do presente quadro sôbre o 
ensino primário provinciano: 

DADOS NUMitRICOS 
ESPECIFICAC·AO 

1'954 195~ 11156 
-----------------
Unidade• e•colarea .............. 12 14 15 
COrpo docente ................. til 23 24 
Matricula efetiva ............... 741!i 1144 882 

Vista parcial da Rua Santa Cruz 

FINANÇAS PúBLICAS -A situação das finanças públi
cas no município, nos anos de 1955 e 1956, vem caracteriza
da na tabela a seguir: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

------- ------ ·------------- ------· 
11155 ............ 834 278 788 - 46 
11156 ............ 1 0110 301 1111 - 17!1 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
o movimento no mesmo período foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
-~·---------------·-----.. ----------
11155 ........................................ . 1 331 834 
1956 ......................................... . 1 320 1 0!10 

Residências dos empregados da Emprêsa Nacional de Mineração 
e Siderurgia Ltda. 

3/f.7 



Vista do barragem erguido no Cachoeira do Solto, pelo Cio. Luz e 
Fôrça Municipal 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Situa-se o muni
cípio no vale do Paraopeba, sendo a sede municipal cortada 
pelo rio Camapuã que deságua no rio Paraopeba; na zona 
urbana da cidade. 

Entre as festas que se realizam no município, cita-se 
a de Nossa Senhora do Rosário, quando são organizados os 
grupos que formam o "congado", cujos integrantes se ves~ 
tem a caráter, dêles fazendo parte o "Rei", a "Rainha", os 
"Príncipes" e os "Juízes". As dansas que se praticam bem 
como os cânticos são de origem africana, para aqui trazidos 
pelos escravos. 

Em 1956 foram calçadas a paralelepípedo 5 ruas, nu
ma área de 4 769,82 m 2 • 

Para suas comunicações, o distrito-sede possui 1 apa
relho telefônico e 3 agências postais. Conta também com 
uma pensão, uma biblioteca e 1 cinema. 

Sendo de 1 924 cidadãos seu contingente eleitoral para 
o pleito de 3-X-1955, o município contou com 1 250 vo
tantes; àquela época, elegeram-se os 9 vereadores que com
põem o Legislativo da cidade. 

Encontra-se instalada no município uma Agência de 
Estatística,· órgão do sistema estatístico brasileiro . 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 

Agente de Estatística Guilherme Santana). 

JrEQUERI - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO- Conta-se, que o nome Jequeri teve origem 
no designativo de urna planta que se alastra abundantemen
te, e tem espinhos dos dois lados . 

Um dos primeiros habitantes da cidade, chamado Mi
guel, tinha sua casa cercada do dito vegetal, dando mo
tivo a que moradores de outras regiões, ao pretenderem ir 
passear ali, diziam: ''Vamos até à casa do Miguel "Je
queri"! Com ·o correr do tempo, foram suprimindo o nome 
Miguel, ficando apenas o de Jequeri. 

Por volta de 1848, surgiu o interêsse pelo local onde 
se encontra hoje o município, devido à fertilidade de suas 
terras, onde os bravos fundadores divisaram os caracteres 
de uma uberdade sem par. Seu patrimônio inicial, consti-

31/.8 

tuiu-se de 10 alqueires de terras, doadas pelos fazendeiros 
tenente Mói, capitão Ribeiro, alféres Martins, cap. Fer
reira da Silva, Lelis e Gonçalves Pena, que por sua vez, trou
xeram consigo: escravos, animais domésticos e ferramentas 
de trabalho. Logo de início, improvisaram uma capela e 
construíram uma ponte sôbre o rio Casca, o que muito con
correu para o desenvolvimento da cidade . 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - Pela Lei 875, do 
ano de 1875, foi criada a freguesia civil de Jequeri, a qual 
ficou anexada ao município de Ponte Nova, tendo sido 
emancipada e elevada à categoria de vila, em 1-9-923, pelo 
então presidente Raul Soares. 

Conta atualmente com os distritos de Jequeri, Piscam
ba, Grota e São Vicente do Grama, êste desmembrado do 
município de Viçosa. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Foi elevado à categoria de 
comarca, em 2'5-6-950, instalada em 17-9-950. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais . O aspecto 
geral do seu território é montanhoso. Sua área é de 560 
quilômetros quadrados. A sede municipal, situada a 400 m 
de altitude, tem como coordenadas geográficas 20° 27' de 
latitude Sul e 42° 39' 50" de longitude W. Gr. Dista da Ca
pital do Estado, em linha reta, 148 km, no rumo E. S. E. 
Apresenta como médias de temperatura em graus centígra" 
dos: das máximas: 30; das mínimas: 18; compensada: 24. 

SITUAÇÃO A 

" 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 21 606 habitantes a população do município. 
Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 22 778 habitantes como sendo sua popu
lação provável, em 31-XII-55, com densidade demográfica 
de 41 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, eram 
as seguintes as principais aglomerações urbanas situadas na 



área do município: a sede, a vila de Grota, a vila de Piscam
ba, a vila de São Vicente do Grama. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, assim estava localizada a popu
lação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

HOrtlens Mulheres N4meros %sObre 
absolutos o total 

geral 
----------~----------·----------
Sede ............••.. ············ 844 1 034 1 878 8,71 
Vila de Grota ................... 186 191 377 1,74 
Vila de Pisca<mba ................ 192 228 4·20 1,94 
Vila de São Vicente do Grama .... 118 131 249 1,15 
Quadro rural. ................... 9 378 9 304 18 682 86,46 

TOTAL GERAL ........... 10 718 10 888 21 606 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE :E:CONOMICA -Ramos de 

atividade - Ainda de conformidade com os dados do Re

censeamento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição 

da população municipal, segu11 do os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Horrens Mulhe~es Números % sObre 

Agricultura, pecuária e silvicultura 5 510 
Indústrias extrativas .... ......... 1 
Indústria de transformação .... ... 125 
Comércio de mercadorias ..... .... 101 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capita-
lização· ....... .. .............. 8 

Prestação de serviços . ........... 105 
Transporte, comunicações e arma-

~enó.gem ...................... 26 
Profissões libC:rais ................ 1.0 
Atividades sociais .... ............ 25 
Administração pública, Legislativo 

e Ju•tiça ...................... 29 
Defesa nacional esegurança.pública lO 
Atividades dom~sticas, ·não remu-

neradas e a ti v idades escolares dia-
c entes . ... 354 

Condições inati~~~-·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·.: ·. ·. 835 

TOTAL .. ·······.··· ......... 7 139 

136 

2 
4 

204 

26 

6 345 
645 

7 364 

absolutos o total 
geral 

5 646 38,99 
1 

127 0,87 
105 0,72 

8 0,05 
309 2,13 

28 0,19 
10 0,06 
51 0,35 

29 0,19 
10 0,06 

6 699 46,19 
1 480 10,20 

14 503 100,00 

A agricultura e pecuária são os principais ramos de ati

vidade no município, empregando 38,07% da população. 

Seu rebanho suíno, com 25 900 cabeças, tem bastante sig

nificação econômica para o mt:tnicípio. 

Agricultura - A produção agrícola municipal em 1955, é 
exprt!SSa pelos dados constantE!S da seguinte tabela: 

AREA 
PJWDUCÃO VALOR 

CULTURAS (ha) 
AGR!COLAS Unidade Quantidade Cr$ 1 000 %sObre 

o total ---------- ----- ------ ----- ----- ----·-
Milho .............. 8 200 Saco 60 kg 153 000 24 480 38,07 
Caf~ ·············· 2 000 ArrOha 43 700 13 110 20;36· 
Arroz .............. 1 470 Saco 60 kg 29 200 9 928 15,42 
Feijão .............. 2 100 > > > 22 000 9 460 14,69 
Mandioca .......... 165 Tonelada 3 275 3 275 5,08 
Cana-de-a;úcar . .... 280 > 8 450 2 113 3,28 
Outras.: ........... 197 - - 1 999 3,10 

TOTAL ........ 14 412 - - 64 365 100,00 

Sua principal produção a1~rícola é o milho, que repre

senta 38,07 o/o da produção de cereais. Seguindo-se a êste, 
vem o café com mais de 20% da produção. 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 
REBANHOS 

Cr$ 1 000 % aOb1e 
o total 

---·----------~- ------ --------------
Asininoa ....................... 60 150 0,33 

B~vinoa ....................•.. 11 200 19 040 41,7g 

CaJ)rinoe ...................... 750 75 0,16 

Eqüinos ....................... 2 020 3 232 7,og 

Muarea ........................ 1 000 2 300 5,04 

Ovinoe ........................ 370 44 0,09 

Su!nos ........................ 25 900 20 720 45,51 

TOTAL ................... 45 561 100,00 

Bem desenvolvida é a pecuária, principalmente o re
banho suíno, que conta 25 900 cabeças, equivalendo a mais 
de 45% dos rebanhos locais. Segue-se o bovino com 11200 
cabeças, na sua maioria gado de raça. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

TIPO DE esta· 
Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci-
empre· 
gado 

mentoa Cr$1000 % sObre N.'· de Potencia 
o total motores em c.v. 

----------- __: ___ --------------
Indústria extrativa mi-

neral ................ 1 2 100 1 406 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos agrícolas 16 13 471 66,24 10 237 

Indústria manufature ira 
e fabril. ............. 15 14 140 19,70 - -

TOTAL ........... 32 29 711 100,00 10 237 

Sua indústria é pouco desenvolvida . Destaca-se o ra
mo de Ind. Transf. e Benef. Produtos Agrícolas, que repre
senta mais de 66% das indústrias locais. 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro a seguir 
mostra a situação dos melhoramentos urbanos na sede mu
nicipal, em 1954, conforme registros existentes nos Servi
ços de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios exist-entes ..................... . 

Abastecimento de água 

Pr~dios servidos, possuindo pell&s ................. . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente . ............... . 

TOTAL ..................... . 
Esgotos 

Logradouros ser:vidoe. de despejo . ....................... . 
Pr~dios esgotados ......... I Pela rêde ............ ·-: ..... . 

\Por fossas ............. '· ..... . 

Iluminação pública e domiciliar • 

Logradouros iluminados .. /Número de focos ..... . 
\Consumo em kWh._ ........ . 

LiAações domiciliares• 

De luz ..... . I Número de I igações .......... . 
\Consumo em kWh ........... . 

De fOrça ... { 
Núm<ro de I igações .......... . 
Con!Rlmo em kWh ........... . 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

438 

209 

12 
1 

13 

12 
140 
120 

225 
101 800 

189 
71 200 

3 
8 916 

3~9 



Igreja-Matriz 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 121 km de estradas de rodagem, dos quais 113 
sob a administração municipal e os restantes particulares. 

Em 1955 foram registrados: 16 automóveis, 18 camio
netas, 12 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas Itinerárias -- Eis as tábuas itinerárias do muni
cípio: 

ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORT·E 

-------------- ------ -------- ---------
MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Porllnibus, de Jequeri a Pon-
te Nova .............. . 

Com Abre Campo 

Por ônibus, de Jequeri a Pon· 
te Nova ..... 

Pela E.F.L. de Ponte Nova a 
São Pedro dos Ferros ..... 

Porônibus,de SãoPedrodo• 
Ferros a Abre Ca'mpos ... 

TOTAL ........... . 

Por automóvel de Jequ,eri a 
AbreCampo,viaGrota (18l 

Com Ervália 

Por ônibus, de Jequeri o Pon-
te Nova, ...... . 

Pela E.F .L. de Ponte Nova a 
Coimbra ................ . 

Por~'.'ibus,deCoimbraa Er· 
V•'l18,, ... , , , . , , 

TOTAL ..... 

Com Rio Casca 

Por ônibus, de Jequeri a Pon· 
te Nova .............. . 

Pela E.F.L. de Ponte Nova a 
Rio Casca ...... . 

TOTAL .... 

Por ônibuo, de Jequeri a Pon-
te Nova ................ . 

Por ónibus, de Ponte Nova a 
Rio Cas~a - via Usina 

.Pião (11) e Piedade (34) .. 

TOTAL ............ . 

Com Teixeiras 

Por ônibus, de Jequeri a Pon-
te Nova ................ . 

Pela E.F.L., de Ponte Nova a 
Teixeiraa ............... . 

TOTAL ............ . 

Po.r ônibus de Jequeri a Tei· 
x·eiras. Vila Anta (24) e Tei-
xeiras (21} .............. . 

350 

48 Estrada de au. 
tomóveis 

48 Estrada de au-
tomóveia 

79 Ferrovia 

26 Onibus 

153 

36 Automóvel 

48 Est.automóveis 

82 Ferrovia 

24 Est. automóv'eis 

154 Est. automóveis 

48 Est. automóveis 

51 

99 Ferrovia 

48 Est. automóveis 

50 Est automóveis 

98 

48 Est.automóveis 

39 Ferrovia 

87 

45 Est. automóvei•· Com a criação do 
munidpio de Tei· 
xeiras desapare-
ceu a divisa de Je-
queri com Viçosa 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 1 estabelecimento comercial atacadista situado na 
sede; e ainda 30 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 17 também na sede. 

Dispõe de 1 agência e 1 correspondente bancários. 

Vista aérea da cidade 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absoluto• % o6bre ., tota 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nio 

Total ler e oabem ler e oabem 

escrever ler e escrever ler e 
eocrever(•) esn-ever(• 

-------------------
{Homens ... 1 128 694 434 61,52 38,48 

Quadro urbano Mulheres .. 1 363 721 642 52,89 47,11 

TOTAL 2 391 . 1 415 1 076 59,18 40,82 

{Homens ... 7 616 2 255 5 361 29,60 70,40 
Quadro rural.. Mulheres .. 7 653 1 442 6211 18,84 81,16 

TOTAL 15 269 3 697 11 572 24,21 75,79 

romeno ... 8 744 2 949 5 795 33,73 66,27 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 9 016 2 163 6 853 23,99 76,01 

TOTAL 17 760 5 112 12 648 28,78 71,22 -
(") Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-

Escola Técnica de Comércio 



rais, no período de 1954-19!i6, foi a seguinte a situação 
do ensino primário no município: 

DADOS NUM1tRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

H54 1955 1956 
-----~-------------.--------·-
Unidade• escolarea ............. . 
Corpo docente.. . . . . . . ....... . 
Matricula efetiva .............. . 

33 
33 

1 689 

30 
43 

1 655 

34 
49 

2 088 

A percentagem de aluno; matriculados - em relação 
à população infantil em idadE' escolar - é de aproximada
mente 39,86% . 

Outros ensinos - Estão em funcionamento 2 unidades de 
ensino comercial e 2 bibliotec:as. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINJ.NÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-----------------------
1951 ............ 935 349 887 48 
1952 ............ I 228 423 1 310 :- 82' 
1953 ............ 1 271 512 1 642 - 371 
1954 ............ 1 128 523 1 532 - 404 
1955 ............ I 213 562 I 336 - 12.3 

Quanto à arrecadação, nHs três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo, foi a seguinte: 

ANOS 

1951 ........................ . 
1952 ..... . 
1953 ......................... . 
1954. . ......... . 
1955 .............. . 

RECf:ITA ARRECADADA (.Cr$ 1 000,001 

Feieral 

I 188 
2 069 
2 580 
3 382 
3 .. 369 

Estadual 

254 
314 
470 
626 
690 

Municipal 

935 
1 228 
i 271 
1 128 
~2p 

DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Je
queri localiza-se na Zona da ll!.lata do Estado de Minas Ge
rais, às margens do rio Casca . 

No município são encontrados 1 hotel e 1 cinema. 

Seus habitantes, que desc:ende:n, na maioria, do cruza
mento do português com o negro, são de côr parda, sendo 
mesmo raro no local encontrarem-se famílias da raça bran
ca. Os africanos que lá se estabeleceram, eram do Congo, 

Vista parcial da rua principal da cidade 

sendo suas casas de madeira, paredes revestidas de argila, 
não assoalhadas, com telhas comuns e sapé, localizando-se 
quase tôdas em ruas mais afastadas. 

Para assistência médica existe 1 hospital com 38 lei
tos; funcionam também 2 serviços de saúde; 2 médicos no 
desempenho do mister profissional. 

Há 11 vereadores em exercício. Eleitores alistados: 
5 627. Dos quais, 2 570 compareceram para votar em 
3-X-955. 

Na região do município de Jequeri, existem ainda al
gumas florestas, formadas de angico, jacaré, imbaúba, Ci
cupira e Angelim, contendo copiosa variedade de animais 
selvagens, típicos da região, assim como: onça, porco-espi
nho, macacos de diversos tipos, veado, cutia, coelho, tatu, 
gambá, paca, cachorro-do-mato, mão-pelada, tamanduá,. 
queixada, etc. 

(Organizado por Joaquim Carlos Guedes Filho, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatistica Argemiro Canuto de Souza) . 

JEQffiTAí-MG 
Mapa Municipal no 9.0 V(.l 

HISTóRICO - Foi descoberto o lugar, a que mais tarde 

se denominou Jequitaí, no ano de 1872, por dois viajan

tes. Partindo êles da vila de Formiga, hoje Montes Cla

ros, em demanda à vila de Nossa Senhora do Bom Suces

so e Almas da Barra do Rio das Velhas, Guaicuí, ao atra

vessarem um rio no lugar denominado Pôrto. do Inhaí, en

contraram diamantes em quantidade apreciável, e ali se es

tabeleceram. Depois, prosseguindo em sua Càrtlinhada, che-
' garam à fazenda do major Cipriano de Medeiros, mais tarde 

Barão de J equitaí, a quem venderam os diamantes; êste por 

sua vez os vendeu em Diamantina, onde a notícia do des
cobrimento das preciosas ·pedras se espalhou, trazendo às 
margens do referido rio gente de tôda parte, que se acampa

va em choças de palha e capim, formando em breve um ar

raial. 

O alimento básico de que se serviam era o peixe, para 

o qual armavam o jequi (cercado de pedras), donde nas

ceu,onomeJequitaí, que até hoje se conserva,devidoasua 
origem e significado. 

Foi o lugar elevado à categoria de vilarde Jequitaí pe
la Lei provincial número 1995, de 14 de novembro de 

1873, com sede no arraial do Senhor do Bonfim, então mu

nicípio de Montes Claros. Pela de n.0 2 810 (também pro

vincial), de 4 de outubro de 1881, foi a sede transferida pa

ra o arraial de Nossa Senhora de Conceição de Jequitaí, e 

mais tarde elevada à cidade, pela Lei número 3 273, de 

30 de outubro de 1884, época esta de notório desenvolvi

mento, motivado pela lavoura, e, em grande parte, pela ex

tração de seus diamantes, muitos dêles preciosas gemas, con· 

sideráveis por seus quilates, uma das quais, pelo alto pêso, 

está registrada nos "Anais ,.da Terra Mineira". 

Sofreu porém Jequita1 alguns reveses, e, pela Lei núme

ro 44, de 17 de abril de 1 890, passou a denominar-se vila 

Nova de Jequitaí, reduzida a simples distrito, voltando a 
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pertencer a Montes Claros, à administração de um Conselho 

Municipal, sendo seu presidente o tenente Francisco Coelho 

de Araújo. 

Durante 60 anos: viveu Jequitaí sob êsse domínio, pro· 

clamando enfim, em 1948, sua independência político-ad

ministrativa, sendo elevada à categoria de cidade. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIÁRIA- Pe

la Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, sancionàda pelo 

eminente Dr. Milton Soares Campos, então Governador do 

Estado, o distrito de Jequitaí foi novamente elevado à ca

tegoria de cidade, constituído somente do distrito da sede. 

Acha-se o município subordinado à comarca de Pirapora. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí· 

pio na Zona do Alto Médio São Francisco, no estado de 

Minas Gerais. O aspe·cto do território é montanhoso em sua 

maior parte. Limita-se com os municípios mineiros de Bo

caiúva, Coração de Jesus, Montes Claros e Várzea da Palma. 

SITUA.Ç~O A 

o 

Posição do Munic!,.io em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 1 874 km2• A temperatura, medida em 

graus centígrados, apresenta os seguintes valores médios: 

para as máximas: 39; para as mínimas: 15; compensada: 

25. A sede municipal tem como coordenadas geográficas 

17° 10' 30" de latitude Sul e 44° 26' 18" de longitude O. Gr. 

Dista da capital do Estado, em linha reta, 309 quilômetros 
no rumo N. N. O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge

ral de 1950, era de 9 982 habitantes a população do muni

cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatística 

de Minas Gerais dão 10 564 pessoas, como sua população 

provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica de

veria atingir 6 habitantes j>or quilômetro quadrado. 

Localização da População - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localização 
daquela população: 

POPULAÇÃO PRESENT-E 

LOCALIZAÇltO DA 
POPULAÇÃO 

Homens 

Sede ................... , .. ... 738 
Quadro rural. ..... .............. 4 387 

TOfi'AL GERAL ........ ... 5 125 

1.•-·VII-1950 

Total 

Mulhereo N6meroa 
aboolutoa 

779 1 517 
4 078 8 465 

4 857 9 982 

% a6bre 
total 

geral 
o 

15,19 
84,81 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 

Atividade - Pelo Censo de 1950, assim se distribuíam os 
moradores, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Homens Mulhereo 

Total 

N6,neroa 
aboolutoa 

% a6bre 
o total 
geral 

---------------- ---------- --·------
Agricultura, pecuéria e silvicultura 

Ind6otriao extrativao ... 

Ind6stria de transformação. 

ComE:rcio de mercadoriaa .... , .... 

Comb-cio de imóveio e valoreo mobi
Jiãrioa,crtdito,aeguroa e capitali-
"açllo ........................ . 

Prestàçllo de aerViçoo ........... . 

Transporte ,comunicaçõea e armaze .. 
nagem ............... . 

Profi'ooõeo liberao a ............... . 

Atividade. aociaia ............... . 

Ad,niniatraçio p6blica, Legiolativo 
e JustiÇa ..................... . 

Defesa nacional e aegurança p6 blica 

Ativid'adea domEsticas, nio remu .. 
neradaa e fttividadeaeacolares dia· 
centea .................. . 

Condiçõeo inativaa .. 

TOTAL ............. . 

2 423 

593 

54 

57 

40 

10 

2 

18 

5 

121 

233 

3 562 

198 

3 

53 

13 

2 972 

61 

3 305 

2 621 

596 

54 

59 

93 

11 

19 

20 

5 

3 093 

264 

6 837 

38,33 

8,71 

0,78 

0,86 

1,36 

0,16 

0,02 

o ,27 

0,29 

0,07 

45,29 

3,86 

100,00 

A~ricultura, pecuária e silvicultura -A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) 

Quantidade % a6bre Unidade Cr$ 1 000 
o total 

------------------- ------ ----- -----

Ar'roz .. ....... . ... 1 0:85 Saco 60 kg 20 315 lO 157 28,84 

Milho .... .. . ....... 1 795 Saco 60 kg 48 180 9 636 27,32 

Mandioca ... ....... 565 Tonelada 10 740 5 370 15,22 

Feijlio ........ ····· 950 Saco 60 k& 8 175 4 904 13,90 

Batata-doce .. . ..... 122 Tonelada I 000 2 500 7,08 

Banana .... ....... 21 Cacho 36 200 1 086 3,07 

Outras ..... ........ 288 - - I 614 4,57 

TOTAL ........ 4 1126 - - 35 267 100,00 

Constitui o ramo da agricultura um dos fatôres de real

ce na economia regional, sendo a produção consumida in- . 
ternamente. 



Pecuária - Em 31-XII-55, com êsses números se apresenta
vam os rebanhos de Jequitaí: 

NÚMERO 
I> E 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Aaininos ....................... 50 

Bovinos ....................... 28 100 

Caprinos ...................... 2 500 

Eqüinos ....................... 4 600 

Muares ........................ 500 

Ovinos .... ·············· 410 

Sul nos .... .................... 7 800 

TOTAL ............ 

(Cr$ 1 000) 

35 

42 150 

300 

6 900 

1 050 

62 

7 020 

57 517 

%sObre 
o total 

0,06 

73,31 

0,52 

11,99 

1,82 

0,10 

12,20 

100,00 

Não tem a pecuária grande significação na economia 
regional; constitui, porém, urna soma razoável o valor da 
exportação de gado vacum, em pequena escala, para os mu
nicípios limítrofes de Montes Claros, Bocaiúva e Várzea da 
Palma. 

Indústria - A organização i11dustrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N.• de Pesso..l EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- cmpre .. 
INDÚSTRIA beleci- gado 

% sObre N.0 de mentoa Cr$ I 000 Potência 
o total motores em c. v. 

------------------ ---- ---- --------
Indústria extrativa mi-

neral ................ 1 16G 800 60,70 3 40 
Indústria de transforma-

cão e beneficiamento 
doa produtos agrlcolas 45 147 518 39,30 - -

TOTAL ........... 46 307 1 318 100,00 3 40 

Representa o setor de indústrias extrativas o forte da 

localidade, com a exploração de diamante e cristal de ro

cha, há muito considerada a mola propulsora do progresso 

municipal. Últimamente se v'~m · distinguindo, também, a 

extração de madeira de lei na:; reservas florestais. 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro que se se

gue é um demonstrativo dos melhoramentos urbanos na sede 

municipal em 1954, conforme registros existentes nos Ser

viços de Estatística da Viação e da Produção de Minas Ge
rais: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS 

NUM~RICOS --- _______________ ..__ ________________ --------

Número de prédios existentes ........................... . 

LoA,radouros públicos 

E.<istentee ... ..................... . 

Pavimentadoe ...... ........ { lntei.ramc·nte .... ........ . 
Parctalmc~nte ..... ....... . 
TOTAl~ .............. . 

Ajardinados ...................................... . 
Outroe ............................................. . 

lluminação pública e domiciliar (') 

Logradouros iluminados ..... {Números de logradouros . ... . 

Consumo ern kWh ......... . 

De lua ......... . .. {Número ele I igaçõea ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

(') Dadoo referente• ao ano de 195-1. 

364 

81 

2 
9 

11 

70 

22 

8 280 

111 

8 590 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 181 km de estradas de rodagem, dos quais 97 
se acham sob a administração estadual e 84 sob a munici
pal. 

Em 1955, apenas 2 caminhões estavam registrados na 
Prefeitura municipal. 

Tábuas ltinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Bocaiúva ............................ . 

Coração de' Jesus ............... . 

Montes Claros ....... . 

Várzea da Palma ..... 

Capital Estadual (Belo Horizonte) ..... . 

Capital Federal(Rio de Janeiro) ....... . 

DISTÂNCIA 
(kml 

124 

96 

119 

74 

434 

1 037 

VIA DE 
TRANSPORTE 

rodoviãria 

rodoviária 

rodoviária 

rodoviária 

rodoviária 

rodo-ferrovi6.ria 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 1 estabelecimento comercial atacadista situado na 

sede, e, ainda, 9 varejistas. Dêstes, 8 se localizam na cidade. 

Q serviço bancário é executado por 1 correspondente. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950 - referentes à alfabetização fornecem os seguintes 

dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 A,NOS E MAIS 

Números absolutos %sObre o t ot a I 

DISCRIMINAÇÃO 
Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sahem 
escrever lér e escrever ler e 

escrever(*) escrever(•) 
--------------- ----- ---- ----- ..__ ____ -----

{Homens ... 608 352 256 57,89 42,11 
Quadro urbano Mulheres .. 665 378 287 56,84 43,16 

TOTAL 1 273 730 543 57,34 42,66 

{Homens ... 3 686 748 2 938 20,29 79,71 
Quadro rural. . Mulheres .. 3 409 503 2 906 14,75 85,25 

TOTAL 7 095 1 251 5 844 17,63 82,37 

{Homens ... 4 294 1 100 3 194 25,61 74,39 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 4 074 881 3 193 21,62 78,38 

. TOTAL 8 368 I 981 6 387 23,67 76,33 

(•) lnclu~Sive pessoas de inatrucão não declarada 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Gerais, 

no período de 1954-1956, foi a seguinte a siuação do en

sino primário na província: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares . ..... . 

Corpo docente . ...... . 

Matricula efetiva ...... . 

DADOS NUM~RICOS 

1954 

22 

30 

I 197 

1955 

19 

29 

I 191 

1956 

17 

27 

I 136 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à popu

lação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

46;78%. 
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FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 

Total TributAria 
------- ------- --------

1951 ............ 357 75 
1952"" ........ 517 89 
1953 ............ 875 119 
1954 ............ 847 169 
1955 ... "" .... 903 206 

Ddlpeoa 
realizada 

Saldo ou 
deficit 

------- -------
401 44 
976 459 

1 011 - 136 
993 146 

1 019 116 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
seu movimento no mesmo período foi: 

ANOS 

-------·--------·---------
1951. ....................................... . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Eotadua1 Municipal 
------- -~----·-

272 
521 

1 331 
808 

1 060 

357 
517 
875 
847 
903 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - O distrito-sede, 
ainda carente de melhoramentos, conta com 2 aparelhos 
telefônicos e duas pensões. 

Para o pleito de 3-X-1955, contava o município com 
2 009 eleitores inscritos, dos quais compareceram às urnas 
apenas 824, época em que foram escolhidos os 9 vereadores 
que constituem o atual Legislativo da cidade. 

(Organizado por HÉ•lio Jacques, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística João Meira Gomes). 

JE·QUITIBA - MG 
MaJI)a Municipal no 8.0 Vol. 

HISTORICO - Possivelmente, lá pelo ano de 1670, des
ceu o rio das Velhas, indo parar em aprazível região, às mar
gens de formosa lagoa, um intrépido bandeirante de barbas 
longas e brancas. Como não houvesse melhores informes 
a respeito daquele sertanista, o povo, que já se estabelecera 
nas imediações, passou a chamá-lo de Barba de Gato. 

Era um bandeirante de olhar suave e mão firme, de 
muita ascendência sôbre os companheiros, mormente sôbre 
seu pequeno grupo, constituído de escravos e índios mansos. 

Depois das batidas no rio e escavações da gleba, à 
cata àe tesouros da terra, decidiu aquela estranha figura de 
bandeirante fixar-se, com seus homens, naquelas paragens. 

Se o lugar era ]plano, à beira do traiçoeiro rio das Ve
lhas, em local muito próximo a um ribeirão - o ribeirão 
de Jequitibá -, sujeito, portanto, às cheias, havia a com
pensação da farturllt dágua, da variedade da pesca e da 
excepcional qualidade das terras. 

Dotado de grande espírito religioso, tratou logo de 
construir uma capelinha. Templo tôsco, mas erguido sôbre 
os alicerces da fé, aonde, tôdas as tardes, aquela figura 
quase bíblica, ia, com os companheiros, para a prece co
tidiana. 

Como onde há vida, há também morte, Barba de Gato, 
fêz construir, ao lado da capela, um cemitério. Estava ini
ciado o ciclo do arraial. 
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Após tão singular figura, que muito provàvelmente po
de ter sido o Bandeirante Paulista - Borba Gato --, che
gou à região, acobertada pela doação que lhe fizera o Im
perador, de uma sesmaria de terras, a Sra. Pulquéria Maria 
Marques, com cinco filhos e muitos escravos. Isso, talvez, 
pelo ano de 1780. 

Em 1857, com a doação territorial que já fizera "Siá 
Pulquéria", - assim era conhecida a primitiva dona da 
sesmaria -, e o casal cel. Domingos Diniz Couto e Dona 
Francisca Diniz Couto, pessoas ricas que, naquela .altura, 
já ali habitavam, foi criada a paróquia do SS. Sacramento 
da Barra de Jequitibá. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- Em 1857, foi criada 
a paróquia de SS. Sacramento da Barra de Jequitibá. Era 
vigário o Pe. José Gonçalves Moreira, sacerdote de raras 
virtudes, dotado de espírito empreendedor (como atesta a 
construção da bela matriz existente, com bem instalada casa 
paroquial) quando foi o povoado elevado à categoria de 
distrito de Sete Lagoas. 

O povo de Jequitibá, pelos seus representantes na Câ· 
mara Municipal, como preito de gratidão ao virtuoso vi
gário, sem favor o maior benfeitor da comuna, colocou o 
seu retrato na galeria dos benfeitores do município. 

Elevada à categoria de distrito, pela ação do dinâmi· 
co pároco, que não apoucava as necessidades materiais do 
seu povo, estava aquela região em condições de caminhar 
para novos horizontes. 

E, em 27 de dezembro de 1948, pela Lei n.0 3~:6, era 
criado o município de Jequitibá, cuja instalação se deu, com 
grandes festas, no dia 1.0 de janeiro de 1949, compreen• 
dendo o distrito da sede e o de Funilândia. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - Pertence à comarca de Sete 
Lagoas. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Geràis. O aspec-

SITUAçÃO A 

o 

Posição do Município em relação oo Estado e suo Capital. 



to do seu território é algo montanhoso, embora a sede se 

localize em altitude relativamente baixa . 

Sua área é de 638 km2 • A sede municipal, situada a 

652 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

19° 14' 24" de latitude Sul e 44° 02' 00" de longitude W.Gr. 

Dista da Capital do Estado, ·~m linha reta, 75 km, no ru~ 

mo N.N.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 9 446 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 9 999 habitantes como sendo sua popu

lação provável, em 31-XII-55, com densidade demográfica 

de 16 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aJilomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 

principais aglomerações urba11as situadas na área do muni

cípio eram a sede e a vila de Funilândia. 

Localização do Município- De acôrdo com os dados do 

Recenseamento de 1950, assim estava localizada a popu

lação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Hornens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral 
---------------- -----1----- ---- ----
Sede ................... .... .... 358 415 773 8,18 
Vila de Funi!Andia ............... 226 240 466 4,93 
Quadro rural. ......... ····· ..... 4 143 4 064 8 207 86,89 

TOTAL GERAL .... .. 4 727 4 719 9 446 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividáde - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea

mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po

pulação municipal, segundo Cts ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS. 

Total 

Honoens Mulheres Números % sObre 

---------------- ----- _____ ,_:~~~.:_ -~;;!_ 
Agricultura, pecuAria e eilvicuJtura 2 589 36 2 625 39,16 
tndústri!l a e'ttrativas . . ... ····· 50 I 51 0,76 
Indústria de transformação .. 32 4 36 0,53 
Com~rC'io de mercadorias . ...... 53 2 55 0,82 
Comlrcio dei móveis e valores mobi · 

tiérioa, cr~dito, seguros e capit&· 
lização ........ ............ .. -- - - -

Prestação de serviços . . ..... 29 129 158 2,35 
Transporte, comunicações e arma· 

zenagem ....... ........ ... 22 2 24 0,35 
Atividades sociais . .... 6 25 31 0,46 
Administração pública, Legislativo 

e justiça .... ............ 15 I 16 0,23 
Def~sa nacional e segurança pública 2 - 2· 0,02 
Atividades dorn&:ticas, não remua 

neradas e atividades escolares dia~ 
centea ~ .......... . . . . . . . . . . . . . 312 3 062 3 374 50,40 

Condições inativas .... ... ...... 232 98 330 4,92 

TOTAL ......... ······ ······ 3 342 3 360 6 702 100,00 

Observa-se que as atividades econômicas que concen

tram maior número de pessoa.s são as relacionadas com a 

agricultura, pecuária e silvicultura . Mais da metade da po

pulação maior de 10 anos exerce atividades domésticas não 

remuneradas e atividades escc•lares discentes. 

Agricultura- A produção agrícola no município em 1955, 
é expressa pelos dados constantes da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRJCOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

--------- ----- -----·-- ---~ --------
Milho .............. 2 500 Saco 60 kg ·s8 ooo 10 440 46,20 
Feijão .............. 700 . . . 5 000 4 000 17,68 
Arroz .............. 350 . . . 7 800 2 730 12,07 
Cana-de-açúcar ..... 120 Tonelada 20 800 2 080 9,19 
Outras ............. 458 - - 3 362 14,86 

TOTAL ........ 4 128 - - 22 612· 100,00 

Econômicamente, é a cultura do milho a que mais pesa 
na balança agrícola do município, entrando com mais de 
46% do valor total da produção. 

Pecuária - Mostra o quadro abaixo a situação dos reba
nhos do município, em 31-XII-955: 

REBANHOS 

Bavinos ................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... · 
Ovinos ....................... . 
Sufnos .............. . 

TOTAL ......... . 

NOMERO 
DE 

CABEÇAS 

19 500 
80 

1 500 
180 
80 

8 500 

VALOR 

Cr$ 1 000 

33 150 
10 

2 400 
450 

12 
7 650 

43 682 

%sObre 
o total 

75,93 
0,02 
5,49 
1,03 
0,02 

17,51 

100,00 

Nota-se que o rebanho principal do município é o de 
bovinos, abrangendo mais de 3/4 do valor total dos re

banhos. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

CAPITAL FORCA 
N.• de EMPRE- MOTRIZ 

TIPO DE esta· Pessoal GADO 
INDÚSTRIA beleci- empre .. 

mentos gado 
N.• de Potencia Cr$ 1 000 motores em c. v. 

----------- -------------- ----- ----
Indústria de transfor-

mação e beneficia-
mento de produtos 

600 9 47 agrfcolas ........... 11 30 

Sendo a comuna essencialmente agrícola, observa-se 
que a sua indústria principal é relativa à transformação 
e ao beneficiamento de produtos agrícolas, contando 11 
estabelecimentos, com 30 empregados, e produzindo 

Cr$ 600 000,00, em 1955. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Vê-se, no quadro 
abaixo, a situação dos melhoramentos urbanos na sede mu
nicipal em 1954, conforme registros existentes nos Servi
ços de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAC.ÃO 
DADOS 

NUM2RICOS 

-------.-------------------- -------
Número de pr6dios existentes . 

Lo~radouros públicos 
Existentes. 

Abastecimento d'A~ua 

Pr~dioa servidoa, possuindo penas .. 

{

Tot•lmente.... . . . . . . .. 
Logradouro' servidos. · . . Parcialmente . .... , ......... . 

TOTAL ........ . 

242 

18 

44 

5 
1 
6 



ESPECIFICAÇÃO 

lluminação pública e domiciliar (•) 

DADOS 
NUM2RICOS 

Lo&radouros iluminados ... {Número de logradouros ....... . 
Número de focos ............ . 
Consumo em k'Wh ........... . 

lO 
144 

36 700 

Ligações domiciliares (•) 

De luz ........ . . .... J Número de ligações .......... . 
1 Consumo em kWh ........... . 

De fôrça ..... . .... I Número d~ ligações .......... . 
\Consumo de kWh ........... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

120 
27 600 

6 
7 837 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 221 km de estradas de rodagem, dos quais 26 

sob a administração estadual, 180 sob a municipal e os res

tantes particulares. 

Nos lançamentos da Prefeitura Municipal, em 1955, 

consta o registro dos seguintes veículos motorizados: 5 

automóveis, 3 camionetas, 23 caminhões e .1 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - Eis as tábuas itinerárias do muni

cípio: 

ESPECIFiCAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
( km) TRANSPORTE 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Sete Lagoas ...... . 
Santana de Pirapama .... 
Mato.zinhos .... . 
Paraopeba .............. . 
Cordis burgo ............ . 
Bal.dim ................. . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Fecleral. ........ . 

(*) Não existe meio de transporte direto entre os dois Municípios. 
(1) Não há elementos que possam dizer da distância exata. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do mu

nicípto com 2 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede; e ainda 64 estabelecimentos comerciais varejis

tas dos quais 11 também na sede. 

Dispõe de 2 correspondentes bancários . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
T<>tal ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever ( • l escrever(•) 

--------------- ----- ------ ------ -------- ------

Q d {Homens ... 506 368 138 72,72 27,28 
ua ro urbano Mulheres .. 570 359 211 62,98 37,02 

TOTAL I 076 727 349 67,56 32,44 

Q d {Homen• ... 3 507 I 597 I 910 45,53 54,47 
ua ro r·ural. . Mulheres .. 3 429 I 223 2 206 35,66 64,34 

TOTAL 6 936 2 820 4 116 40,65 59,35 

E 1 {Homens ... 4 013 1 965 2 048 48,96 51,04 
m gera · · · · · · Mulheres .. 3 999 I 582 2 417 39,55 60,45 

TOTAL 8 012 3 547 4 465 44,27 55,73 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge-

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM2RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo doce,te ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

1954 

22 
32 

1 252 

1955 

20 
27 

1 077 

1956 

20 
27 

1 033 

A percentagem de alunos matriculados em relação à 
população infantil em idade escolar - é de aproximada
mente 44,93%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município no período de 1951-1955 é bem caracteri
zada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951 ............ 
1952: ........... 
1953 ............ 
1954 ............ 
1955 ............ 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecadada 
Total Tri butãria 

627 177 
1 147 148 
1 242 118 
1 488 195 

857 207 
I 

Despesa 
Realizada 

470 
1 560 
1 400 
1 224 
1 047 

Sald<> ou 
deficit 

157 
413 
158 
264 
190 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo é a do quadro 
abaixo: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

1951. ....................................... . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 ... : .................................... . 

Estadual 

611 
712 
967 
857 
907 

Municipal 

627 
147 
242 
488 
857 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O municí
pio de Jequitibá, localizado no centro do Estado, é cortado 
pelo rio das Velhas, estando a sede em região bastante 
plana, às margens do histórico rio, e junto à beira do ribei
rão Jequitibá, ocorrência geográfica, aliás, que motivou, ao 
lado do padroeiro, SS. Sacramento, a primitiva denomina
ção do povoado - SS. Sacramento da Barra de J equitibá. 

A comuna é inteiramente voltada para as atividades 
agropecuárias, com uma grande produção agrícola e um 
magnífico rebanho, principalmente de bovinos. 

Seus habitantes são simples e trabalhadores, vivendo, 
em sua maioria, das atividades prêsas à gleba. 

O clima da região é muito agradável e sadio. 
Povo muito religioso, faz questão de homenagear o Pa

droeiro, sendo a festa de "Corpus Christi" a de mais realce 
de quantas se realizam na sede municipal. Há, também, 
em outubro, a festa do Rosário, animada pelo Congado. 
Pitorescas, também, são as "Folias de Reis" que saem na 

quadra do Natal. 
A hospedagem é atendida por 1 pensão. 
O colégio eleitoral para o pleito de 3-X-955 contava 

3 052 cidadãos alistados. Dêsses, 1 645 exerceram o voto, 
elegendo os 9 vereadores que integram o Legislativo Mu
nicipal. 

(Organizado por Cristovão Colombo Rocha, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Oswaldo Saturnino Lopes). 
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HISTóRICO - O topônimo Jequitinhonha é de origem 
indígena e significa rio largo, cheio de peixe. 

A cidade teve, inicialmente, o nome de "Sétima Divisão 
Militar de São Miguel" e paswu a denominar-se depois, su
cessivamente, Freguesia de Siio Miguel da Sétima Divisão, 
Vila de Jequitinhonha e Jequitinhonha. A denominação São 
Miguel se deve à circunstâneia de ter o seu fundador ali 
chegado no dia em que a I~:reja Católica celebra a festa 
do Arcanjo São Miguel. 

Seus habitantes primitivos foram os índios machacalis 
ou patascos, descendentes dos tapuias nas povoações que se 
localizavam de Aldeia e Farranchos, distantes 3 a 36 km, 
respectivamente, da sede mumcipal. Embora seja ignorado o 
seu comportamento com relação aos brancos, sabe-se que 
êles foram exterminados pela;; doenças ou massacrados pe
lo invasor que lhes arrebatou as terras. 

O povoado que deu orig,~m à atual cidade de Jequiti
nhonha foi fundado em 29 de setembro de 1811 pelo alfe
res Julião Fernandes Leão, que recebera ordem, emanada 
da Coroa em 1804, no sentido de guarnecer o rio Jequiti
nhonha que se supunha ser diamantífero. 

Inicialmente foram construídas duas casas, sendo uma 
no lugar denominado Roda e outra no centro do povoado, e 
instaladas as primeiras fazendas de criação e as primeiras 

lavouras, nas quais se empre·gavam processos rotineiros e 
instrumentos primitivos de trabalho. 

A localização da cidade se prendeu a razões de se
gurança militar e à circunstância de ali se achar a barra do 
rio São Miguel, cujo percurso dava fácil acesso ao local 
em que foram encontrados índios que poderiam ser cate
quizados. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do pela Lei provincial número 654, de 17-VI-1853, e man
tido pela Lei estadual n.0 2, de 14-IX-1891. 

O município foi instituído pelo Lei estadual n.0 556, de 

3 de agôsto de 1911, com a denominação São Miguel do 

Jequitinhonha, e sua instalação se verificou no dia 1.0 de 

janeiro de 1913. Passou a designar-se Vila Jequitinhonha, 
por efeito da Lei estadual número 622, de 18-IX-914. 

A Lei estadual número 843, de 7-IX-1923, alterou no

vamente o topônimo para Jequitinhonha e criou os distritos 

de Feliz burgo, Pedra Grande e Rubim. 

Em virtude da Lei estadual n.0 893, de 10-IX-1925, 

foram concedidos foros de cidade à sede municipal. 

Pelo Decreto-lei n.0 58, de 12-XI-1938, foi criado o 

município de Vigia com território desmembrado do de Je

quitinhonha. 

Pelo disposto no Decreto-lei n.0 148, de 17-XII-1938, 

que estabeleceu o quadro territorial para o qüinqüênio 

1939-1943, o município de Jequitinhonha perdeu parte 

do distrito de São Pedro de Jequitinhonha, tendo o 

referido decreto criado ainda o distrito de Barracão . 

Vista aérea da cidade 
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Por fôrça da Lei estadual n.0 1 058 de 31-XII-1943, 
Jequitinhonha perdeu o distrito de Rio do Prado (ex-Bar
racão) para o municipio de Rubim. 

Possui, atualme1r1te, 2 distritos: o da sede e o de São 
Pedro de Jequitinho,nha. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - A instalação da comarca de 
Jequitinhinha, cuja dlata de criação não foi possível apurar, 
se deu em 1.0 de janeiro de 1926. 

De acôrdo com oo quadro anexo ao Decreto-lei estadual 
número 88, de 30-III-1938, a comarca se compõe do têrmo
-sede a que se subordinam 2 municípios: Jequitinhonha e 
Vigia. 

Pelo Decreto-lei n.0 148, de 17-XII-1938, o têrmo úni
co da comarca passou a ser constituído apenas pelo mu
nicípio do mesmo nome. 

No quadro de divisão administrativa e judiciária fixa
do para v.igorar no qüinqüênio 1949-1953, a comarca se 
compõe de dois municípios: o da sede e o de Joaíma. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - O município está si
tuado na Zona do Mucuri do Estado de Minas Gerais. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Tem uma área de 3 527 km2• A sede municipal, situa
da a 254 m de altitude, tem como coordenadas geográfi
cas 16° 25' 59" de latitude Sul e 41° 00' 11" de longitude 
W.Gr. e dista da Capital do Estado 497 km, em linha reta, 
no rumo N. N. E. 

POPULAÇÃO - De acôrdo com os dadps do Recensea
mento Geral de 1950, sua população atingia 18 926 habi
tantes, Segundo cálculos do Departamento Estadual de Es
tatística, sua população provável, em 31-XII-55, era de cêr
ca de 20183 habitantes, com densidade demográfica de 6 
habitantes por quilômetro quadrado. 

PRINCIPAIS AGLOMERAÇÕES URBANAS- As prin
cipais aglomerações urbanas na área do município, em 
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1.0 -VII-1950, eram as da sede e da vila de São Pedro de 
Jequitinhonha. 

Localização da População - Segundo dados do Recensea
mento de 1950, a localização da população municipal era 
a seguinte: 

LOCALIZAC.ÃO DA 
POPULAÇÃO 

----------------
Sede ............................ 
Vila de São Pedro de Jequitinhonha 
Quadro rural .......... ~ ......... 

TOTAL ..................... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Homeno Mulhereo 

-------
1 764 2 277 

341 352 
7 303 6 889 

9 408 9 518 

To ta 

N6meroo 
aboolutoo 

r-----
4 041 

693 
14 192 

18 926 

% o6bre 
o total 
1eral 

21,35 
3,66 

74,99 

O quadro acima reproduzido revela que mais de 2/3 da 
população se localizavam na zona rural por ocasião do úl
timo Censo. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ran1os de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Rec:ensea
mento de 1950, a distribuição da população municipal, se
gundo os ramos de atividade, era a que demonstra 4) qua
dro abaixo: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e oilvicultura 
Ind6striao extrativas .............. 
Indúotria de transformação ....... 
Com~rcio de mercadoria• ......... 
Comircio de im6vei!l e valores mobi-

liários, cridito, seguros e capita-
lização ........................ 

Prestação de oerviços ........... 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 
Profiuões li berai1 ................ 
Atividade• 1ociaia ................ 
AdmiDistração p6blica, Legislativo 

e Justiça ............. : ......... 
Defeea nacional e segurança p6blica 
Atividade• dom~aticaa, nio remu-

nerada1 e atividade• eacolare• di1 .. 
centeo ........................ 

Condições inativas ............... 

TOTAL ..................... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homen1 Mulheree 

4 089 52 
62 1 

339 1 
165 6 

8 
214 336 

66 2 
16 
23 29 

43 4 
9 

247 5 452 
973 531 

6 254 6 414 

Total 

N6meroo 
aboolutoo 

4 141 
63 

340 
171 

8 
550 

68 
16 
52 

47 
g 

5 699 
1 504 

12 668 

% t6bre 
,, total 
geral 

32,68 
0,50 
2,68 
1,3fl 

0,06 
4,34 

0,54 
0,13 
0,41 

0,37 
0,07 

44,99 
11,87 

100,00 

Subtraindo-se, por motivos óbvios, do total de 12 671 
as parcelaS correspondentes aos dois últimos ramos da ta
bela, resultam 5 468. 



Verifica-se, pelo quadro acima reproduzido, que as pes
soas que se dedicam à agricultura, pecuária e silvicultura re
presentam quase 1/3 do total geral, sendo êsse o principal 
ramo de atividade econômica do município, e o que con
grega maior número de pessoas. 

A~ricultura - Embora a população de Jequitinhonha se 
dedique, principalmente, à pe<:uária, a agricultura tem tam
bém relativa importância na economia do município, sen
do de, aproximadamente, 823 hectares sua área cultivada. 
Entre os produtos agrícolas, destacam-se o feijão e a man
dioca. 

Pecuária - A situação dos rebanhos do município, em 
31-XII-955, era a seguinte: 

REBANHOS 

Aaininoe ..................... . 
Bovinos ...................... . 

i~~~~':,~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sulnoa ...................... .. 

TOTAL .................. . 

NÚMERO 
I:•E 

CABEtÇAS 

670 
91 000 

800 
7 500 
1 800 

. 1 800 
6 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

804 
136 500 

80 
11 250 

3 600 
1•80 

4800 

157 214 

%sObre 
o total 

0,51 
86,85 
0,05 
7,15 
2,28 
0,11 
3,05 

100,00 

É interessante observar-sE! a grande predominância bo
vina do município, cujo valor é considerável em relação ao 
total geral. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de CAJ>ITAL FORCA 

I~g'8sT~~A esta- Peaac>1l EMPREGAOO MOTRIZ 
beleci- empr~~ .. 
mentoa gado 

% sObre N.• de Potencia Cr$1000 
o total motores em c.v. 

------------------
Ind6stria extrativa mi .. 

neral. ............... 8 30 348 22,62 1 29 
nd6atria de transforma-

ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 6 122 662 43,05 3 39 

ndilstr.ia manufatllrjCira 
e fabril .............. 18 95 528 34,33 2 13 

TOTAL ........... 3~ 247 1 538 100,00 6 81 

Como se vê, entre os ramos de indústria local, predo
mina o de transformação e beneficiamento de produtos 
agrícolas quanto ao pessoal e capital empregados, embora 
seja maior o número de estab;,lecimentos da indústria ma
nufatureira e fabril. 

Aspecto de um buirro da cidade 

Igreja-Matriz (em construção) 

MELHORAMENTOS URBANOS - De acôrdo com os 
registros existentes nos Serviços de Estatística da Viação e 
da Produção de Minas Gerais, a situação dos melhoramentos 

urbanos na sede municapal, em 1954, era como segue: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios e1istentes ..................... , .... . 

Lo~radouros públicos 

Exiotentes ............................................. . 

{

Inteiramente . ............... . 
Pavimentados............. Parcialmente ................ . 

TOTAL ................. . 

Ajardinadoa ............................................ . 

Outros ................................................ . 

lluminar;ão públiCIJ e domiciliar (•) 

. {N6mero de logradouros ...... . 
Logradouroa ilummadoa... N6imero de focos ............ . 

Consumo em kWh ........... . 

Ligações domiciliares (•) 

De luz {N6mero de ligações .......... . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · Consumo em kWh ........... . 

De fôrça ................. {N6mero de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

(•) Dados relativos ao ano de 1955. 

DADOS 
NUM:ItRICOS 

1 086 

62 
9 
3 

12 

1 
49 

3 
233 

36 324 

279 
47 441 

9 
21 000 

MEIOS DE TRANSPORTE- O território é cortado por 
200 km de estradas de rodagem, estando 130 sob a adminis
tração estadual e 70 sob a municipal. Dispõe, além disso, 

de um aeroporto. 

Veículos a motor registrados na Prefeitura municipal 

em 1955: 51 automóveis, 6 camionetas e 3 caminhões. 

Tábuas ltinerárias - As tábuas itinerárias do município 

são mostradas no quadro abaixo: 

ESPECIFICA(:ÃO 

MUNICIPIOS 
LIMI.TROFBS 

Pedra Azul. ............ . 
Almenara ............... . 
Rubim ................. . 
Joalma ................. . 
Itinga .................. . 
Medina ................. . 
Capitlll Eat'aduaJ. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

DISTANCIA VIA DE OBSBRVAC0BS 
( km) TRANSPORTE 

72 Automóvel 
49 Automóvel 
84 Automóvel· 
30 Automóvel 

120 Automóvel 
114 Autom6vel 
8.00 Automóvel 

1 004 Automóvel 

Via-Itaobim 

Via Diamantina 
Rio-Babia 
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Balsas para transporte no rio Jequitinhonha 

COMÉRCIO E BANCOS - A população do município 
conta com 114 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 75 estão situados na sede. 

Dispõe ainda de 1 agência bancária. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950- referentes à alfabetização- fornecem os seguintes 

dados relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

------------ -------- --------- -----

{Homens ... 1 788 841 947 47,03 52,97 

Quadro urbano Mulheres.· 2 273 934 1 339 41,09 58,91 

TOTAL 4 061 1 775 2 286 43,70· 56,30 

{Homens ... 6 054 614 5 440 10,14 89,86 

Quadro rural 'Mulheres .. 5 644 424 5 220 7,51 92,49 

TOTAL 11 698 1 038 10 660 8,87 91,13 

{Homens ... 7 842 1 455 6 387 18,55 81,45 

Em geral...... Mulheres .. 7 917 1 358 6 559 17,15 82,85 

TOTAL 15 759 2 81·3 12 946 17,85 82,15 

(•) Inclusive peaaoaa de inotruçio não declarada. 

Prefeitura Municipal 
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Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação, do Estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, a situação do ensino pri
mário era o seguinte: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares . ............ . 
Corpo docente .... . 
Matrícula efetiva ... . 

DADOS NUMl!:.RICOS 

1954 

11 
28 

1 056 

1955 

11 
40 

1 093 

11956 

14 
40 

1 391 

A percentagem de alunos matriculados, em relação à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamen• 
te 29,96%. 

Vista panorâmica da cidade, sobressaindo o rio Jequitinhor1ha 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1951. ........... 
1952 ............ 
1953 ............ 
1954 ............ 
1955 ............ 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecadada 

't:otal Tri butãria 

764 311 
713 289 

1 194 309 
1>99 298 

1 359 443 

Despesa 
realiaada 

728 
1 030 
1 204 
1 603 
1 169 

Saldo 
ou· 

deficit 

36 
317 

10 
704 
190 

Quanto à arrecadação nas três esferas administrativas 
públicas, sua situação era a seguinte no período 1954-1955: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal E'stadual Municipal 
-----~------- ------------~------
1951. ........................ . 
1952 ......................... . 
1953 ......... ' ............... . 
1954, ................. ' 
1955 ......................... . 

529 
938 
901 

1 620 
1 661 

1 805 
1 247 
2 074 
2 813 
3 676 

764 
713 

1 194 
899 

1 359 



Vista panorâmica do alto ela serra "Quatro Patacas" 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO- Jequitinho
nha possui solo acidentado nos recortes de suas chapadas 
reentrantes, que se ramificam em terrenos sílico-argilosos, 
sendo banhado pelo rio, que t~~m o seu nome, e numerosos 
ribeirões cujas águas favorecem as suas atividades agrope
cuárias. 

A sede municipal fica à margem direita do rio Jequiti
nhonha, sendo edificada em terreno fortemente ondulado. 
Possui 12 ruas calçadas com pedras. irregulares; a beleza 
de sua igreja matriz decorre d::> estilo holandês de sua cons
trução. Há 2 hotéis, 1 pensão e 1 cinema. 

Entre os principais festejos locais, destacam-se os. do 
Natal, do carnaval e do den,)minado "Boi Janeiro", festa 
de sabor genuinamente popular e que se realiza nos pri
meiros dias do mês de janeir::>, figurando como seu ponto 
central de atração a cena em que o "vaqueiro", com seus 
trajes típicos, repele as investidas do "boi", que é uma car
caça ôca, encimada por uma c:aveira bovina e dirigida pe• 
lo parceiro, ambos dançando ao som de músicas apropriadas. 
A procissão mais importante é de São Miguel Arcanjo, pa
droeiro da cidade, realizada n::> dia 29 de setembro. Ocorre 
também a do Encontro, na Quinta-feira Santa, geralmente 
muito concorrida. 

A principal ·atividade e~:onômica no município é a 
pecuária, predominando a criação de gado de corte, ex
portado para Montes Claros, Curvelo e Estado da Bahia. 

Entre os seus produtos a~:rícolas destacam-se arroz, fei
jão, milho e mandioca, que se destinam a atender, em parte, 
às necessidades do consumo local. 

Embora não constitua atividade de relêvo, a produção 
de pescado do município, em 1956, atingiu a cifra de 
Cr$ 134 000,00. 

Sob o aspecto industrial, destaca-se o ramo de trans· 
formação e beneficiamento dE! produtos agrícolas. 

O comércio local manté:rn transações com Belo Ho
rizonte, Rio de Janeiro, Montes Claros, Curvelo e Estado d~ 
Bahia, sendo importados, entre outros, os seguintes artigos: 

23-2<1939 

gêneros alimentícios, bebidas, armarinho, vestuário e gasoli· 
na. 

Jequitinhonha possui um campo de pouso servido por 
linha do Consórcio Real-Aerovias-Nacional. 

Conta ainda o município 1 biblioteca, pertencente à 
Prefeitura, com cêrca de 877 volumes, e 1 tipografia. 

Acha-se instalada na sede municipal uma Agência de 
Estatística, órgão componente do Sistema Estatístico Brasi
leiro. 

A assistência médica é prestada por 1 hospital com 
30 leitos, 2 serviços de saúde, e pelos serviços profissionais 
de 2 médicos. 

São 9 os vereadores em exercício. Alistaram-se para 
as eleições de 3-X-1955 4 453 eleitores, dos quais, 2 405 
compareceram para votar naquele pleito. 

(Organizado por Paulo Tinoco, com dados fornecidos pelo Agente· 
de Estatística Geraldo de Araujo Soares). 

JESUANIA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO- Jesuãnia, outrora São Bom Jesus de Lam
bari, depois Bias Fortes e, mais tarde, Lambarizinho, tem 
sua história ligada à de Lambari (ex-Águas Virtuosas) e 
remonta ao tempo das "bandeiras". 

Uma dessas expedições penetrou rumo ao oeste, atra
vés dos vales do sistema da Mantiqueira, incursionando pelo 
Sul de Minas. Dessa jornada, atestados eloqüentes são as 
cidades de Campanha, Pouso Alto, Aiuruoca, São Gonçalo 

Igreja-Matriz do Senhor Bom Jesus 
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Vista parcial aérea da cidade 

do Sapucaí, Itamonte e outras, tôdas nascidas da "Estrada 
Geral", cuja picada inicial fôra dos bandeirantes. 

A princípio, pequenos sitiantes se fixavam aqui e acolá, 
à beira da estrada, atraídos pela exuberância do solo, pelas 
verdolengas pastagens e pela perspectiva de enriquecimento, 
para, depois, se transformarem em proprietários de grandes 
fazendas, marcos iniciais de povoados e vilas. 

Assim nasceu J esuânia, com o primjtivo nome de São 
Bom Jesus do Lambari. 

Quando da descoberta das fontes de água mineral das 
Águas Virtuosas, já o arraial de São Bom Jesus do Lam
bari, às margens do :rio do mesmo nome, crescia e prospera
va. E tão bem houveram os fados que a 2 7 de novembro 
de 1816 as autoridades eclesiásticas promoviam a compra 
de um bom trat9 de terras em mãos dos antigos proprietá
rios da fazenda de Santa Rita do Lambari, onde foi ergui
da a capela do Senhor Bom Jesus de Matozinhos do Lam
bari, no patrimônio então adquirido . 

Criando-se a Paróquia de Águas Virtuosas, foi esta se
diada, provisàriamente, em Lambari (Jesuânia), providên
cia esta que se tornou definitiva a 14 de maio de 1858, per
manecendo nessa situação por longo tempo. 

A 16 de setembro de 1901, criado o distrito de São 
Bom Jesus de Lambari, foi o mesmo incorporado ao nas
cente município de Águas Formosas. 

Após um longo período de expectativa, e de lutas, con
seguiram, por fim os jesuanenses, o coroamento dos seus 
esforços, a sua emancipação político-administrativa, com a 
criação do município em 1948. 

Os primeiros habitantes de Jesuânia, conforme assenta
mentos existentes nos arquivos da Diocese de Campanha, 
foram: José Rodrigues da Fonseca, natural de Baependi, 
filho do tenente-coronel José Rodrigues de Affonseca, que 

em 8 de fevereiro de 17 43, escrevia ao governador interino 
da Província de Minas, alegando-se "achar sem papel"'; João 
Delgado da Silva, casado com Isabel Tavares; Manuel Ro
drigues da Costa, casado com Mariana Veiga; Braz Nunes 
Gonçalves, casado com Isabel Alvares, procedentes de Gua
ratinguetá e Simplício Lopes Maciel, casado com Ana da 
Veiga, natural de Jacareí. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi criado 
a 14 de setembro de 1870, pela Lei provincial n.0 1659, 
confirmada pela Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 
1891, tendo recebido a designação de Lambari. 

Segundo a "Divisão Administrativa, em 191i", e os 
quadros de apuração do Recenseamento Geral de 
1.0 -IX-1920, o referido distrito subordina-se ao município 

de Águas Virtuosas. 
Em face do Decreto-lei estadual n.0 843, de 7 de se

tembro de 1923, o distrito de Lambari tomou a denominação 
de Lambarizinho, figurando por efeito dêste Decreto .. lei, no 
mesmo município de Águas Virtuosas. 

Conforme a divisão administrativa referente ao ano de 
1933, o distrito de Lambarizinho figura no município de 
Lambari (antigo Águas Virtuosas). Do mesmo modo, nas 
divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XH-1937, 
bem como no quadro anexo ao Decreto-lei estadual núme
ro 88, de 30 de março de 1938, aparece êle no referido mu
nicípio. 

Pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro 
de 1938, o distrito de Lambarizinho foi extinto; seu terri
tório passou a ·constituir uma das zonas do distrito da sede 
do município de Lambari. 

Por fôrça do Decreto-lei estadual n.0 1 058, de 31 de 
dezembro de 1943, foi criado no município de Lambari o 
distrito de Jesuânia, com território desmembrado do dis-



trito de Lambari (antiga zona de Lambarizinho), com sede 
no povoado de Lambarizinha, que passou a denominar-se 
Jesuânia. No quadro fixado pelo referido Decreto-lei esta
dual para vigorar no qüinqüénio 1944-1948, o distrito de 

Jesuânia figura no município de Lambari. 
Pelo disposto na Lei estadual n.O 336, de 27 de de

zembro de 1948, que estabeleceu a divisão judiciário-admi
nistrativa do Estado, em vigor no período 1949-1953, criou
-se o município de Jesuânia, c qual, nessa divisão figura in
tegrado de um só distrito - ::> da sede. 

Semelhante, segundo o c;uadro da divisão administra
tiva do Estado, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, es
tabelecido pela Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro 
de 1953, o município de jesuânia tem a mesma composi
ção distrital fixada pela Lei n.0 336, isto é, somente um 
distrito: o da sede . 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - A Lei estadual n.0 336, 
de 27 de dezembro de 1948, que estabeleceu o quadro ter
ritorial vigente no qüinqüênio 1949-1953, criou o município 
de Jesuânia, subordinando-o à comarca de Lambari. 

De acôrdo com o quadro de divisão territorial judiciá
rio-administrativa do Estado, fixado pela Lei estadual nú
mero 1 039, de 12 de dezembro de 1953, para vigorar no 
qüinqüênio 1954-1958, o município de Jesuânia continua 
subordinado à comarca de Lambari. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - Situa-se o município 
na Zona Sul do Estado de Minas Gerais. O aspecto geral 

do seu território é acidentado. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

Sua área é de 143 km~. A sede municipal, situada a 

871 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
22° 00' 30" de latitude Sul e 4:i0 18' 12" de longitude W.Gr. 
Dista da Capital do Estado, em linha reta, 273 km, no 
rumo S.S.O. 

POPULAÇÃO - Segundo dados do Recenseamento de 
1950, era de 4 695 habitante!: a população do município. 

Vista de uma das ruas principais da ·cidade 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 5 000 habitantes como sendo sua popu
lação provável em 31-XII-55, com densidade demográfica 
de 35 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da População - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento de 1950, era a seguinte a localização da 
população do município: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ................... . 
Quadro rural. ........... . 

TOTAL GERAL ... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
l.o-VII-1950 

Homens 

513 
1 896 

2 409 

Mulheres 

565 
1 721 

2 286 

Total 

Números 
absolutos 

1 078 
3 617 

4 695 

% sObre 
o total 
geral 

22,96 
77,04 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA - Ramos de 
Atividade- Dados do Recenseamento Geral de 1950, apre
·sentam a distribuição da população municipal, segundo os 
ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura. pecuária e silvicultura 
Indústrias extra ti v as ..... 
Indústria de transformação .. ·. 
Comércio de mercadorias. . . 
Comércio de imóveis e valores mobi· 

liários,cr.édito, seguros e caPitnli
zação .. 

Prestação de serviços ..... 
Transporte ,comunicações e armaze-

nagem .. 
Profissões li bc:rais .. . 
Atividades sociais .. . 
Administração pública, Legislativo 

e justiça .. 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

neradas e ativid_adcs escolares d is
centes .. 

Condições inativas .. 

TOTAL .. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

1 026 
18 
74 
45 

I 
26 

40 
3 
6 

9 
2 

66 
268 

1 584 

Mulheres 

16 

46 

2 
1 
6 

1 285 
148 

I 504 

Tot a.l 

Números 
absolutos 

I 042 
18 
74 
45 

I 
72 

42 
4 

12 

9 
2 

1 351 
416 

3 088 

% sObre 
o total 
geral 

33,79 
0,58 
l,39 
1,45 

0,03 
2,33 

1,36 
0,12 
0,38 

0,29 
0,06 

43,75 
13,47 

100,00 

Do total de 3 088 pessoas, é conveniente sejam sub
traídos os dados relativos aos dois últimos ramos (ao -todo, 
1 767 pessoas) . Resultam 1 321. As 1 042 pessoas ativas 
no ramo "agricultura, pecuária e silvicultura" representam 
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78,87% sôbre êsse último total; as ativas no ramo "indústria 
de transformação" 5,60%. 

Allricultura - A produção agrícola no município em 1955, 
é expressa pelos dados constantes da tabela seguinte: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ARl3:A 
AGRlCOLAS (hn) %sObre 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 o total 
----------- ----- ------------- ·----

Caf~ ................ 613 ArrOba 41 200 18 540 88,54 
Arroz .............. 70 Saco 60 kg 2 000 1 200 5,73 
Outras ............. 149 - - 1 199 5,73 

TOTAL ........ 832 - - 20 939 100,00 

Constitui a agricultura a principal atividade econômi
ca do município, sobressaindo as culturas do café e do ar
roz. A cultura do café lidera também a safra jesuanense. 
1tste produto contribui para a indústria de produtos alimen
tares "na parte de beneficiamento do café". 

Além das mencionadas, existem outras culturas, em pe
quena escala, de feijão, batata-inglêsa, banana e milho. 

São Paulo, Rio de Janeiro, Lambari, São Lourenço e 
Itajubá são os principais centros compradores dos produtos 
agrícolas do município (principalmente o café). 

Pecuária - Em 31-XII-55 era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

(Çr$ 1 000) % sObre 
o total 

---------------1------- ------ -------
Aaininos ...................... . 
Bovino. ...................... . 
Caprinos .................... . 
Eqüinoe ...................... . 
Muarea .. ..................... . 
Ovinoa .......... .............. . 
Sulnos ....................... . 

TOTAL ................. .. 

20 
4 000 

150 
1 000 

350 
200 

7 000 

50 
6 400 

15 
1 600 

875 
30 

6 300 

15 270 

0,32 
41,95 
0,09 

10,47 
5,73 
0,19 

41,25 

100,00 

Conquanto não possua grandes efetivos de gado, é 
muito acentuada a importância da pecuária na economia 
local. Os criadores se dedicam mais ao gado leiteiro, com 
produção de leite, que em 1955 atingiu 1400 000 litros, 
sendo parte consumida pela população local e parte, indus
trializada na fabricação de queijo e manteiga. 

O gado de corte, em número reduzido, é todo consu
mido no município. Não há exportação de gado. 
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Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de TIPO DE Pessoal 
INDÚSTRIA esta- empre· 

beleci- gado 
mentos 

---
Indústria extrativa mi-

neral ................ 1 4 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
dos produtos agrfr.olas 11 21 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 2 2 

TOTAL ...... ..... 14 27 

CAPITAL 
EMPREGADO 

Cr$1 000 % sObre 
o total -- --~-

10 0,80 

1 164 93,58 

70 5,62 

1 244 100,00 

F O li~ CA 
RIZ MOT 

N.• de 
motorea 
---

-

9 

3 

12 

Potencia 
em c.v. 

61 

3 

64 

A "indústria de transformação" é o 2.0 ramo quanto 

à atividade dos habitantes. 

Pela própria natureza do ramo principal, a indústria 

do lugar está vinculada intimamente à atividade agrícola, 

surgindo em primeiro plano o beneficiamento do café, se

guindo-se o beneficiamento do arroz e o da transformação 

do milho. 

Há no Município uma grande fábrica de laticínios, a 

"Laticínios São Sebastião", que concorre grandemente para 

a economia local. 

A produção florestal atingiu, em 1955, o valor de 1 

milhão de cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro a seguir 

mostra a situação dos melhoramentos urbanos na sede mu

nicipal em 1954, conforme registros existentes nos serviços 

de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS. 
NUMI!:RICOS 

------------ --. ----
Número de prédios existentes ..... : . .................... . 

Lo!lradouros públicos 

Existentes . ............................................ . 

{

Inteiramente ............... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ................ . 

TOTAL ................. . 

Outros ................................................. . 

Abastecimento d'líl!ua 

Pr~dioa servidos, Poasuindo penas ........................ . 
Logradouros servidos. Totalmente . ....................... . 

Esl!otos 

Logradouros servidos ...... . {
De despej<> ...........•••. · • 

De éguas superficiais . ...... . 

PrM i os esgotados .... · ..... .. {
Pela rede .................. . 

Por fossas ................. . 

Iluminaç/Io pública e domiciliar (') 

{
Número de logradouros ..... . 

l-ogradouros iluminadoa..... Número de focoa .......... · · 
Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (•) 

De luz ..................... {Número de ligações ......... . 
Consumo em kWh ......... . 

De fOrça .............. . ... {

.Número de ligações ........ . 

Consumo em kWh ......... . 

(' ) Dados referentes ao ano de 1955. 

269 

16 

1 
2 

3 

13 

200 
12 

11 

5 

30 

11 

25 
160 

25 407 

185 

44 712 

14 

32 764 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 69 km de estradas de rodagem, dos quais 4 sob 



Prefeitura, Agência Municipal du Estatística e Coletoria Federal 

administração estadual e 65 sob a municipal. É servido 
pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

Em 1955 foram registrados 15 automóveis e 12 cami
nhões, em tráfego diário na sede. 

Tábuas itinerárias- São as aeguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇ'ÃO 

MUNIClPIOS 
L1MITROFES 

Lambari ................ . 

Lambari ................ . 
São Lourenço ........... . 

São Lourenço ........... . 
Carmo de Minao ........ . 

Carmo de Minai ........ . 
Crietina ................ . 

Cristina ............... .. 
Nat&cia (Jeeulnia a OI. 

Noronba) ............. . 

Nat&cia (OI. Noronha a 
Nat6reia) ............. . 

TOTAL ............ . 

São Gançalo do Sapueaf .. 

São Gonçalo do Sapucaf. . 
Cambuquira ............ . 
Cambuquira ............ . 
Capital do Estado ....... . 

Capital do Eetado ....... . 
Capital do Eetado ....... . 

Capital Federal - Jeeu-
Ania a Cruzeiro ....... . 

Cruzeiro-Rio de Janeiro 

TOTAL ............ . 

Capital Federal ......... . 
Capital Federal .......•.. 

DIS'DÃNCI,t, VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

11 

9 
80 

118 
85 

37 
109 

32 

11 

34 

45 

85 

93 
37 
41 

719 

343 
280 

Ferrovi6rio 

Rodovi6rio 
Ferrovi6rio 

Rodovi6rio 
Ferrovi6rio 

Rodovi6rio 
Ferrovi.6rio 

Rodovi6rio 

Ferrovi6rio 

Rodovi6rio 

Ferrovi6rio 

Rodovi6rio 
Ferrovillrio 
Rodovi6rio 
Ferroviârio 

Rodovi6rio 
Afrea 

150 Ferrovi6rio 

252 Ferrovi6rio 

412 Ferrovi6rio 

389 Rodovilirio 
285 A~reo 

OBSERV~ÇÕES 

Rede Mineira de Via 
ção 

Otiibu. 
Rede Mineira de Via 

ção 
Autom6vel 
Rede Mineira de Vi

ção 
Autom6vel 
R.!de Mineira de Via 

ção 
Autom6vel 

R!de Mineira de Via 
ção 

Autom6vel 

Rede Mineira de Via· 
ção 

Otiibua 
Rede Min. de Viação 
Oltibua 
R!de Mineira de Via· 

ção 
Onibua 
Navegação A6rea 

Brasileira 

R!de Minrira de Via
ção 

E.F.C.B. 

Autom6vel 
N.A.B.-Navegação 

A~rea Braaileira 

Estaç6o da Rêde Mineira de Viaç6o 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 55 estabelecimentos comerciais varejistas dos 
quais 49 situados na sede. 

Dispõe também de 2 correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MA'iS 

Número a absolutos % aôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e eacrever ler e 
eacre'Ver(') eaerever(•) ------------ --------

{Homens ... 429 242 187 56,41 43,59 
Quadro urbano Mulheres .. 472 232 240 49,15 50,85 

TOTAL 901 474 427 52,60 47,40 

romena, .. 1 543 441 1 102 28,58 71,42 
Quadro rural.. Mulheres .. 1 399 302 1 097 21,58 78,42 

TOTAL 2 942 743 2 199 25,25 74,75 

{Homens ... 1 972 683 1 289 34,63 65,37 
Em geral...... Mulherea .. 1 871 534 1 337 28,54 71,46 

TOTAL 3 343 1 217 2 625 31,66 68,34 

(') lnclueive peaaoaa de instrução nilo declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário no município: 

DADOS NUM'I!:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares .............. · 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

1954 

8 
16 

560 

1955 

8 
18 

582 

1956 

8 
17 

569 

A percentagem de alunos matriculados - em relação 
à população infantil em idade escolar - é de aproxima
damente 49,47%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada defieit 

------ ------- ------- ------ ,____ _____ 
1951 ............ 392 116 391 1 
1952 ............ 449 124 455 - 6 
1953 ............ 913 248 554 359 
1954 ............ 752 173 928 - 175 
1955 ............ 831 264 817 14 

Quanto à arrecadação nas duas esferas administrati
vas, sua situação no mesmo período de tempo foi 9. se
guinte: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000 ,00) 

Estadual Municipal 
------------~-------- --------------
1951. ....................................... . 
1952 ........................................ . 
1953 ......................................... . 
1954 ......................................... . 
1955 ........................................ . 

901 
797 

1 404 
1 911 
3 7.41 

392 
449 
913 
752 
831 
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Grupo Escolar Municipal 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O muni· 
cípio de Jesuânia, localizado na Zona Sul do Estado de Mi
nas Gerais, tem seu território banhado pelo rio Lambari. 

Município agrícola e pastoril, suas principais ativida
des são a cultura do café e a criação de gado leiteiro . 

Mantém relações comerciais.' com o Distrito Federal, 
São Paulo, Lambari, Itajubá, São Lourenço e Cruzeiro (SP). 

Jesuânia é servido pela Rêde Mineira de Viação. 
Apesar de não possuir aeroporto, utiliza-se do de Lambari, 
localizado a nove quilômetros da sede municipal. 

Exceção feita ao centro urbano, que se apresenta ligei
ramente plano,. a topografia da cidade é bastante acidenta
da. Contam-se 2 aparelhos telefônicos, 1 hotel e 1 cinema. 

Particularmente bela é a igreja de São Bom Jesus, 
templo moderno, de linhas arquitetônicas arrojadas, singu
larmente majestoso. 

Existe no município uma Conferência de São Vicente 
de Paulo, com a finalidade de assistência a desvalidos . 

A riqueza natural de mais evidência são as suas flo
restas, que produzem madeira em abundância. 

Dos filhos ilustres de Jesuânia, destacou-se, no passa
do, o Dr. Antônio da Rocha Fernandes Leão, eleito presi
dente do Estado do Rio de Janeiro e empossado a 30 de 
junho de 1886. 

Acha-se instalada na sede municipal uma Agência Mu
nicipal de Estatística, órgão integrante do Sistema Estatís

tico Brasileiro . 
Compõe-se a Càmara Municipal de 9 vereadores, os 

quais foram sufragados em 3-X-955 pelos 691 cidadãos 
que compareceram para votar. Para aquelas eleições o co
légio eleitoral constava de 1 170 pessoas alistadas. 

(Organizado por Hélio Jacques, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística José Maria Lopes Chagas) . 

JOAtMA- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTORICO - O topônimo é o de um chefe indígena, dos 
botocudos, que vivia nas proximidades da antiga vila de 
São Miguel, às margens do Jequitinhonha. 1tste chefe é 
descrito por Sainte-Hilaire, que o conheceu pessoalmente. 
Segundo o sábio visitante, o Capitão Joaíma, que na época 
não usava mais batoques nos lábios e nas orelhas, como os 
de sua raça, era homem baixote, "profunda~ente interessei-
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ro". Pode-se, no entanto, deduzir ter sido êle de valo1r, pois 
chefiou um grupo que se revoltou contra os maus tratos in
fligidos ao gentio por um certo alferes, Julião Fernandes 
Leão, que comandava uma aldeia nas margens do Jequi
tinhonha. Com os que o seguiram, fundou uma aldeia às 
margens do ribeirão "Água Branca", construindo moradias 
que já não eram simples choças e se aproximavam ds1s edi
ficações dos brancos. Iniciou-se, até, um pequeno cemitério, 
no estilo dos civilizados, do qual, ainda há pouco tempo, 
existiam vestígios evidentes. 

Embora o nome de Joaíma só fôsse dado ao local 
quando da criação do distrito, antes, se .chamou "Quartéis" 
ou "Quartel de Água Branca", pela existência, no local, de 
um quartel da Sétima Divisão Militar de São Miguel; tam
bém ficou conhecido como "Quartéis do Senhor do Bon
fim", em homenagem ao orago do lugar . 

Em 1892, chegou ao pequeno povoado Cypriano de 
Sousa, acompanhado de sua numerosa família, vindo de 
Santa Rita (depois Medina); êsse novo morador deu incre
mento à vida do lugar, iniciando amplas plantações e cons
truindo a primeira capela, por inspiração do Padre Emere
ciano Alves de Oliveira, vigário de São Miguel, onde, a 6 
de agôsto de 1900, foi celebrada a primeira festa do Se
nhor do Bonfim, pradroeiro local. Por essa época, aportou 
ao local Manuel Luís, gaúcho, chefiando cêrca de duas cen
tenas de brancos e índios, que se atiraram aos trabalhos 
de lavoura e se radicaram na foz do ribeirão "Anta Podre"; 
mais tarde, muitos dêstes comandados de Manuel Luís se 
foram para as margens do Córrego Pavão, afluente do Mu
curi. Mas o arraial estava criado. Foi a distrito de paz em 
1911, recebendo a denominação de Joaíma. Em 1948, foi 
a município. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi criado 
pela Lei n.0 556, de 30 de agôsto de 1911. O município 
o foi com território desmembrado do de Jequitinhonha, por 
fôrça da Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, com a de
nominação de Joaíma e constituído por dois distritos: Joaí
ma, o da sede, e Felisburgo. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA Pela Divisão Judiciário
Administrativa do Estado, no qüinqüênio 1949-1953, o.mu
nicípio jurisdiciona-se à comarca de Jequitinhonha. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona do Mucuri, no estado de Minas Gerais. Sua área 
é de 2 877 km2• A temperatura, em graus centígrados, apre
senta as médias: das máximas, 35; das mínimas, 15; com-

Igreja-Matriz 



Vista parcial da cidade 

pensada: 20. A sede municipal, situada a 358 m de alti
tude, tem como coordenadas geográficas 16° 38' 54" de 
latitude Sul e 41° 01' 18" de longitude W. Gr. Dista da ca
pital do Estado, em linha reta, 477 km, no rumo N .N .E. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em rela~ão ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 22 541) habitantes a população do 

município. Estimativas do D~partamento Estadual de Es

tatística de Minas Gerais dão 24 291 pessoas como sua po-

pulação provável em 31-XII-55, quando a densidade demo

gráfica possivelmente seria de 8 habitantes por quilôme

tro quadrado. As principais aglomerações urbanas eram a 

sede e a vila de Felisburgo. 

Localização da População - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localização 

da população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(l.o-VII-1950) 

LOCI\LIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Nómeros 

%sObre 
o total 

absolutos gero! 
----------------- ----- -------- -------

Sede ... .... . ...... I 564 1 998 3 562 15,80 
Vila de Felisburgo .. ... . ..... 429 495 924 4,09 
Quadro rural. ..... ... .. ..... 9 315 8 739 18 054 80,11 

TOTAL GERAL .... 11 308 11 232 22 540 100,00 

Prefeitura Municipal 
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Sede de uma das propriedades rurais do município 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Pelos dados do Recenseamento Geral de 1950, 
assim se distribuía a população municipal, segundo os ra· 
mos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e Jilvicultura 
Indústrias extrativas ............. 
lnd6stria de traneformação ....... 
Com~rcio de mercadorias ......... 
Com~rcio de imóveis e valores mobi· 

liários, crédito, seguros e capita-
lização ......................... 

Prestação de eerviçoe ............ 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...................... 
Pro fi eeõee libera ia ................ 
Atividade• eoeiaie .... .-........... 
Adminietração p6blica, Legislativo 

e Justiça ...................... 
Defeea nacional e eegurança p6blica 
Atividades domesticas, não remu-

neradae e atividades escolares 
discentee ... ·················· 

Condiçõee inativae ............... 

TOTAL ..................... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

4 805 
14 

306 
141 

lO 
254 

34 
7 
6 

10 
2 

356 
859 

6 804 

T o ta I 

Mulheree N6meroe % eôbre 
o total 
geral 

abeolutoe 

155 4 960 34,80 
14 0,09 

3 309 2,16 
4 145 1,01 

10 0,07 
398 652 4,57 

I 35 0,24 
3 10 0,07 

25 31 0,21 

2 12 0,08 
2 0,01 

6 497 6 853 48,15 
359 1 218 8,54 

7 447 14 251 8,54 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (ha) 

Quantidade Cr$ 1 000 % eôbre Unidade o total 
---------- ---- ~--------

Arroz .............. 280 Saco 60 kg 4 500 1 260 28,98 
ea.t:~· ..•............ 135 Arrôba 3 8oo· 950 21,85 
Outrao ............. 609 - - 2 137 49,17 

TOTAL ........ 1 024 - - 4 347 100,00 

Vista parcial da cidade 
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Pecuária - Em 31-XII-55, dessa forma se apresentavam og 
rebanhos de Joaíma: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 
REBANHOS 

Cr$ 1 000 % oôbre 
o total ------------------1------- ------------

Asininos ...................... . 
Bovinos ...................... . 

i:hi~~~~:: ~ ~:::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sufnoe ....................... . 

TOTAL .................. . 

800 
112 000 

1 700 
3 000 
3 200 
3 000 
2 800 

1 200 
179 200 

204 
3 900 
6 400 

450 
I 680 

193 034 

0,62 
92,85 
0,10 
2,02 
3,31 
0,23 
0,87 

100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.o de CAPITAL FORÇA 

TIPO DE esta-
Pe>aoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci-
empre-

mentos 
gado 

Cr$ 1000 % sôbre No de Potencia 
o total motores em c.v. -------------- ------ ---- ----------

Ind6stria extrativa mi-
neral ................ 6 21 161 1,66 - -

lnd6stria de transforma-
ção e beneficiamento 
de produ toe agrfcolas 19' 63 264 2,73 - -

Ind6stria manufa tureira 
e fabril .............. 9 37 9 221 95,61 18 108 

TOTAL ........... 34 121 9 646 100,00 18 108 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro aba.ixo si
tua os melhoramentos urbanos na sede municipal em 1954, 
conforme registros existentes nos serviços de Estatística da 
Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

LoA;radouros públicos 
Existente~ ............................. -................ . 

{ 

Intdramente ................ . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . Parcialmente ................ . 

TOTAL ................. . 

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................ _ ............... . 

Abastecimento d' áAua 
Pr~dios eervidos, com ligações livres ..................... . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente ................ . 

TOTAL ................. . 

Iluminação pública e domiciliar• 

{
N6mero de logradource ..... . 

L:>gr;odouros iluminadoe. . . N6mero de focoe ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

LiAacões domiciliares• 

De luz ................... I N6mero de ligações .......... . 
\Consumo em kWh ........... . 

De fôrça ............... ·{ N6mero de ligaçõeo .•......... 
Coneumo em kWh .•.......... 

(*) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMS:RICOS 

159 

36 

2 
3 

5 

31 

77 

15 
4 

19 

25 
710 

59 820 

282 
39 966 

6 
8 321 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 285 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 42 se acham sob a administração estadual, 118 sob 
a municipal e os restantes são administrados por particula
res. Dispõe de um campo de pouso. Em 1955, a Prefeitura 
Municipal registrou, entre veículos automotores, 21 auto
móveis, 8 camionetas e 3 caminhões. Quanto às distâncias 
e vias de acesso da sede aos vizinhos municípios e capitais 
do Estado e Federal, damos, para maior compreensão, as: 



Mercado Municipal 

Tábuas Itinerárias- São as :;eguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(kml TRANSPORTE 

------------- -------------------
MU~IClPIOS 
LIMlTROFES 

Jequitinhonha ....... . 
Rubim ................. . 
Rio do Prado ........... . 
Aguas Farmoaas ....... . 
Teófilo Otoni. .......... . 
Itinga .................. . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

30 Rodoviátio 
114 Rodoviário 
66 Rodoviário 
72 Rodoviário 

221 Rodoviário 
132 Rodoviário 
840 Rodoviário 
993 Rodoviârio 

Via Santana de Itinga 
Via Jequitinhonha 
Via Diamantina 
Via Teófilo Otoni 

COM:s;RCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 42 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 21 situados na sede, dis:pondo, ainda, de uma agência 

bancária. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) eacrever(•) 

----------- ---- ----- -----------

{Homens ... 1 630 527 1 103 32,33 67,67 
Quadro urbano Mulhereo .. 2 163 586 1 577 27,09 72,91 

TOTAL 3 793 1 113 2 660 29,34 70,66 

{Homens ... 7 370 506 6 864 6,86 93,14 
Mulheres .. 7 151 205 6 946 2,86 97,14 

Quadro rural .. 
TOTAL 14 521 . 711 13 810 4,1>9 95,11 

{Homens ... 9 000 1 033 7 964 11,47 88.53 
Em &era!. . . . . . Mulheres. . · 9 314 791 8 523 8,49 91,51 

TOTAL 18 314 I 8~4 16 490 9,95 90,05 

(•) Inclusive pessoas de ioatruçãc• não clec:Jarada. 

Grupo Escolnr Municipal 

Ensino Primário - Elementos coletados pelo Serviço de Es
tatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, assim demonstram o ensino primário 
municipal: 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidades eocolarea ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva ............... . 

1954 

13 
24 

957 

1955 

11 
23 

834 

1956 

12 
22 

771 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 13.80%. 

Trecho da Rua Campos Sales 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no muriicípio, no perlodo de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINA,NÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributéria 
realizada deficit 

------- -----
1961 ............ 685 302 610 75 
1962 ............ 718 310 607 111 
1953 ............ 1 313 356 ... ... 
1954 ............ 1 074 324 1 246 - 172 
1955 ............ 1 362 594 1 369 - 1 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas,· 
o movimento no período de 1951 a 1955 foi: 

ANOS 

1951 ........................................ . 
1952 .......................... : ............. . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 ........................................ . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

1 629 
2 096 
3 045 
4 554 
4 932 

Municipal-

685 
718 

1 313 
1 074 
I 362 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - O município si
tua-se em terrenos baixos intercalados de alguns planaltos, 
não existindo qualquer elevação digna de nota. A sede é 
banhada pelos rios São Miguel, Anta Pôdre e Água Branca 
que, encontrando-se num dos extremos da mesma, lhe dão 
o aspecto de uma península. Ainda no distrito-sede, há . 2 
hotéis, 1 cinema, 1 jornal e 1 serviço de saúde com 2 mé
dicos em exercício. 

A principal atividade econômica do município é a pe
cuária. Seus rebanhos bovinos são base de uma produção 
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llarragem no rio Anta Podre para captação de energia elétrica 

leiteira que atingiu, em 1955, 6 500 000 litros, fornecendo 
matéria para a indústria de transformação de produtos. 
O grosso, porém, está na pecuária de corte, com exportação 
para o abate nos grandes centros, como Rio, Belo Horizonte, 
Salvador e São Paulo. Em 1956, o rebanho bovino, no qual 
são comuns as raças gir, indu-brasil, guzerate e nelore, era 
de 112 000 cabeças, num valor de duzentos e quarenta e 
seis milhões e meio de cruzeiros, aproximadamente . A agri
cultura não apresenta importância definida, sendo o muni
cípio importador de grande parte dos gêneros de primeira 
necessidade que consome. A cultura de maior importância, 
quanto ao valor, é a de arroz, seguida, também, pela de café, 
do qual existiam, em 1955, 134 000 pés. A fabricação de 
manteiga é, na indústria manufatureira e fabril, a atividade 
mais importante, com uma produção que atingiu, em 1955, 
16 795 708 cruzeiros. Os outros tipos de indústria carecem 
de importância, nesse confronto. 

Para as eleições de 3-X-1955, o município contava com 
2 791 cidadãos inscritos, dos quais apenas 1 250 compare
ceram às urnas. Foram sufragados, na época, os 11 verea
dores que compõem o Legislativo da cidade. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Elviro Ferreira Cunha). 

JOANÉSIA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo Joanésia se deve à existên
cia de uma planta nativa na região com o nome de joané
sia e vulgarmente conhecida por boleira. De seu fruto ex
trai-se um óleo com aplicação na medicina veterinária. Se
gundo a tradição, foi fundador da localidade o coronel da 
.Guarda Nacional, Antônio Pereira Nascimento, mais ou 
menos em 1850, quando enviado à região para proceder ao 
seu desbravamento e pôr-se em contacto com os índios bo
tocudos. Entretanto, com. a chegada do coronel e de seus 
comandados, abandonaram os índios aquelas paragens não 
deixando sinais de que ali houvessem permanecido . Deixou 
o Coronel Antônio Pereira do Nascimento larga descendên
cia, conhecida por "Vira-Saias", por haverem nascido em 
uma fazenda denominada ·"Vira-Saias". A primeira povoa
ção que se processou à barra do córrego Joanésia foi trans
ferida, 10 anos depois, para as margens do mesmo ribeiro, 

há dois quilômetros acima da sua foz. No antigo local ain-
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da se podem ver uma velha capela e cêrca de 20 casas de
sabitadas. 

Em 1860 foi criada a paróquia de São Sebastião de Joa
nésia, sendo seu primeiro vigário o Padre Leonardo Fé
lix Ferreira. Quando povoado, Joanésia pertencia ao dis
trito de Ferros, município de ltabira. Com a emancipação 
de Ferros, continuou Joanésia a lhe pertencer até que, em 
1939, com sua elevação a distrito, passou a integrar o mu
nicípio de Mesquita, recém-criado, para, finalmente, eman
cipar-se, por fôrça da Lei estadual n.0 1 039, de 12 de de
zembro de 1953, com apenas o distrito-sede. Está o muni
cípio subordinado ao têrmo e comarca de Mesquita. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona do Rio Doce, no estado de Minas Gerais. O as
pecto geral do seu território é montanhoso. O rio Santo An
tônio é o mais importante que banha o lugar. Sua área 
é de 214 km2• A temperatura média, em graus centígrados, 
apresenta os valores: para as máximas, 30; para as míni
mas, 8, e compensado, 19. 

SITUAÇÃO 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Trata-se de município instalado em 1954. 
Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, era de 
6 629 habitantes a população do distrito. Estimativas do 
Departamento Estadual de Estatística de Minas Gerais dão 
7 084 pessoas como sua população provável em 31-XII-55, 
quando a densidade demográfica deveria ser de 33 habitan
tes por quilômetro quadrado. 

Era a seguinte a situação do distrito, núcleo em tôrno 
do qual se emancipou posteriormente o atual município:· 

ESPECIFICAÇÃO 
(1955) 

Quadro urbano ..... 
Quadro suburbano. . ........ . 
Quadro rural ... 

TOTAL ...... . 

TOTAL 

Números 
absolutos 

491 
347 

5 791 

6 6!!9 

%sObre 
o total 

7,40 
5,23 

87;37 

100,00 



PRINCIPAL ATIVIDADE E.CONóMICA - Agricultura, 
pecuária e silvicultura - A produção agrícola no muni
cípio, em 1955, foi expressa pelos dados constantes da 
tabela: 

PRODl"(ÇÃO VALOR 
AREA 

CULTURAS (ha) 
% sôbre Unidode Quantidade Cr$ 1 000 
o total 

----------------- ----- --------
Milho .......... .... 1 000 Sàco 60 kg 31 000 6 200 66,80 

Cana-de-açúcar ..... 140 Tone:ada 6 500 1 000 10,77 

Outras ...... .... 374 - - 2 081 22,43 ... 

TOTAL .. ..... 1 514 -· - 9 281 100,00 

Pecuária - O quadro abaixo mostra detalhadamente a si
tuação da pecuária de Joanésia. 

REBANHOS 
(1955) 

Aa.in~nos ... .................... 

Bovinos ....................... 

Caprinos ................. 

Eqüinos ............... 

Muares ................... 

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

Suinos ........ 

TOTAL .... 

NúMERO 
DE 

CABB:ÇAS 

30 

6 000 

200 

500 

500 

100 

6 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

60 

9 000 

30 

600 

1 000 

15 

4 800 

15 505 

%sObre 
o total 

0,38 

58,07 

0,19 

3,86 

6,44 

0,09 

30,97 

100,00 

Indústria - A organização industrial em 1955 era com
posta somente de transformação e beneficiamento de pro
dutos agrícolas, com 21 estai: elecimentos, 43 pessoas em
pregadas e capital de 200 milhares de cruzeiros. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 57 km de estradas de rodagem, dos quais 22 
se acham sob a administração Hstadual e 33 sob a municipal, 
pertencendo os restantes a p~trticulares. 

Em 1955, a Prefeitura :Municipal registrou, entre veí
culos automotores, apenas 3 caminhões. 

Vista parcial da cidade 

Rua do Rosário 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá

rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DI.STÃNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
( kml TRANSPORTE 

-------------------·----1---·--
MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Açucena.,, ... , ......... . 
Braúnas ................ . 
Coronel Fabriciano ...... . 
Ferros .................. . 
Guanhães ............... . 
Mesquita ............. . 
Capital Estadual. ....... . 
Capital Federal. ........ . 

19 A cavalo 
28 Rodovia 
7.3 Rodovia 

122 Rodovia 
110 Rodovia 

17 Rodovia 
308 Rodovia 
868 Rodovia e ferrovia E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas situa

dos na sede e, ainda, com 73 varejistas dos quais 19 locali
zados na cidade. Dispõe também de 2 correspondentes ban
cários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização no quadro urbano, forne

cem os seguintes dados relativos aos que habitavam o en

tão distrito: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 Ai!\IOS E MAIS 

Números absolutos % sôbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Não Não Sabem Sabem 
Total ler e sabem ler e sabem 

ler e escrever ler e escrever 
escrever(*) escrever(*) 

·------------·- ------------
Homens ..... ········ 339 188 151 55,45 44,55 
Mulheres ... ..... .... ····· 367 209 158 56,94 43,06 

TOTAL ..... ... . ... 706 397 309 56,23 43,77 

{*) Inclusive pessoas de instrução não decla1·ada. 

MELHORAMENTOS URBANOS O demonstrativo 

abaixo situa os melhoramentos urbanos na sede municipal 

em 1954, conforme registros existentes nos serviços de Es

tatística da Viação e da Produção de Minas Gerais, sendo 
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Campo de pouso municipal 

que os dados referentes à iluminação pública e domiciliar 

e ligações domiciliares são para 1955: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMll:RICOS 

·----1-------
Número de prédios existentes ........................... . 

Logradouros públicos 

Existentes .............................................. . 

Abastecimento d'água 

PrEdios servidos, possuindo penas ........................ . 

{

Totalmente .................. . 
Logradouros aervidoa. . . . . . Parcialmente . ............... . 

TOTAL ................. . 

lluminar;ilo pública e domiciliar 

{
N6mero de logradouros ....... . 

Logradouros iluminados... N6mero de focos ............ . 
Consumo em kWh ........... . 

LiiJa ões domiciliares 

De lu& ................... {N6mero de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

De Fôrça ................ /N6mero de ligações .......... . 
\Consumo em kWh ........... . 

177 

5 

20 

3 

6 
60 

5 000 

122 
30 000 

15 
22 300 

Ensino primário - A percentagem de alunos matriculados, 

relativa à população infantil em idade escolar, é de aproxi

madamente 48,98%. 

Elementos coletados pelo Serviço de Estatística da 

Educação do estado de Minas Gerais, no período de 
1954-1956, assim apresentam o ensino primário municipal: 

DADOS NUM2RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 ---------------------------
Unidades esçolareo ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matr&cula efetiva .............. . 

10 
23 

969 

10 
23 

779 

10 
23 

798 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú· 

blicas no município, nos anos de 1954 a 1956, é caracteriza
da pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo Deapeaa 
realizada ou 

Total TributAria defi.cit 
------- -----

1954 ............ 816 260 890 74 
1955 ............. 830 270 860 30 
1956 ............ 860 280 860 -
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Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, o movimento no mesmo período foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cc$ 1 000,00) 

1954 ........................................ . 
1955 ...... . 
1956 .............. . 

Jtstadual 

1 130 
1 271 

Municipal 

816 
830 
860 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL·- A atividade mais 
importante do município é a rural, distinguindo-se a cul
tura do milho, feijão, arroz e café. Vários prédios estavam 
servidos pelas redes de água e luz, esta fornecida pela 
C. E. M. I. G., gratuitamente. 

Há no distrito-sede uma pensão e 1 cinema. Prestam 
seus serviços à população um dentista e um farmacêutico, 
não havendo outros representantes de profissões liberais. 

Para as eleições de 3-X-1955, o município inscreveu 
1642 cidadãos, dos quais compareceram às urnas 942. Na 
época, foram sufragados os 9 vereadores que compõem o 
Legislativo da . cidade. 

(Organizado por Wilson Getúlio, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Hélio Cunha). 

JOAO PINHEIRO - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - João Pinheiro, o que anteriormente cha
mou-se Santana dos Alegres, foi fundada antes de 1818 
e pertenceu ao bispado de Pernambuco. Conta-se que a 
origem do nome Alegre é devido a um boi curre\eiro muito 
bravio e de nome Alegre, que existia nas adjacências do 
local e que freqüentemente, ao anoitecer, ia para o arraial, 
ali permanecendo até altas horas da madrugada, sempre 
a mugir. Os habitantes, que para ali foram atraídos em vir
tude das pastagens luxuriantes e lavras de diamante, eram 
constituídos de pequenos fazendeiros e garimpeiros. A ati
vidade econômica do município evoluiu com a pecuária e 
a lavoura, porém, até 1902, o garimpo fôra muito bem ex
plorado às margens do rio Santo Antônio, e no leito de ou
tros. Mais tarde, todavia, o garimpo foi diminuindo, a pon
to de o arraial ficar despovoado . 

Seus principais fundadores foram: a família Azevedo, 
Manoel Gonçalves dos Santos, Pedro José da Silveira e 
João Crisóstomo de Campos Valadares. 

Vista geral da cidade 



No passado, predominou :na comuna a população rural, 
que se compunha de pretos e brancos. 

A vida política municipa:. estêve sempre em evolução, 
existindo grupos familiares tradicionais . 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - A vila foi elevada 
à categoria de município em 30 de agôsto de 1911, pela 
Lei n.0 556, tendo recebido nessa ocasião o nome de João 
Pinheiro, em homenagem ao e:x-presidente do Estado, Dou
tor João Pinheiro. Pela Lei e:stadual n.0 893, de 10-9-925, 
foram-lhe concedidos foros de cidade e sede de município. 
Seu primeiro orçamento representava Cr$ 6 000,00, para 

o exercício de 1913. 

Igreja-Motriz de N. S.0 Santana 

Quatro são os distritos de: João Pinheiro: João Pinhei
ro, Caatinga, Canabrava e Veredas. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - O têrmo foi criado em 
1928, tendo ficado João Pinheiro anexado à comarca de 
Paracatu, sendo a sua criada de acôrdo com os têrmos do 
art. 25, das Disposições Constitucionais Transitórias do es
tado de Minas Gerais, da Car1a Magna de 14-7-947. A ins
talação deu-se em 15-11-948. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO Situa-se o municí-
pio na Zona do Urucuia, no estado de Minas Gerais. O 

snu.:.<"},o A 

" 

Posição do Município em relo~:ão ao Estado e sua Capital. 

Praça Coronel Hermógenes 

aspecto geral do seu território é plano, com algumas serras 
nas vizinhanças . 

A área é de 14 427 km2 • A temperatura, médida em 
graus centígrados, apresenta 34,5 para a média das má
ximas e 9,6 para a das mínimas. A sede municipal, a 800 
metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 
17° 44' 21" de latitude Sul e 46° 09' 55" de longitude 
O. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 337 km, 
no rumo N.N.O. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 17 933 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 19 252 pessoas como sua po
pulação provável em 31-XII-55, quando a densidade demo
gráfica devia atingir 1 habitante por quilômetro quadrado. 
Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do muni
cípio eram a sede e as vilas de Caatinga, Canabrava, e Ve
redas. 

Praça Major Sebastião Mendonça 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, era a seguinte a localização da população 
municipal: 

POPU'LAÇÃO PRESENTE 
1.•-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 

Sede ......... ····· 680 808 I 488 8,29 
Vila de Caatinga . . ........ 71 79 150 0,83 
Vila de Cana Brava ... ...... ... 90 95 185 1.03 
Vila de Veredas .... . ... 61 65 126 0,70 
Quadro rural.. ······· ......... 8 708 7 776 15 984 89.15 

TOTAL GERAL . . . . . . . . . . 9 110 8 823 17 933 100,00 
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Ponte sôbre o rio Caatinga 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA- Ramos d-e 
Atividade - Consoante o Recenseamento Geral de 1950, 
assim se distribuía a população local, segundo os ramos 
de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números %sObre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 4 438 47 4 485 37,82 

Indústrias extrativas ............. 168 3 171 1,44 

Indústrifl de transformação ....... 130 2 132 1,11 

Com~rcio de mercadorias ......... 60 - 60 0,59 

Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários, cr~dito,seguros e capitali-
zação ......................... 1 - 1 -

Prestação de serviç<>S .......•..... 39 123 162 1,S6 

Transporte,comunicação earmaze-

nagem ........................ 12 1 13 0,10 

Profissões liberais ................ 3 - 3 0,02 

Atividades sociais ................ 21 21 42 0,35 

Administração pública, Legislativo 

e Justiça ...................... 24 3 27 0,22 
Defesa nacional e segurança pública 6 - 6 0,05 

Atividades domésticas, não remu-

neradas e atividades escolares dia-

ceotes ........................ 297 5 29.9 5 596 47,12 

Condições inativas ............... 778 399 1 177 9,91 

TO'l'AL ..................... 5 977 5 898 11 875 100,00 

:t bastante expressivo o desenvolvimento da pecuária 
e mesmo da agricultura, no município de João Pinheiro. 

Passagem no rio da Prata (Pôrto do Diamante) 
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.AAricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

-
PRODUÇÃO VALOR 

CULTURAS AR& 
AGRICOLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 
ll total 

-----------------------------·---
Milho ....... ······· 4 240 Saco 60 kg 106 000 9 540 48,34 
Feijão ....... ....... 1 650 . . . 17 000 5 100 25,84 
Arroz ....... ....... 1 500 . . . 37 000 1 100 5,57 
Outras ...... ....... . .. - - 3 993 20,25 

TOTAL ........ ... - - 19 733 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, dessa forma se apresentavam 
os rebanhos de João Pinheiro: 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000,00 % sO.bre 
o total 

---------------1------- -----------
Asioinos ...................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ..................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ....................... . 
Ovinos ....................... . 
Sufnos ....................... . 

TOTAL .................. . 

28 
96 000 

350 
8 300 

600 
580 

28 000 

84 
134 400 

35 
8 300 
1 380 

75 
22 400 

166 674 

0,05 
80,67 

0,02 
4,97 
0,82 
0,04 

13,43 

100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro abaixo é 
um demonstrativo dos melhoramentos urbanos na sede mu
nicipal em 1954, conforme registros existentes nos Serviços 

de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 
--------------------·-----1 
Número de prédios ezistentes ...... ..................... . 

LoiJradouros públicos 

E~istentes .......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Abastecimento d'IJIJua 

{

Possuindo penas ............ . 
Pr6dios servidos. . . . . . . . . . . . Com ligaÇões livres ......... . 

TOTAL ................. . 

{

Totalmente ................ . 
Logradouros servidos. . . . . . . Parcialmente ............... . 

TOITAL ................. . 

lluminação pública e domiciliar (•) 

{
Número de logradouros ..... . 

Logradouros iluminados.... NúmeiO'O de focos ........•.•... 
Consumo em kWh ......... . 

LitJações domiciliares (•) 

De lu-. .................. . {
Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 

De fOrça ................. . {
Número de ligações ........ . 

Con11umo em kWh ......... . 

( •) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

389 

35 

167 
4 

171 

21 
3 

24 

18 
18 

120 
14 000 

180 

36 500 

4 

8 100 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 707 km de estradas de rodagem, dos quais 24 
se acham sob a administração estadual, 433 sob a munici
pal e os restantes pertencem a particulares. Dispõe além 

disso de 1 campo de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha sob regis
tro, entre veículos automotores, 3 automóveis, 17 camione

tas, 23 caminhões e 1 ônibus. 



Grupo Escolar Presidente Olegário 

Tábuas ltinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICA. CÃO 
DISTÃNCIA VIA DE 

(km) • TRANSPORTE 

~U.NICIPIOS 
LIMITROFES 

Paraeatu ................................ . 

Una! •.................................... 

Presidente Olegário ....................... . 

São Gonçalo do Abaett ...•......•..... · .. . 

São Romão ......... · ..•...........•...... 

Pirapora ............................... .. 

Capital Estadual. . . . . . . ................. . 

Capital Federal. .•..................... , .. 

157 Onibus 

289 Onibus 

120 Onibus 

108 Automóvel 

276 Automóvel 

205 Automóvel 

612 Onibus 

1 252 Onibus e ferrovia 

COM:S:RCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 2 estabelecimentos ccmerciais atacadistas situados 
na sede, e, ainda, com 80 var,~jistas dos quais 34 localiza
dos na cidade. O mov~ento bancário é executado por 5 
correspondentes. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetizaç~to, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Númerc s absolutos %sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(• -------------------------------

{Homens ... 755 487 268 64,50 35,40 
Quadro urbano Mulheres. · 904 488 416 53,98 46,02 

TOTAL 1 659 975 684 58,77 41,23 

{Homens ... 6 714 1 696 5 018 25,26 74,74 
Q d 1 Mulheres .. 6 358 1 000 5 358 15,72 84,28 ua ro rura .. 

TOTAL 13 072 2 696 10 376 20,62 79,38 

{Homens ... 7 469 2 183 5 286 29,22 70,78 
Mulheres .. 7 262 1 488 5 774 20,49 79,51 Em geral. ..... 

TOTAL 14 731 3671 u 060 24,92 75,08 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Elementcs coletados pelo Serviço de 
Estatística da Educação do E~stado de Minas Gerais, no 

período de 1954-1956, dêsse modo situam o ensino pri
mário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUM !!:RICOS 

195;4 1955 1956 --------------------------------
Unidades escolares ............ . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

25 
32 

1 269 

21 
35 

1 424 

24 
46 

1 686 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 38,08%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS 
Receita a.rrecadada Dej,esa Saldo ou 

Total Tributária 
rear ada udeficit" 

------
1951. ........... 787 301 660 127 
1952 ............ 940 425 947 - 7 
1953 ............ 1 226 400 1 153 73 
1954 ............ 1 329 421 1 269 60 
1955 ............ 1 524 547 1 627 - 103 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

1951 ... ·············· ........ . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 .......................... . 

Fede~ ai 

215 
234 
299 
336 
251 

Estadual 

883 
1 125 
1 820 
1 779 
1 800 

Municipal 

787 
940 

1 226 
1 329 
1 524 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A região onde 

está situada a cidade de João Pinheiro, na sua maior parte, 
é plana, e pertence à Zona Geográfica do Urucuia. 

O município é banhado pelos rios da Prata, Paracatu, 
do Sono, Santo Antônio, Caatinga e Verde. Às margens do 
rio Paracatu, existem dois portos, com instalações simples, 
constituindo-se em dois ancoradouros de 10 metros cada um. 
Denominam-se Caatinga e Ponte Alta e são servidos por 
emprêsas de navegação, que fazem o percurso nos rios Pa-

Vista parcial da Rua Raul Soares 
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Prefeitura Municipal 

racatu e São Francisco, usando embarcações do tipo "vapor". 
O pôrto de Caatinga destina-se a servir à vila de mesmo 
nome, por onde entram as mercadorias importadas; o de 
Ponte Alta é utilizado pelos distritos em geral. 

Possui agência postal e telegráfica, predominando no 
seio dos pinheirenses a religião Católica. Na sede munici
pal há um serviço de saúde e 1 médico no exercício da pro
fissão, além de 1 cinema, 1 hotel e uma biblioteca . 

Para o pleito de 3-X-1955, João Pinheiro apresentava 
um contingente de 2 937 eleitores, dos quais somente 1 445 
compareceram às urnas naquela época, quando foram sufra
gados os 9 vereadores que compõem o Legislativo da cidade. 

No município, que é o quarto em extensão territorial 
no Estado de Minas Gerais, encontram-se diversos animais 
típicos, como anta, veado, queixada e capivara; são comuns, 
nos rios próximos, os peixes denominados dourado, surubi, 
piau, traíra e pirá . 

As manifestações religiosas, além do Natal, são: Festa 
de São Sebastião, São João, Nossa Senhora do Rosário, 
São Benedito e Nossa Senhora de Santana, que é a padroei
ra da cidade. 

A pecuária tem bastante expressão econômica para o 
município, sendo que as medidas mais usadas no sentido 
de seu melhoramento consistem na apuração de uma raça 
melhor, adquirindo-se reprodutores de raça pura, assim como 
a conservação das pastagens. Devidamente instalado na 
cidade, encontra-se um pôsto da Secretaria da Agricultura 
do estado de Minas Gerais, que vende ferragens para la
voura, artigos veterinários e rações. A adubação raramente 
é usada nas atividades agrícolas, dada a fertilidade do solo. 

(Organizado por Joaquim Carlos Guedes Filho, com dados 
iomecidos pelo Agente de Estatística) . 

Pôrto do Diamante - Rio da Prata 
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JORDANIA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTORICO - A fundação de Palestina, hoje cidade de 
Jordânia, remonta ao ano de 1933, quando Manoel Lima 
descobriu, no cartório da vila de Salto da Divisa, municipio 
de Jequitinhonha, a doação feita por Martim Capital e Je
suíno Craquimó à Nossa Senhora do Destêrro, de um terre
no à margem direita do ribeirão do Salto. A notícia dêsse 
auspicioso acontecimento correu célere e imediatamente co
meçaram a chegar os primeiros moradores, onde já encon
traram, nas imediações, Justino Silva, Manoel Paulino de 
Freitas, Lídio Figueiredo, Eliziário Silva e Péo e Maria 
Craquimó. De Ribeirão, povoado que se situava à margem 
esquerda do rio do mesmo nome, na Bahia, chega Elpídio 
Coelho à frente de um grupo de homens. Estão entre os 
primeiros habitantes do povoado: Clemente Dingo, José 
Uruçu, José Evangelista Pessoa, Antônio Batista de Souza, 
Antônio Moreira dos Santos, José Joaquim Silva e outros. 

Ao realizar-se a primeira feira, o povoado se consolida 
e recebe o nome de Palestina Mineira, para se distinguir 

Vista parcial da cidade 

da Palestina existente na Bahia, pertencente ao município 
de Itabuna. Assim, a povoação foi crescendo, com suas ruas 
mais ou menos alinhadas, já possuindo relativa lavoura 
e bom comércio de gado. Nos primeiros anos de sua funda
ção, o povoado vive um período de agitação e desordens, 
onde imperavam o crime, a violência, o poder do mais for
te. Em 1938, porém, devido ao seu desenvolvimento, é ele
vado à categoria de vila, começando a melhorar a situação 
social. Na época do Recenseamento de 1940, contava Pa
lestina com 1 818 habitantes. A Vila, que desde 1943 pas
sara a denominar-se Jordânia, foi elevada à cidade em 1948. 
No ano de 1949, com a construção da rodovia ligando Jor
dânia a Almenara e a instalação nessa última cidade de uma 
Agência do Banco do Brasil, o comércio de gado se inten
sificou, a produção agrícola subiu e a indústria de laticínios 
foi iniciada. 

O município de Jordânia, que confina com território do 
estado da Bahia, pertence à comarca de Jacinto. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O Decreto-lei esta
dual n.0 88, de 30 de março de 1938, criou o distrito de 
Palestina. 

De acôrdo com o texto do citado Decreto-lei, e con
forme a divisão administrativa fixada pelo Decreto-lei es
tadual número 148, de 17 de dezembro de 1938, para vi-



gorar no qumquemo 1939-1943, o distrito de Palestina fi
gura no município de Vigia (hoje Almenara). Por efeito do 
Decreto-lei estadual n.0 1058, de 31 de dezembro de 1943, 
que fixou a divisão territorial do Estado, para· vigorar no 

qüinqüênio 1944-1948, o distrito teve o seu nome mudado 
para Jordânia e passou a figurar no município de Jacinto, 
criado pelo mencionado Decreto-lei número 1 058. Por fôr

ça da Lei-estadual n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, o 
distrito de Jordânia foi elevado à categoria de município, 

figurando na divisão territorial. judiciário-administrativa, vi

gente no qüinqüênio 1949-195:1, constituído de 2 distritos: o 

da sede e o de Estrêla de Jordânia. 

Semelhantemente, segunc!o o quadro da divisão admi

nistrativa do Estado, para vig(lrar no período de 1954-1958, 

estabelecido pela Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro 

de 1953, o município de Jordânia tem a mesma confor
mação distrital fixada pela Lei número 336, isto é, Jordâ

nia e Estrêla de J ordânia. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA -- Consoante a divisão terri

torial do Estado, vigente no qüinqüênio 1949-1953, e esta
tuída pela Lei estadual númE1ro 336, de 27 de dezembro 
de 1938, o município de Jordílnia, criado por êssa Lei, per

tence ao têrmo e à comarca de Jacinto. De acôrdo com o 
quadro da divisão territorial judiciário-administrativa do 

Estado, fixada pela Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezem
bro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, o mu

nicípio continua subordinado :10 têrmo e à comarca de ja

cinto. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICtPIO- Situa-se o município 
na Zona do Mucuri, no estad•) de Minas Gerais. Sua área 

é de 554 km2• A sede municipal; situada a 240 m de alti

tude, tem como coordenadas geográficas 15° 55' 00" lati
tude Sul e 40° 10' 48" de lon~:itude O. Gr. Dista da capital 

do Estado, em linha reta, 590 l:m, no rumo N. N. E. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relaç·io ao Estado e sua Capital. 

24-24939 

Prefeitura Municipal 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge
ral de 1950, _era de 10 718 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatís
tica de Minas Gerais dão 11 378 pessoas como sua popula
ção provável em 31-XII-55, quando a densidade demográ
fica deverá ser de 21 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do muni
cípio eram a sede e a vila de Estrêla de Jordânia. 

Localização da população __:_ De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, era a seguinte a localização da população 
municipal: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

ede ............................ s 
v 
Q 

ila de Estrêla de Jordânia ...... 
uadro rural .................... 

TOTAL GERAL ........... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sôbre 
absolutos o total 

geral 
-------- ·-----

1 084 1 174 2 258 21,06 
297 351 648 6,04 

4 011 3 801 7 812 72,90 

5 392 5 326 10 718 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Consoante o Recenseamento Geral de 1950, 
assim se distribuía a população local segundo os ramos de 
atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústria extrativa .............. . 
Indústria de transformação ...... . 
ComE:rcio de mercadorias ........ . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liários. crédito, seguros e capita-
lização ....................... . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ................ . 
Profissões liberais .............. . 
Atividades sociais ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança públia:a 
Atividades dom&.ticas, não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ............... . 

Condi çõea inativas .... . 

TOTAL ....... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

2 241 
9 

215 
124 

112 

4 
3 
4 

14 
3 

159 
595 

3 483 

52 

6 
3 

f93 

6 
12 

2 847 
322 

3 441 

Total 

Números 
absolutos 

2 293 
9 

221 
127 

305 

4 
9 

16 

14 
3 

3 006 
917 

6 924 

% a.ôbre 
o total 

geral 

33,14 
0,12 
3,19 
1,83 

4,40 

0,05 
0,12 
0,23 

O.'lO 
0,04 

43,44 
13,24 

100,00 
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Vista parcial da Praça Otelino Sol 

Tendo o município 72,90% de sua população locali

zada na zona rural, o ramo que congrega maior número de 

pessoas econômicamente ativas é o da "agricultura, pecuá

ria e silvicultura". 

Trecho da Rua São Francisco 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

CULTURAS 
AGRICOLAS 

--------
F eijAo .............. 

rro• .............. A 
Man 
o 

dioca .......... , 
utraa ............. 

TOTAL ........ 

878 

PR.ODUÇÃO 
AREA 

(ha) 
Unidade Quantidade 

ISS Saco 60 kg 2 040 
200 > > > . 5 000 
175 Tonelada 3 500 
340 - -
870 - -

Praça Otelino Sol 

VALOR 

% sõbre Cr$ 1 000 
o total 

-

1 632 28,34 
1 200 20,84 
1 120 19,45 
1 805 31,37 

5 757 100,00 

A agricultura é pouco desenvolvida, dedicando-se os 
proprietários de fazenda à criação de gado bovino, principal 
fator econômico do município. Figuram em "outras" as 
colheitas cujo valor da produção foi inferior a 1 milhão de 
cruzeiros: milho, cana-de-açúcar, café e banana. 

Pecuária - Em 31-XII-55, dessa forma se apresentavam 
os rebanhos de Jordânia: 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

VALOR 

REBANHOS 

Asininos ...................... . 
Bovinos ........ . 
Caprinos ..... . 
Eqüinos ..... . 
Muares ..... . 
Ovinos .. . 
Sufnos .. 

TOTAL .. 

380 
40 000 

350 
1 800 
I 200 
3 000 

16 000 

Cr$ 1 000 

456 
64 000 

53 
2 880 
2 400 

450 
12 800 

83 039 

%sObre 
o total 

0,54 
77,10 
0,06 
3,46 
2,89 
0,54 

15,41 

100,00 

A pecuária ocupa pos1çao de realce na atividade do 
município. O gado bovino é exportado para os mumc1p10s 
baianos de Feira de Santana, Ilhéus, ltabuna, Itapetinga, 
Jequié e Salvador. 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro abaixo é 
um demonstrativo dos melhoramentos urbanos na sede mu
nicipal, em 1954, conforme registros existentes nos Servi-

Praça Otelino Sol, vendo-se o coreto municipal 

ços de Estatística da Viação e da Produção de Minas Ge
rais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Núme aero prédios existentes .. 

Lo~radouros públicos 
Ex:istentes ..... . 
Pavimentados, parcialmente .. 
Ajardinados ........ . 
Outros ... 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

{
Número de logradouros ....... . 

Logradouros iluminados... Ndmero de focos ..•.......... 
Consumo em kWh ........... . 

Ligações domiciliares("") 
De luz.......... . .J Número de ligações ........ ··. 

\Consumo em kWh ........ . 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMll:RICOS 

675 

25 
2 
I 

22 

12 
40 

1 800 

40 
1 320 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 182 km de estradas de rodagem, dos quais 
122 se acham sob a administração municipal e os restantes 
pertencem a particulares. Dispõe além disso de 1 campo 

de pouso. 



Outro ângulo da Praça Otelino Sol 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCI•I VIA DE OBSERVAÇÕES 
(kml TRANSPORTE 

MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Almenara ............... . 
Jacinto .............. : .. . 
Macarani C Bahia) ....... . 
Salto da Divisa ...... . 
Capital Estadual. ... . 

Capital Federal. .... 

104 
4.2 
52 
72 

643 

983 

Rodoviário 
Rodoviârio 
Rodoviãrio 
Rodoviário 
Rod. Aer. 

Rod. Acr. 

Via Almenara servido 
pela Cons6cio Real 
Aerovias Nacional 

Via Almcnara Belo 
Horizonte 

COMÉRCIO E BANCOS -· Conta a população do muni
cípio com 60 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 53 situados na sede. Di:;põe de 1 correspondente ban
cário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA -· Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetiza~:ão, fornecem os seguintes da-
dos relativos à população d') município: 

PESSOA:; PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sôbre o total 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sa·bem ler e sabem 

elcrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(*} 

------------- ----- ·----- ----- ---- -----

{Homens ... 1 140 466 674 40,87 59,13 
Q d b Mulheres .. 1 281 319 962 24,90 75,10 

ua rour ano 
TOTAL 2 421 785 1 6a6 32,42 67,58 

{Homens ... 3 281 487 2 794 14,84 85,16 
Quadro rural. . Mulheres .. 5 086 286 2 800 5,62 94,38 

TOTAL 8 367 773 5 594 9,23 90,77 

{Homens ... 4 421 953 3 468 21,55 78,45 
Em geral...... ·Mulheres .. 4 367 605 3 762 I3,85 86,15 

TOTAL 8 788 1 558 7 230 I7, 72 82,28 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Element<)S coletados pelo Serviço de 
Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe

ríodo de 1954-1956, dêsse medo permitem situar o ensino 
primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

I'l54 

Unidade• escolares ........ . 
Corpo docente ......... . 
Matrícula efetiva ... . 

DADOS NUMI!:RICOS 

lO 
21 

772 

1955 

8 
23 

685 

1956 

8 
21 

753 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
28,78%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1952-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

1952 .. 
1953.' 
1954.' 
1955.' 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

565 
750 
799 
873 

134 
I93 
131 
202 

Despesa 
realizada 

935 
496 

I 434 
2 068 

Saldo 
ou 

deficit 

370 
254 
635 

I 195 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
o movimento no período de 1952-1955 foi: 

195I ....... 
1952 .. ""' 
1953 ....... 
1954 .. " ... 
1955 .. " .. ' 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA 

(Cr$ 1 000,001 

Estadual 

479 
450 
681 
894 
694 

MunicipaÍ 

565 
750 
799 
873 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município de 
Jordânia, situado no extremo nordeste do estado de Minas 
Gerais, tem a sua principal faixa de terras às margens do 
ribeirão do Salto, divisor do território municipal com o da 

Coletoria Estadual 
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Bahia. Com essa unidade federada mantém relações comer
ciais, representada principalmente pelos municípios de Ita
petinga, ltabuna, Ilhéus, Jequié, Feira de Santana, Salvador, 
e ainda com as comunas de Almenara e Belo Horizonte. 

A sede municipal está localizada na margem direita 
do ribeirão do Salto. É uma cidade plana, de ruas pequenas 
e alinhadas. Conta com as atividades profissionais de 2 mé
dicos. Possui 3 pensões e 1 cinema. 

Acha-se localizada no distrito-sede de J ordânia uma 
Agência Municipal de Estatística, órgão integrante do sis
tema estatístico brasileiro. 

Usina Elétrica Municipal 

O município registrou 2 513 eleitores para o pleito de 
3-X-1955, comparecendo às urnas 2 416. Foram eleitos, na 
época, os 9 vereadores que compõem o Legislativo da 
cidade. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Florinoni Meireles de Oliveira). 

JUIZ DE FORA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O iniciar histórico de Juiz de Fora, ou 
melhor, da região onde se acha a antiga Santo Antônio do 
Paraibuna, cujas primeiras referências remontam ao limiar 
do século XVII, é pontilhado de citações .sem objetividade, 
tomando-se difícil situar fatos e localidades, como sói ser 
o princípio histórico de quase tôdas as tradicionais cidades 
mineiras surgidas nessa distante e longínqua data . O certo, 
porém, é que a causa principal do desbravamento dos ser-

Vista parcial do centro da cidade 
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Outra vista parcial do centro da cidade 

tões, onde se acha Juiz de Fora, por parte dos nacionais, 
mestiços, mamelucos, por parte daqueles a que Basílio de 
Magalhães cognominou de "a matéria-prima da colonização", 
foi: o desejo de conhecer a terra, para apossear-se dela, alia
do à aspiração do descobrimento de "riquezas fáceis de 
apropriação imediata". 

Esta penetração seguiu, de preferência, os caminhos na
turais, os rios. Quando penetravam, por via terrestre, acom
panhavam os cursos de água, embrenhavam-se, sertão aden
tro, seguindo veredas ou trilhas de índios e de gado, evi
tando as serras escarpadas, as matas virgens e es~êssas, os 
brejos e alagados. De penetração, pois, de abertura de pi
cadas e "caminhos", surge o começar da história da região 
de Juiz de Fora, quando, por volta de 1701, Garcia Rodri-

Vista parcial aérea de outro ângulo da cidade 

gues Pais se propôs a fazer um "caminho" que, partindo da 
Borda do Campo, fôsse à Raiz da Serra, primeiro passo 
para a rápida comunicação da Côrte com a Capitania de 
Minas Gerais. Iniciada que foi a abertura da picada por 
Garcia Pais, a tarefa de concluí-la coube à ajuda prestada 
por Domingos Rodrigues da Fonseca, cunhado de Rodri
gues Pais, recebendo a estrada o título de "Caminho Novo". 

Em 1709 já se achava concluída a construção do ca
minho ou, pelo menos, quase terminado, pois é de 14 de ju
lho, dêsse ano, a carta de agradecimento do Rei a Garcia 
Rodrigues Pais pelos "serviços por êle prestados". 

Findos os trabalhos da abertura da picada, D. Brás 
Baltazar da Silveira, então Governador das "Gerais", divi
diu a Capitania em· quatro grandes comarcas: a de Vila Ri
ca de Ouro Prêto, a de Vila Real de Sabará, a da Vila do 
Príncipe do Sêrro Frio e a de Vila de São José do Rio das 



Ainda outra vista parcial do centro da cidade 

Mortes. Esta última, com sede na depois denominada Vila 
de São João dei Rei do Rio das Mortes, abrangia vasto ter
ritório. Desde Paraopeba e Congonhas, rumo do su~ até 
o legendário Paraibuna e a serra da Mantiqueira, compre
endendo a região onde mai~. tarde surgiria a Vila de Juiz 
de Fora. . 

O "Caminho Novo", a par das vantagens que veio de 
proporcionar ao desenvolvimento das "Minas Gerais" é, sem 
sombra de dúvidas, a origem o marco inicial e balizador da 
história de Juiz de Fora, que dêle recebeu influência até 
1836 ou 1838, quando Henrique Guilherme Fernando Hal
feld, construindo a Estrada do Paraibuna, abandonou a pas
sagem pelo morro da Boiada, estabelecendo a rota pela Ora
minha, passando a localidadE~ a se formar e desenvolver do 
outro lado do rio, em "graciosa colina". 

Catedral Municipal 

A mais segura e remota referência que se encontra sô
bre Juiz de Fora está encerrada numa Carta de sesmaria 
(11 de março de 1781) concedida a José Vidal Barbosa 
Lage, "morador no caminho do Rio de Janeiro", na qual se 
fala "do sertão do rio Pomba", onde se acham algumas de
volutas nos fundos da Fazenda do Juiz de Fora do Carmo 
da Vila de São João del Rei do Rio das Mortes. Não pa
rece, entretanto, ter sido esta a fazenda de que se originou 
o topônimo: antes, o nome atual do município devera pro
vir da propriedade de Domingos Vidal Barbosa, "natural da 
freguesia de Nossa Senhora da Conceição, do caminho do 
Rio de Janeiro; morador na Fazenda do juiz de Fora, no 
mesmo caminho" - segundo declara em depoimento feito 
em 13 de julho de 1789, e incluído nos Autos de Devassa 
da Inconfidência Mineira. 

Saint-Hilaire, todavia, escrevendo sôbre as províncias 
do Rio de Janeiro e Minas Gerais (1816-1817), descreve a 
Fazenda do Juiz de Fora elemento importantíssimo nos pri
mórdios do povoado. Essa propriedade, na antiga estrada 
do Piau, e hoje demolida, teve a sua gleba posteriormente 
partilhada entre os herdeiros dos Tostes (1814),. sendo um 
dêles Henrique Guilherme Fernando Halfeld que vendeu 
a prestação parte do que lhe coubera, concorrendo para o 
crescimento da aglomeração. Foi o mesmo Henrique Hal
feld que iniciou, como frisamos anteriormente, a Estrada do 
Paraibuna, donde resultou a primeira via pública da loca
lidade, na "graciosa colina que mais tarde se denominou Al
to dos Passos". A margem esquerda do Paraibuna, por onde 
passava a antiga picada e onde se localizava a "Fazenda 
Velha", foi desprezada. Quando da confecção da primeira 
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planta cadastral da cidade em 1860, por Gustavo Dodt, a 
situação não se modificara substancialmente. Diz Lindolfo 
Gomes que a Fazenda Velha, antiga propriedade dos Vital 
Barbosa e a seguir dos Dias Tostes, é, em qualquer sentido, 
a mais antiga e mais histórica das habitações juiz-forenses e 
que os Dias Tostes e o engenheiro Henrique Halfeld, genro 
de Antônio Dias Tostes, foram os fundadores do arraial. 

Paulino de Oliveira, historiador emérito, pesquisador 
incansável dos antanhos de Juiz de Fora - de cuja obra 
muito nos valemos para êste pequeno esbôço histórico -, 
acrescenta aos nomes dos Tostes e Halfeld e do comencla
dor José Antônio da Silva Pinto, mais tarde Barão de Ber
tioga. O que não se pode tirar, porém, segundo palavras do 
mesmo historiador, é a horira de ter sido Halfeld o principal 
fundador da localidade, pois ao longo da estrada rumo a 
Graminha, onde hoje se acha o belo logradouro que é a 
Avenida Rio Branco, progrediu e floresceu a que nos dias 
hodiernos viria de ser cognominada a "MancheBter Minei
ra". A longo, pois, dessa estrada, surgia o casario, o aglo
merado humano, dando já, um aspecto de povoado em for
mação o que viria, tempos depois, a ser chamado de "Arraial 
de Santo Antônio do Juiz de For~". Em 1850, com a cria
ção do município, foi o arraial eievado à categoria de vila 
recebendo o nome de Santo Antônio do Paraibuna, dado, 
ao que se presume, devido à doação feita pelos Tostes de 
um terreno destinado à construção de uma igreja sob o ora
go daquele Santo, aliado ao nome do majestoso Paraibuna, 
sempre um marco balizador da histórica Juiz de Fora; tan
to assim é, que mais tarde foi o topônimo reduzido para 
Paraibuna ( 1856), quando recebeu a antonomásia prestigio
sa e gentil de "Cidade do Paraibuna". 

Quando da elevação do arraial à vila (1850), cuja ins
talação se deu a 7 de abril de 1853, ficou assim constituída 

lgre1o de São José 

a sua primeira Câmara Municipal: Presidente, José Ribeiro 
de Resende; vereadores, Francisco de Paula Lima, Joaquim 
de Paula Souza, Antônio Dias Tostes, José Anastácio da 

Visto parcial do Colégio Grombery 

38.2. 



Fachada principal da Faculdade de Direito 

Salão Nobre da Faculdade de Direito 
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Igreja-Motriz de Santo Rito de Cássio 

Costa Lima, Domiciano Alves Garcia, José Antônio da Sil
va Pinto, Padre Joaquim Furtado de Mendonça, Dr. Pe
dro Maria Halfeld, João Marciano de Cerqueira Leite, Fran
cisco Ribeiro de Assis, Josué Antônio Queiroz, Joaquim Pe
dro Teixeira de Carvalho e Ludovico Martins Barbosa. 

Ainda como arraial, a localidade, num índice sempre 
crescente de progresso, já se fazia notar, por parte de seus 
habitantes, pelo pendor para as artes e culturas, pois é de 
1846 o aparecimento do ensino da música na povoação, obra 
do professor José Venâncio de Assunção Costa, fundando a 
"companhia de música". A primeira notícia oficial do ensino 
das "letras" no arraial data de 24 de maio de 184 7, quando 
foi criada uma "Aula de Instrução Primária de 1.0 grau". 
Anteriormente a esta data existem as citações dos nomes de 
Anacleto José Sampaio, apontado como o primeiro profes

sor do lugar, e de "Manuel, mestre da escola", êste último 
citado por Halfeld na sua Carta de 19 de setembro de 1846, 

dirigida a seu filho Francisco. 

A par de outros melhoramentos surgidos nesse período 
compreendido entre 1846 e 1849, começou a esboçar-se en
tre os habitantes e filhos ilustres da localidade o desejo e 
aspiração de sua emancipação política e administrativa, onde 

se destacam os Dias, Halfeld e Silva Pinto. Esta aspiração, 
depois de árduas lutas e ingentes esforços, foi, finalmente, 

materializada em 1850, com a elevação do arraial à catego
ria de vila. Nesse último período a que nos reportamos, 
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fixando residência em Santo Antônio do Paraibuna, o ilus
tre Mariano Procópio Ferreira Lage começou, aliado a ou
tros não menos ilustres filhos do lugar, um trabalho profícuo 
para o progresso da vila, para os "melhoramentos mate
riais" da povoação. Em 1855, por ocasião da epidemia de 
cólera-morbo que assolava o país, surgiu o primeiro movi
mento para a criação de um hospital e a construção de um 
cemitério municipal . A conclusão da necrópole somente foi 
positivada em 1864. As providências para a instalação de 
água potável para utilização por parte dos habitantes da 
nova vila surgiu em 1855, sendo o primeiro chafariz cons
truído no L!irgo da Câmara (Parque Halfeld), sendo, daí, 
a água levada até ao Largo da Matriz. Um ano após, era 
construído um segundo chafariz e, em 1857, canalizada água 
até o Largo do Senhor dos Passos. Quanto aos serviços de 
ccrreio já existia, antes de 1855, agência em Juiz de Fora, 
pois neste ano, como consigna a história, o funcionário en
carregado dêsses serviços havia abandonado o pôsto. Em 
12 de abril de 1856, era iniciada a construção da velha as
piração de Mariano Procópio, - a União e Indústria -
que, solenemente inaugurada em 28 de junho de 1861, num 
percurso total de 144 quilômetros, entre Petrópolis e Juiz 
de Fora, era uma estrada com 6 metros de largura sendo 
o seu leito revestido de pedra britada (comprimido e ensai
brado) . Nada contribuiu mais para o progresso de Juiz 
de Fora, nos primeiros anos da formação da cidade, do que 
a Estrada União e Indústria, "a rainha das estradas brasi
leiras", a "pioneira das estradas de rodagem" do Brasil. 

I g rejo do Rosário 



Edifício do Fôro Municipal, destacand ~-se ainda o Parque Halfeld, com a 
magnífica estátua em h)menagem ao escoteiro 

O nome de Mariano Procópio, construtor da União e 
Indústria, além de intimamente ligado aos primeiros fatos 
históricos da já então vila de Santo Antônio do Paraibuna, 
posteriormente cidade de Jui.: de Fora, deve ser "reveren
ciado pelos rodoviários brasileiros como o de um precursor, 
da mesma sorte que o de Mauá pelos ferroviários". 

Em 1865, quando o progr•~sso da Vila do Paraibuna não 
sofria solução de continuidad•~. recebeu a mesma foros de 
cidade, então com o nome dE! Juiz de Fora, por proposta 
do Barão de São Marcelino à Assembléia Provincial. A 
União e Indústria teve os seu!: áureos dias até a construção 
da Estrada de Ferro D. Pedro 11 que, atingindo Juiz de 
Fora em 1870, tornou o transporte desta cidade a Côrte 
mais acessível, aumentando, ainda mais, o índice de pro
gresso da "Princesa do Paraibuna". 

Prefeitura Municipal 

Já nesta altura se fazia sentir, em Juiz de Fora, a in
fluência do café, e o município tinha no cultivo da rubiá
cea, o principal fator de sua estabilidade econômica e fi
nanceira. Conforme afirma Paulino de Oliveira ("História 
de Juiz de Fora"), esta comuna "chegou a ter um escritó
rio de propaganda em Paris, s·~m qualquer ônus para o mu
nicípio", dos cafés de Juiz de Fora. Francisco Batista de' 
Oliveira mantinha êste escritório de propaganda na Cidade 
Luz. 

"Pari passu" com o desenvolvimento agrícola, melhor 
diremos, com a era do café, surgia a era da indústria, o 
ciclo industrial, pois já, "antes da República, não havia em 
Minas Gerais cidade que a Juiz de Fora se equiparasse, 
principalmente sob o aspecto industrial" e, tanto assim é, 
que o progresso da metrópole, neste setor, foi tão grande e 

apresentava índices financeiros tão apreciáveis, que foi cog
nominada, pelo insigne Rui Barbosa, de "Manchester Mi
neira". No campo da atividade industrial, não se pode olvi
dar o nome de um dos seus principais incentivadores Ber
nardo Mascarenhas. Aliado a Morrit, Surerus, Stiebler, 
Krmer, Weiss, Kranbeck, Souza Brandão, Freesz, Miranda 
Carvalho, Areuri, Spinelli, Grande, Meurer, Morais Sarmen
to, Kaseher, Teixeira, Faulhaber, Teixeira Lopes e tantos 
outros, fêz a grandeza industrial de Juiz de Fora. 

No setor cultural, em rápido retrospecto histórico, são 
citados como jornais existentes antes de 1870, em Juiz de 
Fora, "O Imparcial", editado por Francisco Mendes Ribeiro, 
que substituiu "0 Constituinte", e "O Comercial", de Fran
cisco Mariano Alves. Em 1871, surgiu o primeiro diário da 
cidade, "O Farol". A segunda publicação diária a surgir foi 

Escola Normal Santa Catarina, dirigida pelas Irmãs da Congregação de 
Santa Catarina 

o "Diário de Minas", cujo primeiro número circulou a 1.0 de 
julho de 1888, tendo como colaboradores, dentre outros, 
Raimundo Corrêa, Ernesto Corrêa e Lúcio Mendonça. De 
1888 até 1900, surgiram e circularam os seguintes periódi
cos: "O Pirilampo", a "Gazeta da Tarde", o "Diário da Ma
nhã", o "Juiz de Fora", "0 Jornal da Tarde", o "Diário da 
Tarde", o "Correio de Minas", o "Jornal do Comércio" e o 
"Novidades". Em 30 de outubro de 1893, por determinação 
da Câmara Municipal, foi realizado o primeiro censo da 
cidade que resultou na contagem de 10 200 habitantes, sen
do 4 970 do sexo masculino e 5 230 do feminino. Em 1909, 
surgiu a idéia da criação da Academia Mineira de Letras, 
concretizada com a solene instalação em 191 O ( 13 de maio). 
Quatro anos após o evento, foi a Academia transferida para 
Belo Horzionte. A par do grande movimento literário, Juiz 
de Fora progredia, sobremaneira, no setor pedagógico com 

Agência da Caixa Econômica Federal do município 
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o surgimento de vários estabelecimentos de ensino. Artur 
Azevedo, visitando Juiz de Fora, por ocasião da represen
tação de sua comédia "O Dote", cognominou-a de "Atenas 
Mineira". 

Juiz de Fora se definiu m1 história de Minas e do Bra
sil pela sua característica eminentemente progressista . Or
gulha-se de ter instalado a primeira usina hidrelétrica da 
América Latina. Pelo impulso que obteve no seu parque 
industrial, realmente notável, foi mui justamente chamada 
a "Manchester Mineira". Além disso, envaidece-se a cida
de por ter sido pioneira de várias indústrias de base. Em
bora não tivessem sido coroad)s do sucesso almejado, cabe 
historicamente ao município a primeira fábrica de cimento 
e a primeira laminação de veq;alhões de aço para concreto 
armado. 

Os movimentos sociais e políticos têm tido sempre em 
Juiz de Fora uma ressonância magnífica. Foi em Juiz de 
Fora que Rui Barbosa pronunciou talvez a mais bela e ex
pressiva conferência de sua c :unpanh~ civilista. Na revo
lução de 30, Juiz de Fora est•~ve, até os últimos instantes, 
com a legalidade. No momento mais agudo dos aconteci
mentos políticos que precederam a revolução, a Câmara 
Municipal, rompendo com a liderança do Governador do 
Estado, .colocou-se ao lado da continuidade do regime com 
uma bravura que lhe caracteri:~ou a posição histórica. Sem
pre Juiz de Fora teve atitudes desassombradas no terreno 
político: quando o diploma de representante carioca no Par-

Morro do Imperador 

Escola Normal Oficial do município 

lamento Nacional do grande tribuno lrineu Machado foi 
rasgado, Juiz de Fora restitui-lhe o mandato numa demons
tração de sua ressonância aos reclamos populares. 

Lindcilfo Gomes, ao escrever a letra do Hino a Juiz 
de Fora, assim expressou em uma de suas quadras: 

Viva a Princesa de Minas! 
Viva a bela Juiz de Fora! 
Que caminha na vanguarda 
Do progresso estrada afora. 

* * * 

Juiz de Fora, desde a sua emancipação política até os 
dias atuais, teve os seguintes .chefes do Executivo Municipal: 

1853 José Ribeiro de Resende. 
1857 Manoel do Vale Amado. 

Ginásio Bicalho. fundado a 7 de janeiro de 1911 

1861 Dr. José Capistrano Barbosa. 
1865 Dr. Antero José Lage Barbosa. 
1869 Dr. Cristóvão Rodrigues de Andrade. 
1873 Domingos Nery Ribeiro. 
1877 Dr. Romualdo César de Miranda Ribeiro. 
1881 Barão de Santa Helena. 
1884 Tenente-coronel Marcelino de Brito Pereira 

de Andrade. 
1887 
1888 

Dr. Joaquim Nogueira Jaguaribe. 
Barão do Retirq. 
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1890 Dr. Antero José Lage Barbosa. 
1891 Dr. Francisco Bernardino Rodrigues Silva. 
1895 Dr. João Nogueira Penido. 
1898 Dr. Ambrósio Vieira Braga. 
1902 Dr. João d'Ávila. 
1905 Dr. Duarte de Abreu. 
1908 Dr. Antônio Carlos .Ribeiro de Andrade. 
1912 Dr. Oscar Vidal Barbosa Lage. 
1916 Dr. José Procópio Teixeira. 
1927 Dr. Lúcio Barbosa Gonçalves. 
1930 Dr. Pedro Marques de Almeida. 
1933 Dr. Menelick de Carvalho. 
1936 Dr. Álvaro Braga de Araújo. 
1936 Dr. Eduardo de Menezes Filho. 
1938 Dr. Rafael Cirigliano. 
1943 Dr. José Celso Valadares Pinto. 
1945 Dr. José Batista de Oliveira. 
1946 Dr. Álvaro Braga de Araújo. 
1946 Dr. José Procópio Teixeira Filho. 
1947 Dr. Dilermando Cruz Filho. 
1951 Dr. Olavo Costa. 

1955 Dr. Adernar Resende de Andrade. 

* * * 

FONTES - "História de Juiz de Fora", - Paulino de 
Oliveira; "Álbum de Juiz de Fora" - Albino Estêbes; Car
los Bivar; Almir de Oliveira; Paulo Japiassu. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O município e o 
distrito de Santo Antônio do Paraibuna foram ·criados pela 
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Lei provincial número 4 72, de 31 de maio de 1850, aquêle 
com território desmembrado do município de Barbacena e 
instalado a 7 de abril de 1853. O município, cuja sede, por 
fôrça da Lei provincial número 7S9, de 2 de maio de 1856, 
recebeu, sob a designação de Paraibuna, foros de cidade, 
passou a chamar-se Juiz de Fora, em razão da Lei provincial 
número 1 262, de 19 de dezembro de 1865. A Lei estadual 
número 2, de 14 de setembro de 1891; confirmou a criação 
do distrito-sede do município de Juiz de Fora, que, no vo
lume "Divisão Administrativa, em 1911", figura subdividido 

em 15 distritos: Juiz de Fora, Água Limpa, Paula Lima, 
Rosário, São Francisco de Paula, Pôrto das Flores, São Jo
sé do Rio Prêto, Vargem Grande, Matias Barbosa, São Pe

dro de Alcântara, Chácara, Sarandi, Santana do Deserto, 

Benfica e Mariano Procópio. Com tais distritos, exceto os 2 

Biblioteca Municipal 



Associação das Damas Protetoras da Infância 

últimos, figura o município em aprêço·nos quadros de apu
ração do Recenseamento Geral realizado em 1-IX-1920. 
Em face da Lei estadual núre.ero 843, de 7 de setembro de 
1923, 0 município de Juiz d'~ Fora perdeu os distritos de 
São Pedro de Alcântara, Santana do Deserto e Matias Bar
bosa, para o novo município de Ma tias Barbosa. Cedeu, 
ainda, partes dos distritos de Agua Limpa, para o município 
de Rio Novo, e de Paula Lima, para o distrito de Ewbank, 
do município de Palmira (ho:ie Santos Dumont). No texto 
dessa Lei, o município de qw~ se trata aparece, então, com 
os distritos de Juiz de Fora, Agua Limpa, Paula Lima, Ro
sário, São Francisco de Paula, Vargem Grande, Torreão (an
tigo São José do Rio Prêto ), Pôrto das Flores, Sarandi, 
Chácara, Mariano Procópio e Benfica. Consoante o quadro 
da divisão administrativa, co11cernente ao ano de 1933, con
tido em publicações oficiais, Juiz de Fora subdivide-se em 
10 distritos: o da sede e os de Chácara, Mariano Procó-

pio, Paula Lima, Pôrto das Flores, Rosário, São Francisco 
de Paula, São José das Três Ilhas, Sarandi e Vargem Gran
de. Dá-se o mesmo nos quadros de divisão territorial data
dos de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, como também no qua
dro anexo ao Decreto-lei estadual número 88, de 30 de mar
ço de 1938, notando-se apenas que, em vez do distrito de 
Mariano Procópio, consigna-se nesses o de Água Limpa. 
Por efeito do Decreto-lei estadual número 148, de 17 de 
dezembro de 1938, o município de Juiz de Fora perdeu os 
distritos de Água Limpa e Rosário, anexados aos municípios 

de Rio Novo e Bias Fortes, respectivamente. No quadro 
da divisão territorial judiciário-administrativa do Estado, es
tabelecida pelo citado Decreto-lei número 148, para vigorar 
no qüinqüênio 1939-1943, Juiz de Fora apresenta-se inte
grado por 8 distritos: o de igual nome (bipartido nas zo

nas de Juiz de Fora e Mariano Procópio) e os de Chácara, 

Paula Lima, Pôrto das Flores, São Francisco de Paula, Sa
randi, Três Ilhas (ex-São Jüsé das Três Ilhas) e Vargem 
Grande. Em face do Decreto-lei estadual número 1 058, de 
31 de dezembro de 1943, que fixou a divisão territorial ju
diciário-administrativa do Estado, em vigência no período 
de 1944-1948, o município de Juiz de Fora adquiriu do de 

Rio Novo o distrito de Água Limpa. De conformidade com 
o quadro dessa divisão, o referido município forma-se dos 

distritos de Juiz de Fora (com os 1.0 e 2.0 subdistritos), 
Água Limpa, Chácara, Ibitiguaia (ex-Vargem Grande), 

Paula Lima, Pôrto das Flores, Sarandira (ex-Sarandi), Tor

reões (ex-São Francisco de Paula) e Três Ilhas . Na di
visão territorial judiciário-administrativa do Estado, em vi

gor no qüinqüênio 1949-1953, estabelecida pela Lei esta

dual número 336, de 27-XII-1948, o município de Juiz de 

Fora forma-se dos distritos de Juiz de Fora ( 1.0 e 2.0 sub-

Vista parcial da Praça Antônio Carlos 
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Laboratórios, Gabinetes e Parque Tecnológico da Escola de Engenharia 

distritos), Chácara, Coronel Pacheco (ex-Água Limpa), lbi
tiguaia, Paula Lima, Pôrto das Flores, Rosário de Minas, 
Sarandira, Torreões e Três Ilhas. Com a mesma constitui
ção distrital aparece o município de Juiz de Fora na divi
são territorial do Estado, em vigor no qüinqüênio 1954-1958, 
aprovada pela Lei estadual número 1 039, de 12 de de
zembro de 1953. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A comarca, criada pela Re
solução de 30 de junho de 1833, com o nome de Rio Pa

raibuna, recebeu a denominação de Juiz de Fora por efeito 
da Lei estadual número 11, de 13 de nqvembro de 1891, 

aparecendo no quadro da divisão territorial datado de 
31-XII-1936, com um só têrmo, o da sede, constituído pelos 

municípios de Juiz de Fora e Matias Barbosa. Já no de 

31-XII-1937, bem como no quadro anexo ao Decreto-lei 
estadual número 88, de 30 de março de 1938, a mencio

nada comarca compreende os têrmos de Juiz de Fora e 
Matias Barbosa, compostos pelos municípios de idêntica de

nominação. Observa-se o mesmo nos quadros das divisões 

territoriais judiciário-administrativas do Estado, fixadas pe

los Decretos-leis estaduais números 148, de 17 de dezembro 

de 1938, e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, para vigora
rem, respectivamente, nos qüinqüênios 1939-1943 e 

1944-1948. Em face da Lei estadual número 336, de 27 de 

dezembro de 1948, foi criada a comarca de Matias Bar-
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bosa. No quadro da divisão territorial judiciário-adminis
trativa do Estado, estabelecida pela citada Lei estadual nú

mero 336, a comarca de Juiz de Fora é constituída de um 

só têrmo: o de J u~z de Fora . Observa-se o mesmo no qua
dro da divisão judiciária de Minas Gerais, fixada pela Lei 

estadual número 1 039, de 12 de dezembro de 1953, para 

vigorar no período de 1954-1958. 

VULTOS ILUSTRES - Entre os muitos filhos ilustres de 

Juiz de Fora poder-se-iam citar: 

Agência dos Correios c Telégrafos 



Nas letras e artes: 

Belmiro Braga - O maiH popular dos poetas de Juiz 
de Fora granjeando fama em todo o país; Heitor Guimarães 
- Socialista e grande poeta; Oscar da Gama - Poeta dos 
maiores de Juiz de Fora; Hipó. 1ito Caron- Pintor famoso. 

Nas ciências: 

Clorindo Burnier - Fundador da Escola de Engenha
ria de Juiz de Fora; João Penido- Fundador do Instituto 
Burnier de Campinas; João Ribeiro Vilaça -Cirurgião de 
projeção nacional; José RodriJ~ues Vale - Catedrático de 
Economia Política da Faculdade Nacional de Direito; Eu
gênio B. Dutra - Pesquisador de petróleo no Brasil e no 
exterior; Josué de Queiroz Filho - Mineralogista; Saint 
Clair de Miranda; Desembargador Pedro Procópio; José 
Martinho da Rocha- Catedrático de Pediatria da Univer
sidade do Brasil. 

Na política administrativa: 

Dentre muitos, João Luís Alves, Luís Antônio Barbosa, 
Marcelino Tostes, Duarte de .~\breu, João Nogueira Penido 
Filho, Luís Barbosa Gonçalve1> Pena, Constantino Luís Pa
letta (Constituinte de 1891), Francisco Valadares, José Ri
beiro Resende (Barão de Juiz de Fora), Geraldo de Re
sende (Barão do Retiro); Ce;~queira Leite (Barão de São 
João de Nepomuceno; além de magistrado, foi Presidente da 
Província), Visconde de Itatia:.a, Luís Euzébio Nepomuceno 

Templo da Igreja Metodista Mun1c1pa1 

Prédio da Faculdade de Ciências Econômicas 

(ex-Presidente da Província), Barão de São Marcelino, Ba
rão de Santa Helena (ex-Senador da República) e, por que 
não citar, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que embora 
não tendo nascido em Juiz de Fora, radicou-se de tal forma 
que seu nome é um patrimônio político do município. 

SITUAÇÃO FíSICA- Zona .geográfica, área, altitude, la
titude, longitude, temperatura e distância, em linha reta, à 
capital do Estado: 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

Zona geogrâfica ............................................. . Mata 

Area (km2) ..... . /Do municipio.............................. 2 074 
\Da sede.................................. 505 

Altitude lm) ...... . 
Latitude Sul. ........ . 
Longitude W. Gr .. . 

679 
21°45'35" 
43°20'50" 

{

Média das máximas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,9 
Temperatura ("C) Média das mlnimaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 

(1957) MMia compensada............ . . . . . . . . . . . . . 18,4 
Precipitação no ano, altura total (mm)...... 1 221 

Distância, em linha reta (km), à capital do Estado, rumo S.S.E. 214 

FONTE - Agência Municipal de Estatistica. 
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Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. 

ESTADO DA POPULAÇÃO - I - População presente 
na data do Recenseamento Geral - 1.0 -VII-1950. 

1 . Pessoas presentes, por sexo, segundo a situação do 
domicílio, a côr, a religião e a nacionalidade: 

SEXO 

RSPRCIFICAÇÃO 
Total Homens 

TODAS AS IDADES 

TOTAL. 126 989 61 876 I 

Se/1undo a situação do domicílio 

Quadro urbano. 
Quadro ouburbano. 
Quadro rural . 

48 419 
39 517 
39 053 

SeAundo a c6r 

Brancos. 
Pretos .. 
Amarelos .................. . 
Pardoo. _ ..................... . 
Sem declaração de cOr .. _ 

Se/1undo 

Católicos romanos .... 
Protestante• .... _ .... 
Espíritas .................. 
Budistas ........... 
Israelitas .............. 
Ortodoxoo .......... -
Maometanos . ......... 
Outras religiões . . 
Sem reli&ião ......•.......... 
Sem decfaração de religião. -

SeAundo a 

Brasileiros natos. 
Brasileiros naturalizados. 
Estrangeiros . . 
Sem declaração de nacionalidade. 

39:2 

87 169 
23 217 

54 
16 345 

204 

a reli~Jião 

119 797 
2 772 
3 431 

2 
80 

8 
2 

253 
511 
133 

nacionalidade 

124 808 
371 
806 

4 

21 970 
19 445 
20 461 

42 748 
11 034 

32 
7 957 

105 

58 202 
I 362 
I 693 

2 
46 

6 
2 

133 
348 

82 

60 656 
243 
975 

2 

Mulheres 

65 113 

26 449 
20 072 
18 592 

44 421 
12 183 

22 
8 388 

99 

61 595 
I 410 
I 738 

34 
2 

120 
163 

51 

64 !52 
128 
831 

2 

2. Pessoas presentes de 10 anos e mais, segundo o 
ramo de ocupação: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números % sôbre 
absolutos 0 total 

geral 
------------------------~--- ----- ------- --- -- ----
Agricultura, pecuária e silvicultura. 8 589 82 8' 671 9,25 Indústrias extrativas. .... ········ 510 13 523 0,56 Indústrias de transformação. 9 527 4 297 13 824 14,74 Comércio de mercadorias . ..... 3 636 358 3 994 4,26 Comércio de imóveis e valores mobiliários, 

crédito, seguros e capitalização. 669 77 746 0,80 Prestação de serviços. ······ ············ 3 739 5 384 9 123 9,73 Transportes, comunicações e armazenagem 2 487 178 2 665 2,84 Profissões liberais. ··········· 424 109 533 0,57 Atividades sociais . ....................... I 245 1 312 2 557 2,73 
Administração pública, Legislativo e Justiça 521 94 615 0,66 Defesa nacional e Segurança pública . .. 2 611 91 2 702 2,88 Atividades domésticas não remuneradas e 

atividades escolares discentes . .. .... 5 958 34 425 40 383 43,06 Atividades não compreendidas nos demais 
ramos, atividades mal definidas ou não 
declaradas_ '·- 79 lO 89 0,09 

Condições inativas. 4 983 2 357 7 340 7,83 

TOTAL. 44 978 48 787 93 765 I 100,00 

FONTE - VI Recenseamento Geral do Brasil. 

MOVIMENTO DA POPULAÇÃO- Nascimentos, casa
mentos e óbitos registrados no município- 1951-1957: 

ANOS NASCIMENTOS ÓBITOS CASAMENTOS 

------------ --------1--------1---------
1951 .. 4 578 
1952. 4 763 
1953. 5 009 
1954. 5 137 
1955 .. 5 180 
1956 .. 5 485 
1957 (ll ... .. 4 215 

FONTE - Serviço de Demografia Sanitária. 
(1) nAf'in. 1nl"nTnn1,.f-nq 

2 106 
2 106 
2 060 
2 060 
2 012 
2 220 
I 434 

Escola Técnica de Comércio Machado Sobrinho 

238 
937 
196 
326 
358 
211 
080 



ESTIMATIVAS DA POPUl.AÇÃO- Segundo o Depar
tamento Estadual de Estatística: 

DISCRIMINAÇÃO 
POPULAÇÃO 
ESTIMADA 

---- -------
Em 31-XII-1953 ....•............................ ·. · · · · ·. · 
Em 31-'XII:._1955 ................................ · · .. · · · · · · 
Em 31-XII-1957 ....................... · ...... · ·· ·· · · ·· · · ·· 

133 471 
135 736 
139 114 

2 . Estimativa da população, por distritos, em 

31-XII-1957: 

MUNICIPIO DISTRITO 
POPULAÇÃO 
ESTIMADA 

JuU. de Fora (aede) .....•... 
Ch6car ................... . 

JuU. de Fora ................ . 

CoroneL Paeheeo ........... . 
Ibiti~Lia ........... · · · · · · · 
Paula'" l~ima ............... . 
P6rto clu Florea; ......... . 
Roaéric• de Minao ......... . 
Sarand·ll"a .................. . 
Torreõc• ............. · · · · · · 
Treo 11 naa ................ . 

TOTAL ................. . 

112 850 
2 734 
3 534 
3 739 
3 270 
1 315 
2 819 
2 402 
4 247 
2 204 

139 114 

FONTE - Divisão de Eatatfstiea. Fiaiodemogr6fiea - Departamento Esta· 
lual de Estatfstiea. 

PRODUÇÃO AGRíCOLA -· Área cultivada, quantidade e 
valor da produção por espécies, do município - 1957: 

ESPECIFICAÇÃO 

Alho ........... . 
Arroz .......... . 
Banana ........ . 
Batata-inglêsa .. . 
Café ........... . 
Cana-de-açúcar .. 
Cebola ......... . 
Feijão ........ , .. 
Laranja ........ . 
Mandioca .. , ... . 
Milho .......... . 
Tomate ........ . 

TOTAL ..... 

AREA 
CULTI
VADA 

(hal 

42 
850 
328 

60 
5 713 

118 
25 

450 
82 
65 

6 180 
7 

13 920 

UNI
DADE· 

-
Arrôbs. 

Saco 60 
Cacho 

Saco 60 
Arrôb&. 

t 
Arrôb&. 

kg 

kg 

Saco 60 
Cento 

t 
Saco 60 

kg 

kg 

l<g 

QUANTI-
DADE 

PRODU-
ZIDA 

----
8 400 

21 250 
501 200 

9 000 
94 040 

4 720 
8 750 
5 140 

125 600 
1 300 

123 200 
105 000 

-

VALOR 
PREÇO DA PRO-
M&DIO DUÇXO 

(Cr$) (Cr$) 

----- -----~ 
450,00 3 780 000 
650,00 13 812 500 
30,00 15 036 000 

373,00 3 357 000 
540,00 42 318 000 
150,00 708 000 
180,00 1 575 000 
700,00 3 598 000 
50,00 6 280 000 

1 500,00 1 950 000 
230,00 28 336 000 

4,00 420 000 

- 121 170 500 

FONTE - Serviço de Estatfstica da Produção do Eatado. 
NOTA: Dados aujeitoa a retifica·;ãQ. 

POPULAÇÃO PECUÁRIA -- 1. Rebanhos existentes no 
município, por espécie, em 31-XII-1957: 

ESPECIFICAÇÃO CABEÇAS VALOR (Cr$) 

-------------------- ----------------
Bovinos ................................. . 
Eqüinos ............ , .................... . 
Sufnos .................................. . 
Muares ................................. . 
Ovinos .................................. . 
Caprinos ................................ . 

TOTAL .......................... · · · · 

96 180 
3 640 

26 820 
4 400 
3 320 
2 750 

384 720 000 
10 920 000 
80 460 000 
15 400 000 

664 000 
495 000 

492 659 000 

FONTE - Serviço de Estatística da Produção de Minas Gerais. 
NOTA: Dados sujeitos a retifica>ão. 

2. Rebanho pequeno existente no município, por es
pécie, em 31-XII-1957: 

ESPECIFICACAO 

Galinhas ....................... . 
Galos, frangas e frangos ......... . 
Patos, marrecos e gansos ............. . 
Perua ................................ . 

TOTAL ..................... . 

CABEÇAS 

46 800 
22 600 

1 250 
1 040 

VALOR (Cr$) 

2 340 000 
1 130 000 

50 000 
312 QOO 

3 832 000 

FONTE - Estimativas do Servi;o de Estatfstica da Produção de Minas 
Gerais. 

25-24939 

PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL- 1957: 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR (Cr$) 

-----·------ --------· ---------------
Leite .................... . 
Ovoa .............. : ..... . 

TOTAL ............ . 

Litro 
Dúzia 

20 200 000 
173 400 

121 200 000 
4 161 600 

125 361 600 

FONTE - Serviço de Estatística da Produção de Minas Gerais. 

ORGANIZAÇOES DE FOMENTO DA PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA- 1957: 

DENOMINAÇÃO 
ENTIDADE 

MANTENEDORA 

Eataçllo Experimental de 
Aa:ua Limpa.............. Govêrno Federal 

Granja Militar Monte Verde Governo Federal 

P&to de Inseminação Artifi-
cial...................... Govêrno Federal 

Pôato de Vigilância Sanitária 
Animal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Govêrno Federal 

Subinspetoria de Fomento da 
Produção Animal. . . . . . . . . Governo Federal 

4.• Circunscrição AgropeculLria 
do Serviço Rural de Defesa 

FINALIDADE 

Treinamento de trabalhadorea 
- Experimental agrfcola 

Fomento à avicultura e pe
cuária 

Inseminação artificial e fisio
patologia da reprodução 

Profilaxia e combate a epi
zootias 

Fomento animal 

e Fomento. . . . . . . . . . . . . . . Govêrno Estadual As~istência técnica a fazen· 
deiros 

9.• Circunscrição Agrfcola. • . . Governo Federal Fomento agrícola 

FONTE - Agencia Municipal de Estatlstica. 

ARMAZÉNS E SILOS- 1957: 

ESPECIFICAÇÃO 

f 
TOTAL ............................. . 

{ 

Armaz~ns ...... . 
Sea:undo a denominação SÜos .......... . 

Depósitos ...... . 
Pai6is ......... . 

Número de eotabele-l 
cimentos Farinha de trigo 

Café . . . . 
Segundo a finalidade .. I Milho. . . . . . 

Forragem .. 
Diversos . 

FONTE - Ag!ncia Municipal· de Estatística. 

Igreja-Matriz de N. 5.0 do Glória 

RESULTADOS 

20 

12 
2 
4 
2 

3 
9 
3 
1 
4 
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PRODUÇÃO INDUSTRIAL - 1 . Resumo da organiza
ção e produção, por classes de indústria - 1956: 

ORGANIZAÇÃO 

CLASSES Valor da 
DE N.• de 

Capital e I Pessoal Motores produção 
INDÚSTRIAS estabe· reservas empre· rc1·$ 1 ooo1 

teci· 
IIH.P.l mentos !Cr$ I 0001 gado N." 

I - INDúSTRIAS EXTRATIVAS 

Extrativas minerais ... I - 121 _! 3841 -- 2191 _471 -~631 20 651 
Extrativas vegetais ( 1) 4 620 

11 - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

Minerais não metálicos 41 30 892 460 117 898 39 102 
Metalúrgicas . ... 45 48 672 398 169 448 69 131 
Mecânicas ......... 9 3 726 108 94 182 !I 663 
Material elétrico e de 

comunicações . ...... 5 1 710 30 17 34 5 429 
Material de transporte 

(2) .. .......... 1 
Madeira ........ 35 33 083 176 95 781 33 955 
Mobiliário .... 38 4 779 148 57 110 14 680 
Papel e papelão ...... 16 37 986 597 167 . 1 337 100 715 
Borracha ........... 2 I 100 22 !O 39 13 373 
Couros, peles e simi· 

lares ............... 8 32 55f 446 206 I 595 132 090 
Químicas e farmacêu-

tiC·lS. ·············· 37 18 050 203 203 63 306 
T~xteis. 63 660 693 6 913 2 930 9 403 I 143 077 
Vestuário, calçados e 

84 !55 artefatos de tecidos 59 16 268 560 185 245 
Alimentares . .... 148 76 030 1 042 508 2 261 277 820 
Bebidas .............. 8 16 667 143 70 242 33 762 
Editoriais e gráficas. 24 14 312 317 144 201 32 577 
Diversas. 21 28 768 184 lOS 204 14 777 

111 - SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 

Energ_ia elétrica. 

I 57:1 

114 310 55 629 

TOTAL ...... 1 147 256 2 153 674 

FONTE -- Serviço de Estatística da Produção de Minas Gerai~.. . 
( 11 Não há firma ou emprêsa organizada. - (2) .. Resultados om1t1dos a f 1m 

de evitar individualização de informações. Os dados omtttdoa acham·se •ncluidos nos 
totais. 

2 . Quadro comparativo da organização e produção 
1935-1956: 

ORGANIZAÇÃO 
Valor da 

ANOS 
N." de Capital e Fôrça 

produção 
Pessoal (Cr$ 1 000) 

estahele· reservas empregado motriz 
cimentos (Cr$ 1 000) (H.P.l 

------------- ------ ------ ------ -------
1935 . .. 258 62 728 7 456 8 269 83 700 
1936. 499 83 324 9 024 9 849 97 001 
1937. 508 84 929 9 347 10 269 109 945 
1938 . .. 473 86 231 9 419 10 724 118 772 
1939. 443 95 456 10 081 12 287 108 296 
1940. 432 108 350 10 110 11 340 185 467 
1941 406 112 435 10 430 11 250 zoo 630 
1942. 362 130 610 10 484 11 294 238 410 
1943. 300 148 789 10 465 11 323 249 850 
1944. 301 155 306 10 535 11 585 310 104 
1945. 305 190 570 11 521 10 891 366 783 
194b .. ····· 406 231 023 11 472 11 473 452 776 
1947 .. 488 275 728 11 774 12 064 461 444 
1948 . ... 42.9 298 443 11 750 12 110 516 651 
1949. ... 423 296 636 10 921 11 447 593 761 
1950 .... 463 340 547 11 127 12 973 614 607 
1951 . .. .... 499 442 710 11 976 13 866 945 799 
1952 . ... 580 543 668 12 185 - 14 200 1 006 985 
1953 ... .... 587 623 907 12 661 16 571 1 068 020 
1954 . .... 605 725 919 12 391 14 014 1 453 134 
1955. ... . .. 604 826 893 12 171 16 611 I 768 724 
1956. .... . . 579 I 147 256 12 353 18 595 2 153 674 

FONTE Serviço de Estat!stica da Produção de Minas Gerais. 

Quartel General da 4.0 Região Militar e 4.0 DI 

MEIOS DE TRANSPORTE - I - Tábuas itinerárias de 
Juiz de Fora aos municípios limítrofes, capitais estadual e 
federal e do Estado de São Paulo: 

ESPECIFICAÇÃO 
MEIOS DE "EX-

TRANSPORTE TENSÃO 
EM KM 

TEMPO 
Ml'tDIO 
GASTO 

EM 
VIAGEM 

VIA 

----------------- -------------------
MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Bias Fortes. Automóvel ... 89 4 h 20m Santos Dumont 
Bicas. E.F.L ....... 114 6h 15m -

Automóvel ... 52 I h 30m -
Lima Duarte. E.F.C.B ... 65 2 h 20m -

Automóvel ... 64 2 h 45 m -
Matias Barbosa. E.F.C.B ... 23 40m -

Automóvel ... 19 40 tn -
Pequiri.. E.F.L .. ...... 133 7h -

Automóvel ... 55 2h -Piau ...... . ... . ... Automóvel ... 48 2 h 30m -
Rio Novo. ... E.F.L •. . ..... 59 3 h 30m -Automóvel ... 59 3h -Rio Prêto. ... ... E.F.C.B ....•. 145 5h Via Afonso Arinos e 

Santa Rita de Ja· 
cutinga 

Automóvel .•. 138 Sh Via Afonso Arinos 
Santana do Deserto . . E.F.L ... ..... 155 7 h 45 m -
Santos Dumont ..... E.F.C.B ...... 49 1 h 40 m -

Automóvel .•. 42 1 h lO m -
São João Nepomuceno E.F.L ........ 82 5h 15m -

Automóvel ... 86 3h 30m -
Belo Horizonte . ... E.F.C.B ...... 364 9h -

Automóvel ... 252 5h -
Rio de janeiro ... ... E.F.C.B ...... 276 7h -

E.F.L ........ 329 14 h 15m Via Furtado d• 
Campos 

Automóvel ... 225 4h 30m -
São Paulo. .... E.F.C.B ...... 558 16 h Via Barra do Pira! 

Automóvel... 539 8h -

FONTE - Agência Municipal de Estat!stica e Estação Rodoviária. 

11 - Rodoviação - 1 . 
los existentes - 1956: 

Automóveis e outros veícu-

PARA PASSAGEIROS PARA CARGA 

DISCRIMINAÇÃO 

Automóveis comuns e jipes. 
Onibua e micro·Onibus . .... 
Camionetas . ...... . 

Ambulâncias .............. . 
Motociclos de 2 ou 3 rodas 
Outros veículos . .......... . 

TOTAL ..... . 

RESUL· 
TADOS 

DISCRIMINAÇÃO 

123 Caminhões comuns . . . 
151 Camionetas .......... . 
18 Veículos fechados para 

transporte de mercado· 
rias ............. . 

8 Cisternas . ... . 
39 Autos·socorro e reboques. 

4 Outros ........... . 

343 TOTAl •.......... 

RESUL· 
TADOS 

485 
228 

67 
78 

7 
37 

902 

FONTE - Secção de Pesquisas e Estatística - Departamento Estadual 
de Estat!stica. 

2. Número de linhas e de passageiros transportados 
1957: 

DISCRIMINAÇÃO 

{

Ur'hano - Onibus e micro·ônibus ... . 
Número de linhas. . . . . . Interurbano . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

TOTAL ................ · .... · · · · 

Número de passageiros transportados nas linhas urbanas . . 

Número de passageiros embarcados nas linhas interurbanas. 

RESULTADOS 

18 
16 
34 

14 07ó 154 

I 515 241 

3. Número de linhas e quantidade de cargas trans
portadas- 1957; 

DISCRIMINAÇÃO RESULTAQOS 

Número de linhas com sede no ntunicipio .. 13 

Cargas transportadas (toneladas) .. 42 386 

FONTE - Agência de E•tatística - Dados sujeitos a retificação. 



Grupo Escolar tlenrique Burnier 

111 - Ferro-carris - Número de linhas, de carros e 
de passageiros transportados·- 1957: 

DISCRIMINAC}~O 

N6mero de linhas .......................................... . 
N6mero de carros ........................................... . 
N 6mero de passageiros transportados. . . . .................... . 

FONTE - Agência Municipal df Estatística. 
NOTA: Dados sujeitos a retifica~ão. 

RESULTADOS 

8 
30 

8 688 632 

VIAS DE COMUNICAÇÃO __,. I - Correios e Telégrafos 
-Agências ou estações dos Correios e Telégrafos- 1957: 

DISCRIMINAÇilO 

N6mero de agências postais ................................. . 
.N6mero de agências postal-telegráficas. 
N6mero de agências telegráficas ............................. . 

{

Com valor declarado ... J Exped.ida. · · ·. 
Correspondência. . . . . . \ Receb1da .... . 

S<m valor· ............. \1 RExpebd'idda .... . 
ece 1 a .... . 

Telegramas .......... I Expedidos ........................... . 
\ Recebidos ............................ . 

RESULTADOS 

19 
2 
5 

9 186 
14 544 

413 641 
919 641 

147 975 
162 991 

FONTES - Agência Municipal de Estatística e Diretoria Regional dos 
Correios e Tel~grafos. 

11 - Telefones - Serviços telefônicos na cidade nos 
anos: 

ANOS 

1951..................... ' .............. . 
1952.......... .. ...... .. 
1953 ......... . 
1954 ........ .. 
1955 ........... . 
1956.;; ...... . 
1957 ...... . 

ESTAÇÕES 
ou 

CENTROS 

FONTE Agência Municipal d•• Estat!stica. 
NOTA: Dados sujeitos a retific• ção. 

Ill- Radiotelegrafia-- 1957: 

&S0 ECIFICAÇ}.O 

{

Particular 
N6mero de empr~sao. Estadual ... 

Federal . . . . . ........... . 
TOTAL ...... 

{

Particular ..... . 
N6mero de estações.. Estadual. ..... . 

Federal. ...... . 
TOTAL .... . 

FONTE - Agência de Estatísti<'a de Juiz de Fora. 

NÚMERO 
DE 

APARELHOS 

3 974 
4 152 
4 5!1) 
4 946 
5 329 
5413 
5 431 

RESULTADOS 

I 
3 
4 

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA - I - Prédios existen
tes em 31-XII-1954: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

-------------------------------------
Em geral. 

{

Zona urbana ..... 
· · · · · · · Zona suburbana .. 

TOTAL ...... . 

Segundo 8 finalid d { Ex~~usivamente resi_denci_ais ........ . 
8 e· Utthzado como residêncta e outros fins 

Não utilizados para residências ..... 

10 697 
9 120 

19 817 

17 467 
809 

I 541 

FONTE Serviço de Estatística da Viação em Minas Gerais. 

11- Construções civis licenciadas- 1953 a 1957: 

ANOS NúMERO 

1953 .... (I) 
1954. 
1955. 12) 
1956 ... • • • • • • • • o • 

1957 ... 

FONTE - Agência Municipal de Estatística. 
(ll De 11 meses. 121 De 10 meses. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 

417 
307 
504 
319 
231 

ÁREA DE 
PISO 
(m2) 

53 774 
84 033 
51 238 

108 977 
177 116 

111 Transcrições de transmissões de imóveis. 
1. Transmissões transcritas nos anos: 

NúMERO VALOR rCr$1 
ANOS 

Total Compra e venda Total -------- ------· ------- -------
1953 (1) ........ 1 467 1 084 109 700 733 
1954 ............ 1 388 1 101 159 023 562 
1955 (2) ........ 1 224 816 122 521 242 
1956 ............ 1 559 1 308 215 038 342 
1957 ............ 1 448 1 122 195 944 454 

FONTE - Agência Municipal de Estatística. 
(1 l De 11 meses. (2) De 10 meses. 
NOTA: Dados oujeitos a retificação. 

Grupo Escolar Professor Jos& Freire 

Compra e venda 
-------

79 578 418 
94 052 057 
84 868 914 

151 866 980 
134 364 256 
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Colégio Stella Matutina 

Vista aérea do Seminário Santo Antônio 
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2 . Hipotecas inscritas nos anos: 

ANOS NÚMERO VALOR (Cr$) 

1953 .. " ..... . 
1954 ........... . 
1955 .. "" .. . 
1956 ........ .. 
1957 .......... . 

(I) 394 
265 
131 
186 
248 

75 121 802 
87 628 461 
43 324 821 
92 193 392 
71 528 567 

'FONTE - Agência Municipal d' Estatística -- (I) De li meses. (2\ de 
10 meses. 

NOTA - : Dados sujeitol a retificação. 

BANCOS- I- Número de estabelecimentos- 1957: 

ESPECIFICAÇ},O RESULTADOS 

Matrizes .......................................... . 

Agenciao .................................. ·········· 11 

FONTE - Agencia Municipal d" Estatistica. 

11 - Discriminação da!: principais contas do Ativo e 

do Passivo - janeiro 1956-1957: 

SALDO EM 31 DE JANEIRO (Cr$ 1 000) 

ANOS Caixa em 
moeda 

corrente 

Empr~s- I Empr~s
timo em times hipo-

ctc tec:ários 

Títulos I Dep~sito . 
deacon- a vtsta Depósttos 
tados e a curto a prazo 

prazo 

1956 ..... . 

1957 ..... . 

58 789 

66 445 

454 190 

467 857 

H 588 

72 806 

361 715 

515 308 

628 096 

732 236 

84 288 

56 367 

FONTE - Divisão de Estatísticns Econômicas - Departamento Estadual 
de Estatística. 

COMÉRCIO - Conta a população do município com 174 

estabelecimentos comerciais atacadistas situados na sede, e 
ainda com 1 352 varejistas, dos quais 1 267 localizados na 
cidade. O valor das vendas, em 1957, nas principais firmas 
atacadistas e varejistas de Juiz de Fora, atingiu as seguintes 
cifras: 

Atacadistas 
Varejistas 

25 
23 

Cr$ 399 133 247,60 
Cr$ 313 807 849,70 

MELHORAMENTOS URBANOS - I - Logradouros 
públicos na sede municipal-- 1954: 

ESPECIFICAÇÃO 

Segundo a esp~cie ..... . 

Inteiramente pavimentados .. 

Parcialmente pavimentados. 

Área pavimentada (m"l. 

J ~~:~~~~~ -~ -~·-8-~~~~~-. ·.·.·.·: .·:: 
Travessas e becos ........ : . . . 
Largos e praças ............ . 'l Jardins e parques... . . 
Outro• .. . . . . 

TO'rAL. . . .. 

I 
Aveni ias e alamêdas 
Ruas. . . . . . . 
Travessas e becos. 

l 
Largo 1 e praças . 
Outro1 . 

TOTAL. 

l ~~:~~ ~~8. ~. ~~~-~~~~~ ·. Travessas e becos ... . 
· · · · Jardir.s e parques ... . 

TOTAL..... . . 

I
De asfalto . . . 
De psralelepipedo. 
De pedras irregulares 
De O\l tros tipos 

TO'êAL . 

RESULTADOS 

19 
364 

7 
17 

2 
41 

450 

16 
190 

3 
15 
8 

232 

3 
31 

4 
2 

40 

90 224 
2!3 629 
491 327 

31 286 

826 466 

FONTE - Serviço de Estatística da Viação e Produção de Minas Gerais. 

Educandário Santa Rita de Cássia 

11 - Iluminação pública domiciliária 1957: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 
--------------------------------------
Logradouros iluminados .... I N~mero de logradouros ... . 

· . I Numero de focos ...... . 

11 . ã d . 'l'á . {Número de ligações .............. . 
umtnaç o omtctt na.... L~T~~i!~~~- ~~~ ~~~~~~~~~~ .d.~~~~i~ 

446 
3 968 

26 472 

744 

FONTE - Serviço de Estatística da Viação e Produção de Minas Gerais. 

O município de Juiz de Fora é ainda abastecido de 
energia elétrica nas seguintes localidades: Benfica, Comen

dador Filgueira, Floresta, Muçunguê, São Pedro, Retiro, 
São Vicente de Paula, Chácara, Coronel Pacheco, Bagaço, 
Estação Experimental Água Limpa, João Ferreira, Triqueda, 
Ibitiguaia, Paula Lima, Barreira do Triunfo, Chapéu 
d'Uvas, Dias Tavares, Pôrto das Flores, Rosário de Minas, 
Sarandira, Torreões, Monte Verde e Três Ilhas. 

III - Água e esgôto - 1956: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 

Mananciais captados. /Número. 
· I Capacidade (m" em 24 horas) 

Extensão das linhas adutoras (metros) .. 

Reservató- J Número .. 
rios \ Capacidade total (m"). 

Extensão total das linhas distribuidoras (metros) 

Logradouros { 
Distribuição e públicos Em ~Oda a extensão ... 

b t . t I com cana- Parcialmente. . . . . . . . . . . . . . a as ectmen o lização 

{

Abastecidos.. .. .. .. . . . . . . . . . 
Pr~dios ... 

Que possuíam (Hidrômetros .... . 
. \Penas d'água ... . 

Quantidade de m~dia diária distribuída (m:!). 

ESGOTOS SANITÁRIOS 

Sistema adotado. 

Extensão. IDa rêde (metros' 
· \Do emis!ãrio (metros). 

l 
De despe'osl Em tOda a extensão 

Número de lo- J \ Parcialmenté . 
gradouros ser· 
vidos ·oc águas I Em tôda a extensão. 

superficiais\ Parcialmente . 

Número f De pr~dios I Por fossas . . . . . 
total es~;otados I Pela rêde . . ..... 

l De pocqs de inspecão (visitas) .. 

5 
50 557 

12 800 

9 
11 100 

97 910 

232 
44 

18 416 

800 
17 61() 

28 000 

Unitário 

97 915 
951 

330 
38 

258 
45 

I 247 
12 687 

635 

FONTE 
ficação. 

AgênC'ia Municipal de Estatística Dados sujeitos a reti-
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IV Serviço de limpeza pública e remoção de lixo 
1956: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

{

A fôrça mecânica. . . 5 
Veiculas utilizados, segundo a modalidade A fôrça animal. . . . . 17 
de tração A fôrça humana. . . 41 

Logradouros servidos. segundo a 
do serviço 

J 
Apenas pelo serviço 
de remoção de lixo 
domicitiâ!"io ..... . 

natureza Apenas pelo serviço · l de limpeza das vias 
públicas ......... . 

Simultâneamente 
pelos dois serviços 

Número de prédios servidos pelo serviço de remoção de lixo. 

FONTE - Agência Municipal de Estatística. 

126 

115 

304 

28 518 

ASSISTítNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - I - Casas de 
saúde, hospitais e sanatórios - Estabelecimentos, segundo 
a finalidade, total de leitos, corpo clinico e auxiliar -
XII- 1957: 

DESIGNAÇÃO ENDERttÇO FINALIDADE 

Instituto Maria 

TOTAL 
DE 

LEITOS 

CORPO CLINICO E 
AUXILIAR 

MMicos 

Enfermeiros 
e auxiliares 

Diplomados Não 
diplomados -------------------------------------------- ------------ ----- ----- ------ -----

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11 

998 

Casa de Saúde Esperança . . . . . ..... . 
Casa de Saúde Dr. Arag,ão Vilar ...... . 
Casa de Saúde e Maternidade de Juiz de Fora ...... . 
Estância de Repouso Vieira Marques ....... . 
Estância de Repouso Nossa Senhora de Fátima .. . 
Hospitlll Dr. João Filício S. A.. . . . . . . . . . .... . 
Hospital Infantil Antônio Carlos.. . . . . . .. 
Maternidade Teresinha de Jesus. . ...... . 
Sanatório Dr. João Penido. . ... . 
Sanatório Dr. Hermenegildo Vilaça .. . 
Santa Casa de Misericórdia de juiz de Fora ... 

TOTAL .................. . 

FONTE - Agência Municipal de Estatistica. 

Alto da Boa Vista 
Rua Goiâs, 392 
Rua Delfim Moreira, 62 
Povoado de Muçungê 
Rua "A" 
Rua Almada Horta, 95 
Av. Barão do Rio Branco, 3 353 
Rua São Mateus, 476 
Povoado de Muçungê 
Av. Barão do Rio Branco, 3 401 
Av. Barão do Rio Branco, 3 353 

t •) São os mesmos da Santa Casa de Misericórdia de juiz de Fora. 

Neuropsiquiatria 
Neuropsiquiatria 
CHnica Geral e Cirurgia 
Tisiologia 
Neuropsiquiatria 
Clínica Geral e Cirurgia 
Pediatria·Cirurgia Infantil 
Clínica Geral e Cirurgia 
Tisiologia 
Clínica Geral e Cirurgia 
Clínica Geral e Cirurgia 

Vista do Instituto de Lacticínio "Cândido Tostes" 

39 
39 
77 
35 
34 
16 
74 
45 

366 
54 

213 

992 

2 - 2 
I - 6 

15 2 37 
2 - 2 
2 - 2 

11 - lO 
3 I 20 
2 - 12 

15 8 45 
(*) lO 22 

64 20 48 

117 41 210 



ASSISTltNCIA MÉDICO-SANITÁRIA - 11 - Assistên
cia hospitalar e serviços de saúde -XII- 1957 - Qua
dro-resumo: 

ESPECIFICAÇÃO 

c .... d«: ~úde,l !Médicos ..................... . 
hoopltRlla e · 
oanatórioo Corpo c.H.nico . {Diplo~adoo ..... 

e auxdtar Enfermeuos e Não dtplomados 
auxiliares 

TOTAL ..... . 

Serviçoo de Saúde - Número de Estabe:ecimentoo (oem interna-
mento), ................................................. . 

FONTE - Agência Municipal de Eotatlstica. 
NOTA: Dadoã oujeitoo a retificaç!.o. 

CAIXAS ECONôMICAS- 1957: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de Agências ... {Federal.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 
Estadual. ........................... . 

FONTE - Agência Municipal de Estatlstica. 

COOPERATIVISMO- 1957: 

RESULTADOS 

11 
992 

117 

41 
210 

251 

54 

RESULTADOS 

3 
1 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

Número de cooperativas ..... . ' . ' . ' ..... ' ' ' ' ' ' (1) 5 
Número de sócios. 

Capital (Cr$) ... { 
Subscrito. 

· · · · · Realizado. 

Valor patrimonial (Cr$) ..... . 
Valor de serviços executados (Cr$) ..... . 

FONTE - Agência Municipal de Estatlstica. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 

693 

6 316 360 
6 225 556 

5 531 329 
44 023 406 

(I) Relação nominal das cooperati'ras: Cooperativa de Consumo da Estaçio 
Experimental de Coronel Pachecc; Coopel'ativa de Consumo doe Bancârioa de Juiz 
de Fora; Ltd•.; Cooperativa dos Produtore• de Leite de Retiro Ltd•.; Cooperativa doa 
Produtores de Leite de Benfica Ltda., e C'>operativa do Consumo Sio Vivente Ltd•. 

CADASTRO PROFISSIONAL- 1957: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS 

Advogados ......................... . 
Agrônomos .......... . 
Dentistas ............... . 
Economistas ........................ . 
Engenheiros .... . 
Farmacêuticos 
Médicos ....... . 
Veterinários .. 

ASSOCIAÇÕES DE CARIDADE -1957: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número ............. . 
Número de associados ....... . 
Valor doo beneficios prestados (Cr$). 

FONTE - Agência Municipal de Estatística. 
NOTA: Dados sujeitos a retifica1:ão. 

ASSOCIAÇÕES 
- 1957: 

DE BENEFIC~NCIA 

ESPECIFICAÇÃ') 

Número .............. . 
Ndmero de associados ........ . 
Total de beneficios prestados. 
Valor doo beneficios (Cr$) .. 

FONTE - Agência Municipal de Estatística. 
NOTA: Dados sujeitos a retifica~;ão. 
(I) De 17 associações. 

201 
13 

240 
42 

113 
90 

167 
21 

RESULTADOS 

86 
19 794 

948 289 

MUTUÁRIA 

RESULTADOS 

18 
11 .991 

(I) 7 841 
(I) 3 994 920 

ASILOS E RECOLHIMENTOS- 1957: 

ESPECIFICAÇÃO 

TOTAL. 

Segundo o principal fim. {

Para menores desamparados. 

. . ~i~~o:~~~~~~. ~~~~~-~~r_a_~~ : : 
{

Masculinos ....... . 
Segundo o eexo dos internados. . Femininos. . . . . . 

Am boa os sexos .. 

Segundo a idade dos internados. { ~~~:!~~~~t~~. ~.~~i~~~~~: : . 
Tôdas as idades ....... . 

Internados em 31-XII. 

FONTE -· Agência Municipal de Estatística. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 

SINDICALISMO - 1956: 

ESPECIFICAÇÃO 

SINDICATOS DE EMPREGADORES 

RESULTADOS 

17 

5 
2 

lO 

4 
3 

lO 

3 
6 
8 

306 

'RESULTADOS 

Número ............ . 
Número de o6cioo em 31-XII ........ . 
Número de beneficios preotadoa ........ . 

.... I .... 
6 

405 
654 

SINDICATOS DE EMPREGADOS 

Número. . . . . . ............................... . 
Número de sócios em 31-XII ...................... . 
Número de beneficios prestadoa .................... . 

FONTE - Agência Municipal de Estatlotica. 
NOTA: Dad09. au;eitos a retificacão. 

Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A. 

21 
8 618 

16 505 

399 



EDUCAÇÃO - I - Ensino primário geral - Organização e matrícula em 31 de março de 1957, segundo a entida-
de mantenedora e a localização, no município: 

UNIDA- CORPO DOCENTE MATRICULA EM 
31 DE MARÇO 

ENSINO ENTIDADE LOCALIZAÇÃO DES 
MANTENEDORA ESCOLA-

RES Catedrá- Auxiliares Total Masculino Feminino ·rota! 
ticos 

-------------·--- -----------------------f-·--- -----'-------------------- ------

l 
Urbana ..... , .. 37 38 601 503 I 104 
Distrital. .. 

Estadual. .. Rural. .. 

TOTAL .. 37 38 601 503 I 104 

l 
Urbana .... . .. ....... 
Distrital ..... 

Municipal. .......... Rural. ..... 

TOTAL ... 
Infantil. ...... 

Particular ............. I Urbana ......... 9 18 8 26 376 461 837 
Distrital. ........ 
Rural. ......... 

TOTAL ... 9 18 8 26 376 461 837 

I 
Urbana ........ lO 55 9 64 977 964 941 
Distrital. .............. 

Resumo .... Rural. .......... 

TOTAL. lO 55 9 64 977 964 I 941 

l 
Urbana ..... 14 222 27 249 4 467 4 187 8 654 
Distrital. ........ 13 19 19 412 332 744 

Estadual. ....... Rural. ...... , .. 11 69 5 74 I 191 078 269 

TOTAL ..... 38 310 32 342 6 070 5 597 11 667 

l 
Urbana ....... 12 41 41 646 631 I 277 
Distrital. ... 

Municipal. ........ Rural. ....... 49 83 83 I 539 238 2 777 

TOTAL .. 61 124 124 2 185 869 4 054 
Fundamental comum .. 

Pft"'"'"'·· ........ ·l 
Urbana .... 23 133 28 161 I 882 2 254 4 136 
Distrital. ....... 
RurAl. .... 5 5 120 135 255 

TOTAL .......... 24 138 28 166 2 002 2 389 4 391 

R~mo .... ······.······l 
Urbana ........ 49 396 55 451 6 995 7 072 14 067 
Distrital. 13 19 19 412 332 744 
Rural. ...... 61 157 5 162 2 850 2 451 5 301 

TOTAL. 123 572 60 632 10 257 9 855 20 112 

I 
Urbana .. 8 24 25 660 2_88 948 
Di8trital. .. 

Estadual .. Rural. 

TOTAL. 8 24 25 660 288 948 

l 
Urbana. 
Distrital. 

Municipal. .. Rural. ... · 35 35 

TOTAL. 35 35 
Fundamental supletivo ..... 

I 
'Urbana. 4 4 4 72 16 88 
Distrital. 

Particular .... Rural. 4 4. 4 87 56 133 

TOTAL. 8 8 8 159 62 221 

l 
Urbana ..... 12 28 29 732 304 036 
Distrital. .. 

Resumo. Rural. .. 5 5 5 122 46 168 

TOTAL. 17 33 34 854 350 I 204 

l 
Urbana ...... 
Distrital. .. 

Estadual. Rural. 

TOTAL. 

I 
Urbana ..... 

Municipal.. 
Distrital. .... 
Rural .. 

TOTAL. 
Complementar .. 

l 
Urbana .. 2 3 3 33 28 61 

Particular .... 
Distrital. 
Rural. 

TOTAL .... 3 3 33 28 61 

I 
Urbana ......... 2 3 3 33 28 61 

Resuino. 
Distrital ..... 
Rural. ... 

TOTAL .. 2 3 3 33 28 61 

FONTE - Ag!ncia Municipal de Estatlstica. 
NOTA: Dados sujeito• a retificação, 

IJ.OO 



S.A.P.S. - Restaurante Popular 

Vista interna do refeitório do S.A.P.S. 

1101 



11 - Ensino não primário - Organização e movimento 

didático - 1957: 

ORGANIZAÇÃO MOVIMENTO DIDÁTICO 

CURSOS Unidades Corpo Matricula Matricula 
escolares docente geral efetiva 

------------ ----- ----- ----
Superior lO 240 I 106 I 046 
Secundário. 29 443 f> 104 5 406 
Pedagógico. I 23 82 82 
Industrial. 2 24 169 135 
Comercial. 7 95 849 763 
Artístico .. 2 20 366 302 
Agrícola. ...... I lO 30 22 
Outros cursos. I 12 165 15f> 

TOTAL. 53 867 8 871 7 912 

FONTE - Agência Municipal de Estatlstica. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 

Fre- Pro- Condu-
qüência moçã:> são de 

curso ---- ---- -----
803 732 238 

5 421 4 029 915 
60 67 14 

155 96 29 
708 657 214 
314 272 67 

25 22 22 
96 .. ---

7 582 5 875 I 499 

III- Ensino não primário- Matrícula inicial- 1958: 

CURSOS 
Total 

Superior. I 060 
Secundário. 5 464 
Pedagógico. 247 
Agrícola. 45 
Comercial 776 

TOTAL GERAL. 592 

FONTE - Agência Municipal de Estatística. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 

SEXO 

Homens Mulheres 

827 233 
3 313 151 

247 
45 

417 359 

4 602 990 

OUTROS ASPECTOS CULTURAIS - I - Bibliotecas 
públicas e semipúblicas - 1957: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número. 
Número de volumes. 

FONTE - Agência Municipal de Estatística. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 

RESULTADOS 

(I) 12 
44 576 

11) Das 12 bibliotecas acima, uma possui 17 920 volumes, 3 de 2 000 a 7 472 
e as demai3 com menos de 2 000 volumes. 

11 - Diversões públicas - 1. 
- 1957: 

Cinemas e Cine-teatros 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de emprtlsas existentes. 
Número de cinemas e cine-teatros existentes. 
Número de sessões realizadas. 
Capacidade total 
Número total de espectadores. 

FONTE - Agência Municipal de Estatística. 
NOTA: Dados sujeitos a retifica~ão. 

RESULTADOS 

(ll 
lO 
17 

10 078 
9 279 

597 686 

(I) Não foram computados os dados de Cine Auditório Benfica. 

III- Associações culturais- 1957: 

ESPECIFICAÇÃO 

Científica ........ . 
Física . . . .. . r 
Artística ... . 

Número de associações destinadas a culturas I Literária . . . . . . 
Outras ... 

TOTAL. 

Número de sócios .. f 
Artlstica .... 
Cientifica . 
Física . 

1 
Literária 
Outras. 

TOTAL 

FONTE - Agência Municipal de Estatistica. 

RESULTADOS 

lO 
9 

39 
11 
17 

86 

I 382 
726 

16 635 
I 066 
5 056 

24 865 

IV - Imprensa periódica - Discriminação, segundo os 
característicos - 195 7: 

ESPECIFICAÇÃO 

TII<:AGEM 
NúMERO Mll:DIA 

POR 
EDIÇÃO 

-------------------------- ----- __ 4 ___ _ 

Periódicos 
lados. 

arro- /

Jornais f 
f Matutinos .. 

Diários Vespertinos. 

l SOMA .. . 

l 
Semanários .......... . 
Quinzenários ......... . 

SUBTOTAL ....... . 

f Quinzenários .... . 
Mensários ....... . 

R e v i s ta s·l Bimensários ..... . 

SUBTOTAL .. . 

TOTAL. (1) 

2 
3 

5 
5 
I 

11 

4 

15 

16 870 
18 800 

35 670 
61 800 

I 000 

97 870 

21 000 
2 850 
1 500 

25 350 

123 220 

FONTE - Agência Municipal de Estatística. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 
( 1) Nomes dos periódicos: "A Tarde"; Diário Mercantil"· "Diário da Tarde'"· 

"FOlha Mineira"; "Gazeta Comercial"; "A Cidade"; ''Corre{o da Mata"· "La; 
C~tó~ico":. ::o }::ombate"; uo Lampadário"; "Imprensa de Minas"; "O P~queno 
Mtsstonáno ; A Tõrre de Marfim"; "0 Linnee e Manchester". 

V- Radiodifusão- Emissoras- 1957: 

FRE-
QÜÊN- FAIXA 

DESIGNAÇÃO DA PREFIXO CIA I> E 
E~IISSORA kr/s ONDAS 

----------- ---- ---- ---
Rádio Di f usara !'.linM 

0Prais Lt.tln. ...... 
Rádio Industrial de J~·i; 

Z .Y .V.-23 730 ~léu ias 

de Fora. ZY.T.-9 I 090 Ml·dins 
Z.Y.V.-32 4 92ó Curtas 

ltádio Soeiedaue de Juiz 
de Fora .............. P R ll.-3 I 010 ~H'llias 

FONTE - Agência ~lunicipal de Estatística. 
XOTA · Dados sujeitos a retificação. 

:<IÚMERO 
DE 

DATA DISTÂNCIA HORAS 
DA MAIS LON- DE 
}nl GÍ:<IQUA EM IRRA-

E~IIS- QUE FOI DIAÇÃO 
S.\ O OUVIDA DURAN-

TE o 
ANO 

-- ------ ----

1955 llelo Horizonte 5 585 

19-19 Pará 7 63! 
1{15~ Japão 7 634 

1926 Espírito Santo 7 oao 

VI- Excursionismo- Meios de hospedagem- 1957: 

DE:-/OmCI/AÇ.\0 

( ;ramlc I lotei Centenário. 
! :rande Hotrl !te nascença. 
Hotel Astória. 
Jl otrl Avenida .. 
Hotel fludson. 
HotPI !\tina.-; (ierais. 
Hotel Hão .f os(•. 
Hotel São J.uí:; 
~lagt•stic llotrl.. 
Lux Hotel. 
~linas Hotel ... 
:'\atai Hotel. 
Jmprrial Hotel. 
.P~í.laec Hotel Lt.<la. 
lt<X·ha Hotel Lt.<ln. 
lUa Hotel. 

Pí'nsão América .. 
P<'nsão Assis. 
Prnsão Atlântira .. 
Pensão ~1 inag Ui o 
Pensão Rio Branco. 
Pengão \'itória. 

TUTAL. 

ACOMODAÇÕES 

Quartos 

Total 

72 
5f) 

20 
22 
:Jij 
20 
21) 
aa 
:J:l 
IS 
-l:l 
24 
.;z 
45 
.12 
:t~ 
:m 
l:l 
22 
2!) 

15 
22 

ill 

rorn 
água 

corrente 

70 
s:l 
20 
22 
;~i i 
2() 
25 
:l:l 
:l:l 
15 
t:l 
24 
52 
45 
52 
:?.~ 

l:l 
4 

IH 
4 

H 

024 

Aparta
mentos 

lO 
21) 

20 

CapacitladP 
{número 
total de 

hóspedes) 

IH 
58 
40 
-14 
:lO 
:lO 
50 
;o 
41 
25 
tü 
25 

106 
150 
~o 
,;o 
60 
2!) 
-11 
·IS 
30 
21 

z:Jo 

DIÁrt!AS 
(C,·S) 

X os 
quartos 

180 
180 
100 
100 
170 
170 
170 
180 
ISO 
100 
170 
ISO 
200 
250 
200 
100 
120 
140 
120 
140 
120 
120 

No3 
aparta
mentos 

350 

350 

350 
380 
350 

Hl\:TE - Divis:io de Estatística Ecoli'imic·a - lkpartamrnto Esbdual de Estltística 

Aeroclube Municipal 



Vi:;ta do prédio da emprêsa de construções mais antiga do Estado de Minas Gerais 

Escola Apostólica São Domingos 

403 



VII- Praça de esportes- 1957: 

ESPECIFICAÇÃO 

N6mero ................................................... · · 
Destinadas a volibo,l .................................... . 
Destinada a basquetebol e volibot. ....................... . 
Destinadas a futebc•t. ................................... . 
Destinada a volibol, basquetebol e futebol. ............... . 
Destinadas a voli bol e futebol. .......................... . 
Destinadas a volibol, basquetebol e futebol de salão ....... . 
Destinada a hipiamc> .................................... . 
Destinada a tenis . ....................................... . 
A outras finalidades . ................................... . 

FONTE - Ag@ncia Municipal de Estatlstica. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 

RESULTADOS 

31 
5 
1 
5 
9 
1 
7 
1 
1 
I 

VIII- Certames culturais- 1957- Conferências e con~ 
gressos- 1957: 

ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS _____ .;__ _______________________ ··-------
COfereDcias realizadas . ...................................... . 
Congressos . ................................................ . 

FONTE - Agencia Municipal de Estatlstica. 
NOTA: Dados sujeitos a retificação. 

17 
6 

CULTOS- 1957- Culto católico e não católico: 

ESPECIFICAÇÃO 

CULTO CATOLICO 

N6mero de par6quias................. . ............. . 
Número de catedrais ......................................... . 
Número de ma_trizes ........................................ . 
Número de igrejas comuns .................................. . 

N6mero de capelas ........ {P6bl_icas.: ....................... . 
Sem1p6bhcas ..................... . 

Batizados .............. · · Naoc1dos em 1956 ................ . 
{

Nasc!dos em 1957 ................ . 

Nascidos antes de 1956 .......... . 

Número de crismas. . ............................. . 
N6mero de comunhões ........ . 
Número de casamentos .... . 
Número de procissões . ..... . 

{

Destinadas ao sexo masculino . .... . 
Número de associações reli- Dest~nad. as ao sexo feminino ...... . 
gioaas Desttnadas a ambos os sexos ...... . 

TOTAL ..................... . 

Feminino ........... . 
Número de membros .... ·. Ambos ............. . !

Masculino .......... . 

TOTAL ........ . 

CULTO PROTESTANTE 

Número de templos ........................... . 
Número de salões ......................... -. 

{

Masculino ....................... . 
N '- e d m mb os Feminino . ....................... . umroeer ..... . 

TOTAL .................. · ... . 

Ma_tr_fc~la nas Escolas Do- Feminino .............. . 
{

Masculino ............. . 

ffilDlCats . 
TOTAL ........... . 

CULTO ESPIRIT A 

Número de centros espfritas . ........................... - . · - · -
N6mero de membros existentes em 31-XII-1957 ............. . 
Número de sessões realizadas durante o ano ........... . 

FONTE - Agencia Municipal de Estatlstica. 
NOTA - Dados sujeitos a retificação. 

Grupo Escolar Batista de Oliveira 

RESULTADOS 

17 
1 

15 
1 

56 
19 

2 924 
522 
169 

2 069 
700 506 

1 129 
119 

35 
33 
32 

100 

2 720 
5 124 

20 988 

28 832 

10 
4 

I 949 
2 459 

4 408 

920 
1 341 

2 261 

24 
2 957 
3 335 

FINANÇAS PúBLICAS - I - Receita arrecadada fe
deral, estadual e municipal e despesa realizada pelo muni
cípio- 1951-1957: 

-
RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) DESPESA 

REALIZAO 
ANOS 

Municipal NO 
Federal Estadual MUl!ITICIPI 

Total Tributária 
(Cr$ 1 ooo; 

------ --·--- ------ ------ -------
1951 ...... 74 504 61 264 27 301 23 390 32 223 1952 ....... 93 948 79 615 30 343 25 977 40 096 
1953 ....... 102 009 97 772 37 516 32 073 47 902 
1954 ..... .. 119 927 119 558 29 685 26 645 58 013 
1955 ..... .. 153 469 151 004 54 369 32 046 59 071 
1956 ..... .. 217 112 197 894 65 705 43 890 74 836 
1957: ..... ... . .. 93 885 57 511 98 157 

FONTES - Prefeitura Municipal, Coletorias Federal e Estadual e Depar· 
tamento Estadual de Estatística. 

li - Receita municipal arrecadada, segundo a natureza 
- 1956-1957: 

· ESPECIFICAÇÃO 
VALOR (Cr$) 

1956 1957 --------------------- ------------ ------

Renda ordiné.ria 

Tributãria !
Territorial. .. . 
Predial. ..... . 
Ind6stria e 

Impostos ~rofissões . . . 
Ltcença ...... . 
Diversos ..... . 

SUBTOTAL 

!
Rodoviária ... 
Limpeza Pú-

Taxas... blica ....... . 
Diversas ..... . 

SUBTOTAL 

Patrimonial ....................... . 
Industrial. ........................ . 
Diversas ...................... . 

TOTAL .................... . 

R e~ da extraordinária . ....... . 

TOTAL GERAL ...... . 

787 991 971 470 
19 152 488 23 705 267 

12 878 788 18 062 685 
1 882 299 2 078 799 
4 940 540 6 551 950 

39 642 106 51 370 171 

1 607 513 2 232 455 

1 ISS 765 1 480 596 
1 481 969 2 427 713 

4 245 247 6 140 764 

523 072 523 052 
5 057 712 8 733 337 
7 172 375 14 477 497 

56 640 512 81 244 821 

9 064 237 12 610 548 

65 704 749 93 855 369 

FONTES - Prefeitura Municipal e Agência Municipal de Estat!stica. 

REPRESENTAÇÃO POLíTICA - 1957 - A Câ1mara 
Municipal é constituída de 15 vereadores, assim distribuídos, 
segundo as legendas: PTB 4; PSP 1; PR 3; UDN 2; 

PSD 4; e PTN 1. Dos 53 708 eleitores inscritos para o 

pleito de 3-X-1955, compareceram às urnas 32 975. 

DIVERSOS ASPECTOS DO MUNICíPIO - O município 
de Juiz de Fora, situado na Zona da Mata, no Estado de 
Minas Gerais, tem o seu território bastante montanhoso e 
localizado entre as Cordilheiras do Mar e Mantiqu.eira. 

As elevações mais citadas na orografia de Juiz de Fora, tô
das pertencentes aos contrafortes da Mantiqueira, são: ser
ras dos Toledos, dos Macacos, de Água Limpa, dos Teixei
ras, dos Cristais, da Aliança, de Santana, de Carambi, de Pa
raíso, da Boa Esperança, da Saudade (onde se acha o pon
to culminante do município - 1 124 metros de attitude ), 

morro da Boiada e morro do Imperador. 

No setor hidrográfico, o principal curso d'água do mu
nicípio é o Paraibuna. Rio·· de águas escuras, encachoeirado 
e de inúmeras corredeiras, nasçe na Mantiqueira e corre no 
sentido N.O.-S.S.E. Além do Paraibuna, são ainda impor
tantes cursos d'água os. rios do Peixe; o Prêto e o Cágado 
que, com os seus inúmeros afluentes, proporcionam farta e 
abundante irrigação do solo municipal, concorrendo para a 
exuberância e f~rtura da produção agrícola da comuna. 



Quanto ao campo educacional, Juiz de Fora distingue
-se através de extensa rêde de estabelecimentos de ensino, 
alguns de largas tradições nm: meios educacionais do país. 
Além do ensino primário que é ministrado em mais de uma 
centena de estabelecimentos públicos e particulares, conta 
a cidade, no grau médio, com mais de 50 colégios que man
têm cursos ginasial, clássico, científico, básico, técnico de 
comércio e normal, abrigandCI mais de 6 mil estudantes, e 
ainda uma unidade de ensino agrícola . É de se destacar os 
modelares estabelecimentos de ensino tão justamente afa
mados: Instituto "0 Granbery" e a Academia de Comércio. 
No que se relaciona ao ensino superior, ministrado a mais 
de um milhar de acadêmicos, conta o município co~ as Fa
culdades de Engenharia, Ciências Econômicas, Direito, Me
dicina, Farmácia e Odontologia, Escola de Enfermagem, de 
Belas Artes e de Música. Encontra-se, também, em Juiz 
de Fora, a tradicional Escola de Laticínios Cândido Tostes. 
Juiz de Fora, no setor educacional, jamais deslustrou o que 
dela foi dito por Artur Azevedo, - a "Atenas Mineira". 

Com referência às atividades econômicas, vai encon
trar Juiz de Fora na indústria e na agropecuária as bases 
de suas finanças. A agriculhtra tem no café, no milho, na 
banana e no arro.z os seus prindpais produtos agrícolas, apre
sentando, sempre, êsses produtos bons resultados financei
ros através de com pensadora!: safras. A pecuária, bastante 
desenvolvida, tem no rebanhc· bovino a sua maior riqueza. 
Éste setor econômico da comuna apresenta índices apre
ciáveis e está sendo orientado pelos numerosos técnicos dos 
governos federal e estadual a:.i mantidos. Ao lado da agro
pecuária, constituem as indúBtrias em geral, destacando-se 
a de transformação, o principal ramo de atividade da po
pulação juiz-d~-forana. O parque industrial de Juiz de 
Fora que, em 1935, com 25a estabelecimentos, teve uma 
produção de quase 84 milhõe!: de cruzeiros, surge, em 1956, 
com 579 organizações indust:iais, cuja produção atingiu a 
cifra de quase 2 bilhões e 200 milhões de cruzeiros, confir
mando, assim, o cognome de "Manches ter Mineira". 

Tôdas as atividades econômicas do município têm seu 
desenvolvimento assegurado, dado à eficiente rêde de vigo
rosos e tradicionais estabelecimentos de crédito que, atra
vés de seus diferentes financiamentos, muito têm colabora
do para o progresso da região . 

Com referência aos transportes, Juiz de Fora é servida 
por duas vias férreas: a Estrada de Ferro Central do Brasil 
e a Estrada de Ferro Leopoldina. Quanto ao tráfego rodo
viário, a cidade possui várias emprêsas de transporte urba
no, boa e numerosa frota de ônibus e microônibus, o mes
mo acontecendo com os tranBportes rodoviários intermuni
cipal e interestadual. Possui, ainda, Juiz de Fora, uma em
prêsa de ferrocarris . 

Quanto à assistência médico-hospitalar, o município 
conta com unidades que, pela tradição e conceito que des
frutam na região, são procur~.dos pelos habitantes dos mu
nicípios vizinhos. Dentre os muitos estabelecimentos hospi
talares, é de se destacar a S~tnta Casa de Misericórdia -
edifício de 15 andares -, possuindo instalações confortá
veis e aparelhamento modemJ em 3 majestosos pavilhões . 
Juiz de Fora, além de 11 estabelecimentos de assistência 
médico-hospitalar, possui 55 :farmácias e 6 drogarias. 

No monumento ao Cristo Redentor (cume do morro 
do Imperador), nos Parques ,N'eiss e Mariano Procópio, na 

reprêsa João Penido e no Museu Mariano Procópio, o turis
ta encontra os seus lugares para passeios. Dentre êles o 
mais procurado é o Museu Mariano Procópio, instalado 
na antiga vivenda do construtor da União e Indústria e 
doado à municipalidade pelo Dr. Alfredo Ferreira Lage, 
onde é conservado valiosa coleção de telas, objetos de arte, 
coleção de armas, preciosidades bibliográficas, etc . 

Quanto à cidade, Juiz de Fora está localizada às mar
gens do Paraibuna, com a sua maior parte na "graciosa coli
na", como escreveu Inácio Gama, o primeiro cronista da 
cidade. Sua zona éomercial, que se estende pelas Ruas Hal
feld, Marechal Deodoro e Batista de Oliveira e pelas Ave
nidas Getúlio Vargas e Rio Branco, é bastante movimenta
da, dando mostra de que representa o setor comercial da 
cidade. Juiz de Fora apresenta ruas retas, amplas e bem 
traçadas. 

O Paraibuna - como disse certa vez o Dr. Sales 
de Oliveira - é o Nilo juiz-de-forano. "Deu-lhe nas mar
gens os primeiros casarios, fornece-lhe energia, oferece-lhe 
perspectivas de admiráveis realizações" . O Paraibuna, por 
várias vêzes. transbordando, levou a Juiz de Fora dias de 
lutas e de conseqüências funestas. Assim aconteceu em 
1922 ou 1923 e posteriormente em 1940. Após a enchente 
de 1940, foram iniciados os trabalhos de retificação do Pa
raibuna,· admirável realização da engenharia moderna, não 
só em "obras de arte de alto custo, como na retificação da
quele curso d'água e na mudança de seu leito em vários 
pontos, principalmente a jusante da cidade". 

Outra obra esplêndida, cuja inauguração é prevista 
para 1958, é o aeroporto de Juiz de Fora. Desprezado que 
foi o local onde se encontra o antigo campo de pouso, utili
zado pelo Aeroclube local, foi o mesmo localizado em situa
ção privilegiada e será, por certo, um dos melhores aeró
dromos do Brasil. 

Acha-se instalada na cidade uma Agência Municipal 
de Estatística, unidade do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, órgão êste presidido por aquêle que, distin
guido com o título de "cidadão benemérito" da "Princesa 
do Paraibuna" - professor Jurandyr Pires Ferreira, tem 
por essa tradicional, histórica e progressista cidade da Zo
na da Mata a sua mais profunda admiração e carinho. 

JURAMENTO - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo deve-se à tradição de ter pas
sado, pelo local, a bandeira de Fernão Dias e de ter havido, 
às margens do riacho que banha a sede, "um juramento de 
fidelidade" da bandeira para com o intrépido bandeirante. 
As razões de tal juramento não parecem claras; a tradição 
afirma ter êle ocorrido quando da insurreição chefiada por 
José Dias, filho natural de Fernão, o que está em inteiro 
desacôrdo com os dados históricos consignados em traba
lhos a respeito da lendária figura do "Govern~dor das Es
meraldas". Os incidentes que culminaram com o enforca
mento de José Dias, julgado e condenado por seu pai, deram
-se, segundo Diogo de Vasconcelos, o mais acatado historia
dor mineiro, no arraial do Sumidouro, "a uma légua da mar
gem esquerda do rio das Velhas, na fralda de uma colina 
do Anhahonhacanha". Ora, o córrego do Juramento é um 
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pequeno afluente do rio Verde Grande. Se "juramento" hou
ve há de ter sido em outra oportunidade e por outras ra
zões que não o movimento de rebeldia encabeçado por José 
Dias. O que é certo, contudo, é que a tradição local dá a 
razão supra-esplanada para a origem do topônimo. Ainda 
pela tradição local, uma vez que inexistem ou não são do 
conhecimento público documentos positivos que a desmin
tam, somos levados a crer que a região onde se acha o mu
nicípio, após a retirada da Bandeira de Fernão Dias, caiu 
em completo esquecimento e abandono, voltando a ser pi
sada novamente por pés civilizados só após dois séculos, 
por sertanistas baianos que aí teriam passado nos primeiros 
anos do século. Os baianos, portanto, teriam fundado o pri
mitivo arraial, às margens do mesmo curso d'água, duzentos 
anos antes descoberto pelo paulista Fernão Dias. Essa mes
ma tradição, que guardou fatos tão distantes no tempo, não 
preservou o nome dos primeiros brancos a se radicarem. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVO-JUDICIARIA - O 
município foi criado pela Lei número 1 039 de 12 de de
zembro de 1953, com território desmembrado do de Montes 
Claros, do qual era distrito. A instalação solene deu-se a 1.0 

de janeiro de 1954; pertence ao têrmo e à comarca de Mon
tes Claros. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona do Médio São Francisco, no estado de Minas 
Gerais. O aspecto geral do seu território é montanhoso e 
a área é de 692 km2. 

o 

I .. 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge

ral de 1950, era de 6 919 habitantes a população do municí

pio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatística 

de Minas Gerais dão 7 320 pessoas como sua população 

provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 

deverá ser de 11 habitantes por quilômetro quadrado. 
Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, 

era a seguinte a situação do distrito de Juramento, núcleo 
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em tôrno do qual se emancipou posteriormente o atual mu
nicípio: 

ESPECIFICAÇÃO 
Homens Mulheres 

TOTAL 

Números 
absolutos 

% oõbre 
o total 
geral 

------------------- ----- ------------ ---

Quadro urbano .. 
Quadro ouburbano. 
Quadro rural. .... 

TOTAL ..... 

220 
26 

3 139 

3 385 

223 
30 

3 281 

3 534 

443 
56 

6 420 

6 919 

6,40 
0,80 

92,80 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Agricultura, 
pecuária e silvicultura - A produção agrícola no município, 
em 1955, foi expressa pelos dados constantes da tabela: 

AREA 
PRODUÇÃO VALOR 

CULTURAS 
AGRlCOLAS (h a) 

Unidade Quanti· Cr$ 1 000 % oõbre 
da de o total 

---- -----· 

Milho .............. 950 Saco 60 kg 15 000 3 000 23,48 
Algodão .......... .. 1 100 Arrõba 40 000 2 800 21,91 
Mandioca ......... 355 Tonelada 5 260 2 630 20,58 
Feijão ............ 450 Saco 60 kg 6 000 2 520 19,72 
Outrao ............ 139 - -- 1 824 14,31 

TOTAL. . .... 2 994 - -- 12 774 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, dessa forma se apresentaram 
os rebanhos de Juramento: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 
% oõbre 
o total 

-------------------1------- -------------

Asininos .......... . 
Bovinos ............ . 
Ca~~inos .. . 
Equmoo ..................... . 
Muare9 ........... . 
Ovinos ........ . 
Su!noo .... . 

TOTAL ... 

200 
30 000 

500 
3 000 
1 300 

500 
5 000 

200 
36 000 

50 
3 000 
2 600 

50 
5 000 

46 900 

0,42 
76,79 

0,10 
6,39 
5,54 
0,10 

10,66 

100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro abaixo é 
um demonstrativo dos melhoramentos na sede municipal 
em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 
Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais. 

ESPECIFICAÇAO 

Número de prédios existentes .. 

LoAradouros públicos 

Existentes ... 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

108 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

servido por 80 quilômetros de estradas de rodagem, que se 

acham sob a administração municipal, e pela Estrada de 

Ferro Central do Brasil. 

Em 1955, a Prefeitura municipal registrou uma camio·
neta, 2 caminhões, 1 ônibus e 14 jipes, entre veículos auto

motores. 

Para as distâncias e vtas de acesso da sede aos mu
nicípios vizinhos e às capitais do Estado e da República, 

damos, a seguir, as respectivas 



Tábuas ltinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

MUNIClPIOS 
LIMlTROFES 

Montes Claros ......... . 

Grão-Mogol ........... . 

Francisco Sá .. 

Bocaiúva 

Capital Estadual (1) .. 

Capital Federal (I) ... 

DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

42 Onibus 

197 Onibus 

97 Onibus 

98 Onibus 

511 E.F.C.B. 

I 087 E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - O município conta com 45 es

tabelecimentos comerciais varejistas, dos quais onze, situa

dos na sede. Um correspondente encarrega-se das transa

ções bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA -· Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetizaç-ão, forn;cem os seguintes da

dos relativos à população urhma do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem 
Não Não 

sabem Sabem sabem Total ler e ler e ler e ler e 
escrever escrever(•) escrever escrever(•) 

·--------------

Homens ...... 209 109 100 52,15 47,85 
Mulheres ..... 220 97 123 44,09 55,91 

TOTAL. ........ ...... 429 206 223 48,01 51,99 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Elementos coletados pelo Serviço de 

Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe

ríodo de 1954-1956, permiten dêsse modo situar o ensino 
primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 
DADOS NUM!l:RICOS 

1954 

Unidades escolares. 

Corpo docente .... 

Matricula efetiva .. 

13 

19 

798 

14 

21 

998 

18 

27 

I 164 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à 
população infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
69,16%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, nos anos de 1954 a 1955 é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FIN .... NÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tril:utãria realizada deficit 
--------------------

1954 .. 703 647 701 2 
1955 .. 807 730 788 19 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
o movimento no período de 1954-1955, foi: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA 

(Cr$ I 000,00) 

Estadual Municipal 
--------------- -------1----·-
1954................................. 308 
1955................................. 2 754 

703 
807 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município, lo
calizado na Zona do Médio São Francisco, ocupa região 
montanhosa, da qual o ponto mais alto é o denominado 
Pau d'óleo, na serra do Catoni. O território é banhado pelo 
rio Verde Grande, que recebe, pela margem direita, os 
afluentes: o Juramento, que banha a sede, Córrego das Ca
noas, e os cursos temporários do rio das Pedras e rio da Pra
ta. O Juramento recebe como afluentes o Minduri, que é 
temporário, e os córregos do Brejinho e Saracura. Essa rêde 
hidrográfica é insuficiente para as necessidades normais do 
município. O distrito-sede está localizado às margens do 
rio juramento. 

A principal atividade econômica é representada pela 
pecuária, cujo rebanho, em 1955, teve uma produção lei
teira de 1 800 000 litros, graças ao cruzamento do zebu -
que constitui o maior lastro com as raças gir, nelore e indu
-brasil. Em 1956, o município exportou, para outros centros 
do país, 3 600 cabeças de bovinos. A agricultura é outra 
atividade econômica apreciável para a vida municipal. 

Os principais povoados do município são os de Ribei
rão, Campo Grande, Saracura, Pau d'óleo e Mucambo. Na 
sede municipal há uma pensão. 

Para o pleito de 3-X-1955, havia 3 090 eleitores inscri
tos, dos quais apenas 1 096 compareceram às urnas, época 
em que foram escolhidos os 7 vereadores que compõem o 
Legislativo da cidade. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Francisco Fonseca Pinto) . 

JURUAIA- MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Por volta de 1898, o cidadão FranCisco 
Antônio de Melo, morador na região onde está hoje a 
cidade de Juruaia, doou a São Sebastião o patrimônio de 
Barra Mansa, que recebera, na qualidade de herdeiro, de 
seu sogro José Gonçalves de Resende. Desde então, se 
iniciou o povoado de Barra Mansa, construindo-se sua pri
meira capela, dedicada ao Santo Padroeiro, em tôrno da 
qual começou a surgir o casario. O primeiro nome da loca
lidade foi São Sebastião da Barra Mansa, em homenagem 
ao Padroeiro e, segundo crença popular, em virtude do en
contro vagaroso e manso de dois pequenos rios nas proxi
midades do povoado. Em 1911, quando já muitas mora
dias existiam no patrimônio do povoado e a sua evolução 
econômica se acentuava, foi êste elevado à categoria de dis
trito, ficando subordinado ao município de Muzambinho. 
Corria o ano de 1912, quando foi criada e instalada a agên
cia postal, tendo na pessoa de D. Maria Joaquina de Araú
jo a sua primeira agente. Com a elevação a distrito e a cria-
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ção da agência postal, grande impulso evolutivo recebeu o 

povoado. Deu-se em 1923 a mudança do nome do distrito 

de Barra Mansa para o de Juruaia, que significa "mansa 

barra", em face das expressões "juru" (mansa) e "aia'' 

(barra). 

O burgo crescendo sempre a bom crescer, progredia e, 

em 1942, por divisão datada de 19 de março, do Bispo 

Diocesano de Guaxupé, era a vila elevada à dignidade de 

paróquia, sendo nomeado o Padre Dr. Genésio Nogueira 

Lopes seu primeiro vigário. Em 1948, depois de ingentes 

e patrióticos esforçcs dos membros da comissão pró-emanci

pação de Juruaia, composta dos Senhores Eduardo Sene

dese, Pe. Dr. Genésio Nogueira Lopes, José Luiz Marcon

des Junior, José Senedese, Teófilo Resende, Antônio Tomé 

de Resende e Deputado Augusto de Figueiredo, foi o dis

trito elevado a município. 

O primeiro prefeito eleito para Juruaia foi o Sr. Eduar

do Senedese, cuja posse se deu a 1.0 de maio de 1949. De

pois de sua autonomia político-administrativa, o município 

tem progredido sensivelmente; novas residências foram 

construídas na cidade; edificou-se esplêndido prédio para o 

Grupo Escolar, que foi inaugurado em fevereiro de 1952; 

embelezaram-se as ruas; traçaram-se novas estradas e re

formaram-se as antigas; foram criadas várias escolas rurais 

municipais, e a Prefeitura, desde que iniciou as atividades 

em 949, triplicou sua arrecadação. Tudo isto mostra, de 

maneira eloqüente e insofismável, o progresso que alcançou 

Juruaia como cidade. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito foi cria

do pela Lei municipal n.0 146, de 27 de setembro de 1901, 

confirmado pela _Lei estadual n.0 556, de 30 de agôsto de 

1911, com a denominação de São Sebastião da Barra Man

sa. Segundo a "Divisão Administrativa, em 1911", figura 

o distrito denominado Barra Mansa, no município de Mu

zambinho, instalado a 1.0 de junho de 1912. Os quadros 

de apuração do Recenseamento Geral de 1.0 -IX-1920 apre

sentam o distrito de Barra Mansa figurando, igualmente, no 

município de Muzambinho. Em face do Decreto-lei nú
mero 843, de 7 de setembro de 1923, o distrito de São Se

bastião da Barra Mansa passou a denominar-se Juruaia. 

O texto da citada Lei n.0 843 apresenta o referido distrito 

integrando o município de Muzambinho, assim permane-

cendo nos quadros de divisão territorial datados de ..... . 

31-XII-1936 e 31-XII-1937, no anexo ao Decreto-lei esta

dual n.0 88, de 30 de março de 1938, e ainda na divisão 

territorial do Estado, vigente no qüinqüênio 1939-1943, 

estatuída pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de de

zembro de 1938. Em virtude do Decreto-lei estadual nú

mero 1 058, de 31 de dezembro de 1943, que fixou o quadro 

territorial para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o distrito 

de Juruaia figura igualmente no município de Muzambi
nho. Pelo disposto na Lei estadual n.0 336, de 27 de de

zembro de 1948, que estabeleceu a divisão judiciário-admi

nistrativa do Estado, em vigor no período de 1949-1953, 

criou-se o município de Juruaia, o qual, nessa divisão, figura 

constituído de um só distrito - o da sede. Semelhante
mente, segundo o quadro da divisão administrativa do Esta

do, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, estabelecido pela 

Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, o muni

cípio tem a mesma composição distrital fixada pela Lei 

n.0 336, isto é, somente um distrito: o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - A Lei estadual n.0 336, 
de 27 de dezembro de 1948, que estabeleceu o quadro terri
torial vigente no qüinqüênio 1949-1953, criou o município 

de Juruaia, subordinando-o à comarca de Muzambinho. De 

acôrdo com o quadro da divisão territorial judiciário-admi-· 

nistrativa do Estado, fixado pela Lei estadual n.0 1 039, de 

12 de deze~bro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 1954-· 

-1958, o município está subordinado à comarca de Muzam·· 

binho. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o Município 

na Zona Sul, no estado de Minas Gerais. O aspecto geral 

do seu território é montanhoso. A sua área é de 237 km2 • 

A temperatura média, em graus centí.grados, apresenta os 

seguintes vaiares: para as máximas, 27,5; para as mínimas, 

14,5; e compensada: 22. A sua sede municipal, situada a 
895 metros de altitude, tem como coordenadas geográficas 

21° 14' 42" de latitude Sul e 46° 35' 00" de longitude O.Gr. 

Dista da capital do Estado, em linha reta, 315 km, no ru
mo O.S.O. 

SITUAÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 

Geral de 1950, era de 7 708 habitantes a populaçã,o do 

município. Estimativas do Departamento Estadual de Es·· 

tatística de Minas Gerais dão 8 148 pessoas como sua.po
pulação provável em 31-XII-55, quando a densidade de-· 

mográfica deverá ser de 34 habitantes por quilômetro qua·· 

drado. 



Localização da população -- De acôrdo cvm os dados 
do· Censo de 1950, era a seguinte a localização da popula
ção municipal: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ........................... . 
Quadro rural ................... . 

TOTAL GERAL .......... . 

Ho1 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

Total 

nens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 

479 450 929 12,05 
I 421 3 358 6 779 87,95 

I 900 3 808 7 708 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade - Consoante o Recenseamento Geral de 1950, 
assim se distribuía a populaç:io local segundo os ramos de 
atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ............ . 
Indústria de transformação ...... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

l~ári~, crédito, seguros e capita-
llzaçao ....................... . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ..................... . 
Profissões liberais ............... . 
Atividades sociais ............... . 
Administração pública, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom~aticas, não remu· 

neradas e atividades escolares dia· 
centes ....................... . 

Condições inativas ........... .' .. . 

TOTAL .................... . 

Homens Mulheres 

:! 096 149 
1 

54 
43 

1 
22 53 

44 
2 

25 12 

7 
5 

96 
120 

!i 516 

2 192 
79 

2 487 

Total 

Números 
absolutos 

2 245 
1 

54 
44 

1 
75 

45 
2 

37 

7 
5 

2 288 
199 

5 003 

% sObre 
o total 

geral 

44,92 
0,01 
1,07 
0,87 

0,01 
1,49 

0,89 
0,03 
0,73 

0,13 
0,09 

45,79 
3,97 

100,00 

Por motivos evidentes, do total de 5 003 pessoas é 
conveniente sejam subtraídm os efetivos correspondentes 
aos dois últimos ramos discriminados (ao todo 2 487 pes
soas). Resultam 2 516. As 2 245 pessoas ativas no ramo 
"agricultura, pecuária e silvicultura" representam 89,22 o/o 
sôbre êsse último total. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

CULTURAS 
AGRlCOLAS 

AREA 
(h a) 

PRODUÇÃO VALOR 

Unid:t.de Quantidade Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

----------------- -----1----
Caf6 .............. . 
Milho ............. . 

:~u~:~.-.-.·.·.·.~~:::::: 
Mandioca ......... . 
Outras ............ . 

TOTAL ....... . 

1 125 Arr~ba 
2 200 ·saco 60 kg 

690 
265 

28 Tone:ada 
94 

4 402 

50 000 
60 000 
12 400 
3 975 

750 

27 500 
9 600 
4 712 
I 421 
1 076 

854 

45 163 

"60,91 
21,25 
10,43 

3,14 
2,38 
1,89 

100,00 

É muito acentuada a a@ricultura na economia muni
cipal. Há culturas, em pequena escala, de banana, batata
-inglêsa, fumo, laranja, alho, batata-doce e amendoim . 

São os principais centres compradores dos produtos 
agrícolas do município: SantJs (café), Guaxupé e outros 
municípios paulistas, os demais produtos. 

26-24939 

Pecuária - Em 30-XII-55, desta forma se apresentavam 
os rebanhos de Juruaia: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS Cr$ 1 000 % sObre 

o total 

Aaininoa ...................... . 22 29 0,06 
Bovinos ...................... . 21 000 35 700 84,50 

i~~i~~:::::::::::::::::::::: 
Muares ....................... . 

480 72 0,17 
1 420 1 846 4,36 

450 900 2,U 
Ovinos ....................... . 800 120 0,28 
Sulnos ........................ . 4 500 3 600 8,51 

TOTAL .................. . 42 267 100,00 

A atividade pecuária tem grande significação econômi
ca para o município, sendo, depois da agricultura, a sua 
maior riqueza. Os rebanhos bovinos, em sua maioria, são 
constituídos de diversas raças em mistura, como o zebu, o 
caracu, o suíço e o holandês. A exportação de gado na co
muna, mais acentuada em anos anteriores, ainda merece 
realce. Guaxupé, Monte Belo e alguns municípios paulistas 
são os principais mercados compradores. 

A produção de leite atingiu, em 1955, 2 100 000 litros. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta· empre· 

INDÚSTRIA beleci 4 gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.o de Pot~ncia 

o total motores em c.v. 
---------------

Indústria de extração mi· 
neral ................ 3 9 38 5,38 - -

Indústria de transforma· 
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 52 151 587 83,15 7 97,5 

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. 5 15 81 11,47 2 10 

TOTAL ........... 60 175 706 100,00 9 107,5 

A produção industrial de Juruaia apresentou, em 1955, 
os valores que se seguem: 

Indústria de transformação: 13,8 milhões de cruzeiros; 

Indústria extrativa - 1,4 milhões de cruzeiros. 
Indústria manufatureira - 800 mil cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - O quadro abaixo é 
um demonstrativo dos melhoramentos urbanos na sede mu
nicipal em 1954, conforme registros existentes nos Servi
ços de Estatística da Viação e da Produção de Minas 
Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos 
Existentes ..................................... o •• o o •••• 

Ajardinados ............................................ . 
Outros ................................................ . 

Abastecimento de áJ1ua 
Pr~dios servidos, com ligações livres ..................... . 

Iluminação pública e domiciliar(•) 
INúmero de focos ............ . 

Logradouros iluminados ... \Consumo em kWh ... . 

Ligações domiciliares(•) 
De luz ................... {Número de ligações .......... . 

Consumo em kWh ........... . 

De fOrça ..... . ..... INúmero de ligações .......... . 
\Consumo em kWh ........... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMltRICOS 

177 

3tl 
1 

35 

127 
12 178 

98 
21 615 

7 
938 

1109 



MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 6 km de estradas de rodagem, que se acham 
sob a administraçíio particular. 

Em 1955, os veículos automotores registrados pela Pre
feitura Municipal eram 12 automóveis, 6 camionetas e 6 
caminhões. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇllO 

AO RIO DE JANEIRO 

De Juruaia a Guaxu~ .. . 
De Guaxupl: a Jur~ia ... . 
De J uréia a Cruzeiro .... . 
De Cruzeiro ao Rio de Ja· 

neiro ................. . 

TOTAL ............ . 

De Juruaia ao Rio de Ja· 
neiro, por automóvel, 
via Muzambinho (20), 
Palm~ia (28), Monte 
Cristo (38), Monte Belo 
(48), Trompowiski (62), 
Areado (91), Alfenas 
(127), Fama (143), Para
guassu (170}, Escaramu· 
ça (182), Eloy Mendes 
(200), Varginha (222), 
Palmela dos Coelhos 
(260), Campanha (268), 
São Bento (274), Camb.,. 
quira (288), Triângulo 
(299), Conceição do Rio 
Verde (325), Contendas 
(333), Caxambu (353), 
Boa Vista (368), Vidinha 
(374), Pouso Alto (383), 
Capivari (390), Itamon
te (401), Engenheiro Pas
sos (437), e dai pela ro
dovia São Paulo-Rio .. 

De juruaia a Guaxup~ ... 
De Guaxup~ ao Rio de Ja

neiro, via Alfenas (82), 
Varginha (136) ........ . 

A BELO HORIZONTE 

De Juruaia a Guaxu~ .. . 
De Guaxupl: a Jur~ia ... . 
De Jur~ia a Belo Horizonte 

TOTAL ............ . 

De Juruaia a Belo Horizon
te, via G'uaxupl: (24), 
J apy (26), São Pedro da 
União (53), Bom Jesus da 
Penha (76), Passos (128), 
São Jos~ da Barra (178), 
Formiga (228), Divin6po
lis (348), Pará de Minas 
(382), Betim (442) ..... . 

De juruaia a Guaxupé .. 
De Guaxupé a Belo Hori

zonte, via Passos (61) .. 

TOTAL .... : ....... . 

A GUAXUPI!: 

juruaia a Guaxupé ... 

A MONTE BELO 

De Juruaia a Monte Belo, 
via Muzambinho (20), 
Palm~ia (28), Monte 
Cristo (38) ............ . 

De juruaia a Muzam'binho 
De Muzambinho a Monte 

Belo .................. . 

TOTAL. 

A MUZAMBINHO 

De Juruaia a Muzambinho 

A NOVA REZENDE 

De J urua ia a Nova Re
zende. 

A SÃO PEDRO 
DA UNIÃO 

De juruaia a Guaxupé ... 
De Guaxupé a São Pedro 

da União.. . ........ . 

TOTAL .. 

-'110 

DISTANCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

24 Onibus 
74 Ferrovia 

361 Ferrovia 

252 Ferrovia 

711 

625 Rodovia 
24 Onibus 

414 A~rea 

24 Onibus 
74 Ferrovia 

792 Ferrovia 

890 

482 
24 

356 

380 

Rodovia 
Onibus 

A~rea 

24 Onibus 

48 Onibus 
20 Onibus 

28 Ferrovia 

48 

20 Onibus 

24 Onibus 

24 Onibus 

29 Onibus 

53 Onibus 

OBSERVAÇÕES 

C.M.E.F 
R.M.V. 

E.F.C.B. 

Real Transp. A~reoo 

C.M.E.F. 
R.M.V. 

C.M.E.F 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do municí
pio com 5 estabelecimentos comerciais atacadistas dos quais 
4 situados na sede, e, ainda, com 25 varejistas. Dêste~:, 12 
se localizam na cidade. Para as transações bancárias há 1 
correspondente. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutoo 1% aôbre o tota 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(• 

-------------------- ------- ------
{Homens ... 388 238 ISO 61,34 38,66 

Quadro urbano Mulheres .. 378 207 171 54,76 45,24 
TOTAL 766 445 321 58,09 41,91 

{Homens ... 2 664 822 I 842 30,85 69,15 
Quadro rural.. Mulheres .. 2 668 611 2 057 22,90 77,10 

TOTAL 5 332 I 433 3 899 26,87 73,13 

{Homens ... 3 052 I 060 I 992 34,73 65,27 
m geral...... Mulheres .. 3 046 818 2 228 26,85 73,15 

TOTAL 6 098 I 877 4 220 30,79 69,21 
E 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Elementos coletados pelo Serviço de 
Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, permitem dêste modo situar o ensino 
primário municipaÍ: 

ESPECIFICAÇÃO 
1954 

Unidades escalare! ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMI!:RICOS 

9 
14 

464 

1955 

12 
17 

495 

1956 

8 
14 

427 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 22,78%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

-
FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo Despesa 
- realizada ou 

Total Tributãria dcfici.t 
-------- --------
1951. ... ... 499 223 426 73 
1952 .. " ... 588 224 724 - 136 
19.>3. .. g58 236 867 - 9 
1954. ... ..... 754 252 731 23 
1955. ······· .... 925 355 693 H2 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
o movimento no período de 1951-1955 foi: 

1951 ... 
1952 .. 
1953 .. 
1954. 
1955. 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estadual 

993 
925 

I 472 
2 178 
2 983 

Municipal 

499 
588 
858 
754 
925 



ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Na Zona Sul do 
estado de Minas Gerais, na ~~strada Guaxupé-Nova Re
sende-Carmo do Rio Claro, ergue-se, graciosa, a nova 
cidade de Juruaia. Embora não esteja situada em local com
pletamente plano, suas ruas ::argas, belas e bem traçadas 
apresentam, em geral, inclina!;ão suave. 

O município de Juruaia, possuidor de terras férteis, sal
picado de altaneiras montanhas, tem um clima excelente. 
Agrícola e pastoril, tem nessas atividades as suas principais 
fontes de economia. Mantém relações comerciais com São 
Paulo, Guaxupé, Monte Belo, Santos e outras comunas vi
zinhas. 

Os principais cursos de ~gua que banham_ o -território 
municipal são: córregos da Barra M;msa, Areias, Santo Alei
xo, do Sino, da Grama, do Guiné, Santa Rita e rio Mu
zambo. Quanto aos recursos naturais, a província possui as 
seguintes cachoeiras, ainda inexploradas: "do João Vicente, 
no bairro Casinhas, com altun1 de 130 metros, e "da Maria 
Euflázia", no bairro Cachoeira, com uma altura aproxi
mada de 90 metros. 

Existe em J uruaia, mantido pelo Govêrno ·do Estado, 
um Pôsto de Higiene; 1 médico exerce sua profissão no 
distrito-sede . Ainda na cidad.e encontram-se 4 aparelhos 
telefônicos, uma pensão, uma biblioteca e uma agência pos
tal do Departamento dos Coneios e Telégrafos, criada em 
1912. No setor de assistência a desvalidos, conta o muni
CÍJ>io com o Asilo São Vicente de Paulo, mantido pela Con
ferência de São Vicente de PE1ulo. 

Os habitantes, tradicionalmente católicos, comemoram 
as festas de Reis, as de São Sebastião, as da Semana Santa, 
o Mês de Maria, o Mês de Junho e o .Natal. Dentre tôdas, 
distinguem-se as homenagens u São Sebastião- padroeiro 
da cidade -, realizadas de 11 a 20 de janeiro, e que atra
em pessoas de cidades vizinhas . 

Para o pleito de 3-X-1955, o município inscreveu 1 112 
eleitores, dos quais votaram, naquela ocasião, 532, quando 
foram sufragados os 9 vereado1:es que compõem o atual Le
gislativo da cidade. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente .de Estatística Vitor Fachêco). 

LADAINHA - MG 
Mapa Municipul no 7.0 Vol, 

HISTORICO - Ladainha aeha-se situada em uma ses
maria, anti~amente denominada Jacinto Mendes, sesmaria 
esta doada pelo Imperador D. Pedro II, em 1877, a um 
velho soldado veterano da guerra com o Paraguai. Com 
referência ao nome de Ladainha dado ao local, não se pode 
precisar nada. Contam os antigos que se originou pelo fato 
de residir nas proximidades de onde hoje se acha a cida
de de Ladainha um velho conhecido pelo alcunha de "Po
dô", assíduo rezador de terços onde incluía sempre uma 
ladainha. 

De .meados de 1914 a princípios de 1915, quando 
chegaram àquelas paragens o coronel José Ribeiro de Oli
veira, empreiteiro da Estrada de Ferro Bahia e Minas, e 
o pessoal que o servia, armou E1quêle um barracamento, que 
foi o marco inicial do povoado. 

O nome de Ladainha passou f!. figurar quase que ofi
cialmente após a conclusão dos trabalhos de construção 
da linha férrea e da estação. Havendo necessidade de ser 
dado um nome oficial à estação ferroviária, apelaram para 
que o cel. José Ribeiro sugerisse um nome; êle, a título 
de brincadeira, respondeu: Ladainha do Podô. O velho 

Podô morava próximo à residência do coronel e, como êste 

dizia, o incomodava muito com as suas ladainhas. Dêsse 
modo, não só. a estação férrea ficou com o nome de La~ 

dainha, mas também o povoado e, afinal, tôda a região. 

Um dos fatôres primordiais para o rápido desenvol

vimento do povoado foi a localização e construção, em suas 

terras, das Oficinas borais da Bahia e Minas, em 1926, épo

ca em que foram construídas cinqüenta ·e uma casas para 
residência dos empregados da ferrovia. O terreno para cons

trução foi doado pelo cel. Ribeiro que, nessa· ocasião, já ha
via adquirido a posse do Sr. Jacinto Mendes. 

Nessa mesma época, a pedido do capitão Adolfo Sá, 
então presidente da Câmara Municipal em Teófilo Otoni, 
fêz o coronel a doação de 10,5 alqueires de terras para edifi

cação da futura cidade, cuja área se acha desmembrada. 

Em 1929, a sede do distrito que se encontra na vila Con

córdia transferiu-se para Ladainha. Conforme assentamen

tos existentes nos "Livros de nascimentos e casamentos'' do 
Cartório de Paz em Ladainha, o povoado e seu território 

foram elevados à vila e distrito, em setembro de 1932, sen

do seu primeiro juiz de paz o major Manoel Silva Tava

res. A vila foi elevada à categoria de cidade, sede do atual 

município de Ladainha, em 1948. Os desbravadores da re

gião foram o cel. José Ribeiro de Oliveira, também con
siderado o fundador da cidade, Manoel Dias Machado e 
Antônio Ramos da Cruz, sendo os primeiros que ali fixa
ram residência. Atualmente, o município tem parte de sua 

economia baseada nas culturas de café, feijão, cana-de-açú

car, milho e arroz. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria

do com a denominação de Sete Posses, por Lei municipal 

n.0 47, de 12 de maio de 1894, tomando, posteriormente, 
o nome de Concórdia. A criação do distrito foi confirmada 

por Lei municipal n.0 22, <le 20 de janeiro de 1902. Publi
cações oficiais datadas de 1911, 1920 e o texto da Lei es
tadual n.0 843, de 7 de setembro de 1923, apresentam o 
distrito de Concórdia figurando no município de Teófilo 

Otoni. A Lei estadual n.0 1 128, de 19 de outubro de 1929, 

transferiu a sede do distrito de Concórdia para a povoação 
de Ladainha. Nos quadros de divisão territorial datados 

de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como no quadro anexo 
ao Decreto-lei estadual número 88, de 30 de março de 1938, 
o distrito de Ladainha figura no município de Teófilo Otoni. 

Pelo Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 
1938, o distrito de Ladainha foi transferido para o municí
pio de Poté. Em virtude do Decreto-lei estadual número 
1058, de 31 de dezembro de 1943, que fixou o quadro ter
ritorial para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, o distrito de 
Ladainha prende-se ao município de Poté, onde figurava no 

qüinqüênio 1939-1943. A Lei estadual número 336, de 27 



de dezembro de 1948, instituiu o município de Ladainha, 
cuja instalação se verificou a 1.0 de janeiro de 1949. Cons

tante, a divisão territorial do Estado, fixada pela mencio

nada Lei n.0 336, em vigência no qüinqüênio 1949-1953, o 
município de Ladainllia figura com um só distrito, o da sede, 

De acôrdo com a nova divisão administrativa do Es

tado aprovada pela Lei n.0 1 039, de 12 de dezembro de 
1953, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, criou-se no 

município de Ladainha um distrito: o de Concórdia do 

Mucuri. Conseqüentemente, na mencionada divisão terri

torial, o município de Ladainha compreende dois distritos: 

o da sede e o de Concórdia do Mucuri (ex-Concórdia). 

FORMAÇÃO JUDICIARIA - Nas divisões territoriais 

fixadas pelas Leis estaduais números 336, de 27 de dezem· 

bro de 1948, e 1039, de 12 de dezembro e 1953, para vi

gorarem nos qüinqüênios 1949-1953 e 1954-1958, o muni
cípio de Ladainha, instituído pela primeira dessas Leis, 

está sob a jurisdição do têrmo e da comarca de Teófilo 

Otoni. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona do M ucuri, no estado de Minas Gerais. O seu 

território é montanhoso. Tem uma área de 930 km2• A sede 
municipal, situada a 450 m de altitude, tem como coorde

nadas geográficas 17° 38' 06" de latitude Sul e 41° 43' 48" 

de longitude O. Gr. Dista da capital do Estado, em linha re

ta, 344 km, no rumo N. N. E. 

SITUAÇÃO A 
o .. 

1., 

... 

o 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 16 732 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 17 693 pessoas como sua população pro

vável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica de

verá ser de 19 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da População - De acôrdo com os dados do 

Censo de 1950, era a seguinte a localização da população 

municipal: 

POPULAÇA O 

Cidade ......................... . 
Quadro rural. .................. . 

TOTAL .................... . 

POPULAÇAO PRKSKNTit 
1.•-Vll-1950 

Homens 

1 018 
7 345 

8 363 

Mulheres Números 
absolutos· 

1 143 
1 226 

8 369 

2 161 
14 571 

16 732 

% oôbre 
o total 

12,91 
87,09 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA - Ramos de 
Atividade - Consoante o Recenseamento Geral de 1950, 
assim se distribuía a população municipal, segundo os ra
mos de atividade: 

POPULAÇAO PRKSKNTB 
DK 10 ANOS K MAIS 

ATIVIDADE. 
Total 

Homeno Mulhereo 
Números 

% oôbre 
o total 

aboolutoo geral 

Agricultura, pecuAria e ailvicultura 4 166 111 4 277 37,52 
lndú1triaa extrativas ............. 18 - 18 0,15 
lnd6otria de transformação ....... 102 - 102 0,89 
Comf:rcio de mercadorias ......... 80 6 86 0,75 
Prestação de serviços ............. 31 84 115 1,00 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ........................ 220 5 225 1,97 
Profissões liberais ................ 4 - 4 0,03 
Atividades sociais ................ 11 21 32 0,28 
Administração pública, Legislativo 

0,08 e Justiça ......... ·········· 9 I lO 
Defesa nacional e segurança p6blica 2 - 2 0,01 
Atividadeo dom&ticas, não remu-

neradas e atividades escolares dia-
centes .... ..... .. ..... . .... 375 5 168 5 543 48,62 

Condições inativas. ..... . ... 612 381 993 8,70 

TOTAL .. 5 641 5 783 11 407 100,00 -
Do total de 11 407 pessoas é conveniente sejam sub

traídos os dados relativos aos dois últimos ramos (ao todo 
6 536 pessoas) . Resultam 4 871. As 4 277 pessoas ativas no 
ramo "agricultura, pecuária e silvicultura" representam 
87,80% sôbre êsse último total. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - Constitui a agricul
tura o mais importante fator da economia provinciana, 
embora, seja município agrícola e pastoril. O principal 
centro consumidor dos produtos agrícolas do município é 
Teófilo Otoni. 

Vê-se mais detalhadamente a produção da comuna 
nos dados constantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (h a) 

(1955) Unidade Quantidadr Cr$ I 000 9~ oôbre 
c1 total 

----------- ----~--- ------ ------ -··---~ -·-----

Café ... 1 612 Arrôba 40 000 8 000 37,90 
Feijão .. .... 1 230 Saco 60 kg 22 750 4 550 21,55 
Cana .. ........... 750 Tonelada 30 000 3 600 17,05 
Milho ....... ····· 600 Saco 60 kg 14 300 2 145 10,15 
Arroz .. ..... 350 Saco 60 kg 7 000 I 400 6,63 
Outras ..... ... ... 221 - -- I 421 6,72 

TOTAL ... ..... 4 763 - - 2l 116 100,00 

Pecuária - A pecuana tem grande significação econômi
ca para o município. Todavia não há exportação de gado. 
Da produção de leite que, em 1955, atingiu 1 milhão de li
tros, parte é consumida pela população local e parte indus
trializada nas pequenas fábricas de queijo e manteiga. O 



abate de bovinos para consumo da população, em 1955, foi 
de 1 024 cabeças. 

Em 31-XII-55, dessa forma se apresentavam os reba
nhos de Ladainha: 

NúMERO 
VALOR 

REBANHOS 
(19SS) DE 

C~BEÇAS Cr$ I 000,00 % aôbre 
o total 

----- -----
Asininos ..... . ISO 300 0,81 

Bovinos ...................... . 12 300 17 220 46,98 

Caprinos ..................... . 400 48 0,13 

Eqüinos ...................... . 3 800 3 800 10,36 

Muares ....................... . I 800 3 600 9,81 

Ovinos ....................... . 700 tOS 0,28 

Sulnos ....................... . 14 soo 11 600 31,63 

TOTAL .................. . 36 673 100,00 

Indústria - A indústria é pouco desenvolvida, com uma 
produção que, em 1955, atingiu o valor de 700 000 cruzei
ros. 

Pode a mesma ser conhec-ida pelos seguintes dados: 

1!{.• de 
CAPITAL 

Pessoal EMPREGADO 
TIPO DE INDúSTRIA esta· empre-

(19SS) beleci· gado 
ril.entos Cr$ I 000 % aôbre 

o total 

Manufatureira e fabril. .......... 16 32 169 -
TOTAL ..................... 16 32 169 100,00 

MELHORAMENTOS URBANOS- O quadro abaixo é 
um demonstrativo dos melhoramentos urbanos na sede mu
nicipal em 1954, conforme Iegistros existentes nos Serviços 
de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais, 
sendo que os dados relativos à Iluminação pública e do
miciliar e Ligações domiciliares se referem ao ano de 1955: 

ESPECIFICAÇ.ii.O 

Número de priJdios existentes ..... 

Lo,radouros públicos 

Existentes . . .' ....... . 

Abastecimento d'água 

PrMioa servido!, Possuindo penas . .. 

{

TotalnLente ...... . 
Logradouroa aervi4os. . . . . . . Parcial mente . ... . 

T01AL ....... . 

Esgotos 

{
De de1.pejo .......... . 

Logradouros servidos ... 
De águas superficiais . . 

{
Pela rl!de ..... 

Pr~ioa esgotados . ......... . 
Por fousas .. 

llumina~ão pública e domiciliar 

{

Númen de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados..... Númen de focos ........... . 

Conouroo em kWh ......... . 

Li~a~õea domiciliares 

De luz ..................... {Número de ligações .. . 
Conouroo em kWh .. . 

. . . . . . . . . {
Númen de ligações ....... . 

De fôrça ........ . 
Consu1ao em kWb ......... . 

DADOS 
NUMI!:RICOS 

629 

13 

200 

3 
I 

4 

61 

100 

13 
soo 

72 300 

297 

68 474 

3 

2SO 000 

Tábuas ltinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

--- ------
MUNICIPIOS 
LIMITROFES 

Pot~ ... ...... 30 rodovia --
Malacacheta .. ... 72 rodovia --

Novo Cruzeiro . . 40 ferrovia E.F.ÉI.M. 

Teófilo Otoni .. 6S ferrovia e rodovia E.F.B.M. 

Capital Estadual. . 626 ferrovia e rodovia E.F.B.M. 

Capital Federal. ········· 1 179 ferrovia e rodovia E.F.B.M. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 78 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 20 se acham sob a administração estadual e 58 sob 
a municipal. É servido pela Estrada de Ferro Bahia e Mi
nas. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 3 camione
tas, 6 caminhões e 1 jipe. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 3 estabelecimentos comerciais atacadistas, situa
dos na sede, e, ainda, com 9 varejistas. Dêstes, 7 se locali
zam na cidade. O movimento bancário é executado por 1 
correspondente. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE S ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
e3crever(*) escrever(•) -------------------

r~~ 
870 427 443 49,08 S0,92 

Quadro urbano Mulheres .. 968 3S4 614 36,S7 63,43 

TOTAL 1 838 781 1 OS7 42,49 S7,S1 

r~· 
6 092 707 s 38S 11,60 88,40 

Quadro rural. . Mulheres .. 6 034 383 s 6Sl 6,34 93,66 

TOTAL 12 126 1 090 11 036 8,98 91,02 

r-~ 
6 962 1 134 s 828 16,28 83,72 

Em geral. ..... Mulheres .. 7 002 737 6 26S 10,S2 89,48 

TOTAL 13 964 I 871 12 093 13,39 86,61 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Elementos coletados pelo Serviço de 
Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, no pe
ríodo de 1954-1956, permitem dêsse modo situar o ensino 
primário municipal: 

DADOS NUM!l:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

19S4 19SS !9S6 
------

Unidades escolares . ... ...... ... 26 24 2S 

Corpo docente ... ..... ······· 39 31 34 

Matricula efetiva . . .. ...... 1 212 I 197 1 260 



FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (C~$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

---- ·------- ---·---·-
1951 ......... 429 134 279 ISO 
1952 .......... 493 151 392 IOI 
1953 .......... 895 181 563 332 
1954 .......... I 433 526 I 804 471 
1955 .......... 845 166 726 119 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 

o movimento no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

--------------------
1951. ....................................... . 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954 ........................................ . 
1955 ......................................... . 

RECEITA ARREt;ADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estalual 

528 
671 

I 143 
4 642 
I 007 

Municipal 

429 
493 
895 

I 433 
845 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O município de 
Ladainha, situado em região montanhosa, é banhado pelos 
rios Mucuri do Norte, Manso e Sete Posses, e pelos ribei
rões d'Areia, d'Anta, Bonsucesso e outros. Mantém comér
cio com Teófilo Otoni, São Paulo e Distrito Federal. Há 
em seu território, e constitui motivo de atração para os vi
sitantes, a "Pedra da Ladainha", a pouca distância da sede 
rnunicipal. A referida pedra, em forma de charuto, mede 
230 metros de altura, tendo no seu cume um cruzeiro com 
12 metros que, à noite, é iluminado. 

No distrito-sede, a assistência é prestada por 2 serviços 
de saúde e 3 médicos. Três pensões hospedam os visitantes. 
Há 2 cinemas e duas unidades de ensino industrial. 

Para as eleições de 3-X-1955, estavam inscritos 1 815 
cidadãos, dos quais compareceram às umas 931. Àquela 
época, foram eleitos os 9 vereadores que compõem o Legis
lativo da cidade . 

Acha-se instalado em Ladainha uma Agência de Es
tatística, órgão componente do sistema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Inácio Zacarias Vieira) . 

LAGOA DA PRATA - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO- Nos primórdios do século XIX, o cidadão 
Joaquim Caetano de Novais instalou-se na região que 
mais tarde viria a ser o povoado de São Carlos de Pantano, 
hoje Lagoa da Prata. Em 1840, mais ou menos, Francisco 
Bernardes, vindo de Carmo da Mata, adquiriu de Joaquim 
Caetano as terras da então Fazenda do Pantano. Missio
nários, em viagem de pregação, ao passarem por aquelas 
paragens, em 1854, hospedaram-se na fazenda de Francisco 
Bernardes. Conta-se que ao se levantarem, viram o belís
simo espetáculo do sol batendo sôbre .as águas onduladas 
de prata da lagoa, e com entusiasmo a denominaram "La
goa da Prata". 

Igreja-Matriz de São Carlos Borromeu 

Carlos José Bernardes, sobrinho e genro de Francisco 
Bernardes, comprou de seu sogro, em 1875, a Fazenda do 
Pantano. Fazendeiro próspero, homem progressista, deu iní
cio, em 1896, com a ajuda de seus cunhados Alexandre Ber
nardes Primo, Rodolfo Bernardes, Joaquim Gomes Pereira 
e o amigo Cirilo Maciel à construção do povoado do Panta
no. Pri~cipiaram pela edificação de uma capela que, em 
1900, amda não havia sido concluída, sendo, porém, benta 
pelo Rev.mo Monsenhor Otaviano José de Araújo, no dia 
3 de janeiro dêsse ano, para ali ser sepultado o c!I Carlos 
José Bernardes. O c."1 Carlos Bernardes, pouco antes de sua 
morte, havia doado terreno ao bispado de Mariana e a 
tôdas as outras pessoas que quisessem construir no patri
m~nio d~ povoado. Logo depois da conclusão da capela, 
fo1 dado a praça que lhe é fronteiriça o nome de c.e' Carlos 
Bernardes. Na mesma época da inauguração da capela, 
era construída na povoação a primeira casa comercial na 

Praça c.e' Joaquim Gomes Pereira, e criada a Agência 
Postal, por intermédio do Sr. Cirilo Maciel. Em 1916, 

graças aos esforços e influência do c.C1 Alexandre Bernar

des Primo, foi inaugurada, com grande e geral jubilo da 

população local, a estação da então Estrada de Ferro 

Oeste de Minas Gerais que recebeu o nome de Lagoa 

da Prata. Em 1923, foi criado o distrito de Lagoa da Prata, 
com sede no povoado de São Carlos do Pantano, qUie pas
sou a chamar-se Lagoa da Prata. Elevada à catego1ria de 

cidade em 1938, a cidade de Lagoa da Prata vem refletin
do, nas onduladas águas da lagoa que lhe deu o nome, o 
seu progresso. 

Vista parcial da cidade 



Prefeitura Municipal 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- A Lei estadual nú
mero 843, de 7 de setembro ele 1923, criou o distrito de La
goa da Prata, com sede no povoado de São Carlos do 

Pantano. 

De acôrdo com a divisiio administrativa estabelecida 
pela citada Lei n.0 843, Lagoa da Prata constitui um dos 
distritos componentes do município de Santo Antônio do 
Monte, tendo-se verificado sua instalação a 3 de fevereiro de 
1924. No quadro de divisão E1dministrativa referente ao ano 
de 1933, bem como nos de divisão territorial datados de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937, e no anexo ao Decreto-lei es
tadual número 88, de 30 de março de 1938, Lagoa da Prata 
permanece como distrito integrante do município de Santo 
Antônio do Monte. Por fôrça do Decreto-lei estadual núme-

Vista parciul da cidade 

ro 148, de 17 de dezembro de 1938, que estabeleceu a divi
são territorial vigorante em 1939-1943, foi criado o municí
pio de Lagoa da Prata, com um só distrito, o de igual nome, 
desmembrado do município de Santo Antônio do Monte. 
Essa situação permanece nas divisões judiciário-administra
tivas do Estado, fixadas pelo Decreto-lei. estadual núme
ro 1 058, de 31 de dezembro de 1943 (qüinqüênio 1944-
-1948), Lei estadual n.0 336, de 27 de dezembro de 1948 
(período 1949-1953) e Lei estadual n.0 1 039, de 12 de 
dezembro de 1953, para vigorar no qüinqüênio 1954-1958, 
isto é, o município de Lagoa da Prata constituído de um só 
distrito, o da sede . 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA- Nas divisões territoriais fi
xadas pelos Decretos-leis estaduais números 148, de 17 de 
dezembro de 1938, 1 058, de 31 de dezembro de 1943, e 
Leis estaduais números 336, de 27 de dezembro de 1948, 
e 1 039, de 12 de dezembro de 1953, para vigorarem nos 
qüinqüênios 1939-1943, 1944-1948, 1949-1953 e 1954-1958, 
o município de Lagoa da Prata, instituído pelo primeiro De
creto, está sob a jurisdição do têrmo e da comarca de Santo 
Antônio do Monte. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona Oeste, no estado de Minas Gerais. O seu territó
rio está localizado num planalto. Tem uma área de 434 
quilômetros quadrado. A temperatura, em graus centígrados, 
apresenta os seguintes valores: média das máximas: 28; 
das mínimas: 8; média compensada: 18. A sede municipal, 
situada a 658 m de altitude, tem como coordenadas geográ
ficas 20° 03' 12"' de latitude Sul e 45° 32' 42" de longitude 
O. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 169 quilô
metros, no rumo O. S. O. 

A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge
ral de 1950, era de 10 483 habitantes a população do mu
nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dão 11 150 pessoas como sua popula-
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ção provável em .31-XII-55, quando a densidade demográ
fica deverá ser de 26 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da População - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localização 
dos habitantes do município: 

LOCALIZAÇÃO UA POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(t.o-VII-1950) 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

------------·-------------- -----1 .. ------

Sede ............... . 
Quadro rural . ............................... . 

TOTAL ................................. . 

Vista parcial da cidade 

3 148 
7 335 

10 483 

30,02 
69,98 

100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 
Atividade - As principais atividades el!&nômicas dos ha
bitantes de Lagoa da Prata, agropecuária e indústrias de 
transformação, identificam-se pelas quotas de pessoas que 
exercem a ocupação principal nos ramos "agricultura, pe
cuária e silvicultura", e "indústrias de transformação". 

Ji/6 

Usina Ovídio de Abreu, propriedade da Cio. Industrial e Agrícola 
Oeste de Minas 

Avenida Getúlio Vargas 

Considerando-se, dentre os habitantes do município, o 
total das pessoas de 10 anos e mais e, dentre estas, o con
tingente das que exercem atividades econômiCas, pode-se 
estimar a quota_ dos que estão em atividades nos ramos 
"agricultura, pecuária e silvicultura", e "indústrias de trans
formação" em 58,04% e 17,29%, respectivamente (per
centagens calculadas sôbre o referido total, exclusive os 
habitantes inativos, os que exercem atividades domésticas 
não remuneradas e atividades discentes). 

Grupo Escolar c.•• Alexandre B. Primo 

De acôrdo com os dados do Recenseamento Geral de 
1950, era a seguinte a distribuição da população municipal 
segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas . ........... . 
Indústria de tranafonnaçio ...... . 
ComErcio de mercadorias . ....... . 
ComErcio de imóveis e valores mobi-

liárioa, crMito, seguros e capita-
lização ..................... · .. . 

Prestação de serviço• ........... . 
Transporte., comunicações e arma .. 

zenagem .............. . 
Profiasõea liberais . .............. . 
Atividades aociais . .............. . 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional r segurança pública 
Atividadea dom&ticaa, nio remu
. neradas e atividades escolares dis-

centes .................... ···· 
Condições inativas ... ............ . 

TOTAL .................... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

1 917 
66 

591 
151 

11 
118 

190 
7 

18 

15 
7 

325 
260 

3 676 

Mulheres 

13;J 
1 

20 
4 

1 
229 

2 
3 

47 

3 001 
137 

3 579 

T.otal 

Números 
abaolutoo 

2 050 
67 

611 
155 

12 
347 

192 
10 
65 

16 
_7 

3 326 
397 

7 255 

% nObre 
o total 
geral 

28,27 
0,92 
8,42 
2,13 

0,16 
4,78 

2,64 
0,13 
0,89 

0,22 
0,09 

•15,88 
5,47 

100,00 



Maqueta do Ginásio Monsenhor Otaviano 

Agricultura, pecuária e silvicultura - O município tem na 
agricultura sua principal atividade. A cultura mais disse
minada é a da cana-de-açúcar, que lidera também a safra 
de Lagoa da Prata. 1tste prCiduto contribui para a indústria 
de produtos alimentares "m1 parte de açúcar de usina", a 
de maior valor no município. 

Os principais centros consumidores dos produtos agrí
colas no município são Belo Horizonte e Distrito Federal. 

Com mais detalhes, vêem-se abaixo dados referentes à 
produção agrícola no munic::pio: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) % sObre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 
------------- ----

Cana-de-açúcar ..... 2 800 Tonelada 112 000 19 040 49,09 
Arroz ... ··········· 900 Saco 60 kg 16 000 16 000 41,24 
Milho .... ......... 800 . > . 22 500 3 375 8,69 
Outras. .. 294 - - 382 0,98 

TOTAL. ..... .. 4 794 - - 38 797 .100,90 

Pecuária - É muito acentuada a importância da pecuária 
na economia municipal. Todavia, a exportação de gado é 
pequena. 

Quanto à produção de leite, que em 1955, atingiu 
4 200 000 litros, no valor de 13 milhões de cruzeiros, parte . 
é consumida pela populaçãc• local, parte é industrializada 
nas fábricas de queijo e manteiga, e parte é exportada. 

Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos rebanhos 
do município: 

REBANHOS 
NÜMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ I 000 1 % sObre 
o total 

----·---------- -----------------
Bsininos ...................... . 1 3 
Aovinos ...................... . 16 200 25 920 74,14 

90 6 0,01 
620 744 2,12 ~~~~~=··::::::::::::::::::::: 

Muares .................... . 65 130 0,37 
Ovinos ................... . 100 lO 0,02 
Sulnos .................. . 10 200 8 160 23,34 

TOTAL ............ . 34 973 100,00 

Indústria - A indústria de transformação é o segundo ra
mo quanto à atividade da pCipulação. Em relação à econo
mia do município, porém, a mdústria de transformação é a 
primeira. A produção de aç(car de usina atingiu aproxima
damente 57 milhões de cru::eiros ( 12 200 toneladas), e a 
de álcool, 1 600 000 litros, (:orrespondendo a quase 7 mi
lhões de cruzeiros . 

Lagoa da Prata produziu 270 000 litros de aguardente 
de cana, no valor de 2,7 milhões de cruzeiros. 

A organização industrial pode ser conhecida pelos se
guintes dados, relativos a 1955: 

Penoal 
CAPITAL 

EMPREGADO 
FORÇA 

MOTRIZ 
TIPO DE 

INDúSTRIA 

N.0 de 
esta

beleci
ment<>J~ 

empre- 1---...,.-----1-----'--
gado 

Indústria extrativa mi· 
neral ................ 26 I 650 0,53 3,5 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 1 349 304 780 99,47 3 106 

TOTAL. 6 1 375 306 430 100,00 3 109,5 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais, sendo 
que os dados relativos a ligações domiciliares se referem 
ao ano de 1955: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ...... . 

Lo~radouros públicos 
Existentes. . ...................... . 

· Pavimentados - Parcialmente ........... . 
Outros ... 

Abastecimento d'água 

{

Possuindo .penas . ............ . 
Pr&lios servidos. . . . . . . . . . . Com ligações livres . ......... . 

TOTAL ................ :. 

{ 

Totalmente . .. . 
Logradouros servidos. . . . . . Parcialmente . ........... . 

TOTAL .. 

LiAações domiciliares 

De luz .... ...... f Número de ligações ........ . 
\ Consumo em kWh ...... . 

De (Orça. .I Número de ligações .... ...... . 
\Consumo em kWh ........... . 

DADOS 
NUM2RICOS 

1 105 

43 
4 

39 

285 
12 

297 

11 
4 

15 

540 
. 261 300 

20 
140 303 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 131 km de estradas de rodagem, dos quais 36 

se acham sob a administração estadual, 50 sob a municipal 

e os restantes pertencem a particulares . É servido pela 
Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 

A Prefeitura Municipal registrou, em 1955, entre 

veículos, 48 automóveis, 10 camionetas, 77 caminhões e '2 
ônibus. 
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Praça de Esportes Municipal 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá

rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTANCIA 

(km) 
VIA DE 

TRANSPORTE 

------------------------ -----1-~-----

Municípios limítrofes 

Santo AntOnio do Monte .......... . 
Arcos ............................... ·.····· 
Luz................... . ........ . 
Moema ............. . 
Capital Estadual. ........ . 
Capital Federal. ........ . 

Avenida Benedito Valadares 

42 
33 
52 
27 

364 
683 

Rodovia 
Rodovia 
Rodovia 
Rodovia 
Rodovia 
Ferrovia 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas dos 
quais 3 situados na sede, e, ainda, 50 varejistas. Dêstes, 29 
localizavam-se na cidade. Dispõe também de uma agência 

bancária e 4 correspondentes. 

Ruo Joaquim Gomes Pereira 

J/.18 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os . resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre c, to ta 1 

DISCRIMINAÇÃO 
Sabem Não Sabem Não 

Total ler e sabem ler e 11abem 
escrever ler e escrever ler e 

escrever(*) escrever(• 
------------- ----- -------- --------

romens ... I 253 810 443 64.,64 35,36 
Quadro urbano Mulheres· · I 379 780 599 56,56 43,44 

TOTAL 2 632 I 590 I 042 60,41 39,59 

{Homens ... 3 171 I 360 I 811 42,88 57,12 

Quadro rural. . Mulheres .. 2 930 1 011 I 9!9 34,50 65,50 

TOTAL 6 !OI 2 371 3 730 38,86 61,14 

{Homens ... 4 424 2 170 2 254 49,05 50,95 
. . . Mulheres .. 5 309 2 791 2 518 52,57 47,43 

Em geral. 
TOTAL 9 733 4 961 4 772 -50,97 49,03 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - A percentagem de alunos matriculados, 
relativa à população infantil em idade escolar, é de apro .. 
ximadamente 68,68%. 

Outro visto da praça de esportes 

Segundo os dados fornecidos pelo Serviço de Estatís
tica da Educação do estado de Minas Gerais, no período de 
1954-1956, foi a seguinte a situação do ensino primário no 
município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades e~colares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matrícula efetiva .. 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 1955 1956 

16 
44 

1 456 

16 
42 

1 490 

17 
47 

1 761 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada Saldo 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-------- ------------------ -------
1951.. .... 940 421 I 024 84 
1952. ····· .... I 025 466 I 079 54 
1953 ....... ... I 378 430 I 524 146 
1954 ....... ... 1 433 526 I 804 371 
1955 .... ..... 2 899 915 I 573 I 326 

-



Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi a seguinte: 

ANOS 

1951 ................................ . 
1952 ................................ . 
1953 ................................ . 
1954 ................................. . 
1955 .................................... . 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual 

1 665 
2 707 
3 401 
4 644 
4 368 

Municipal 

940 
1 025 
1 378 
1 433 
2 899 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - O município de 
Lagoa da Prata está situado num planalto, entre os rios 
São Francisco, Santana e Jacaré, na Zona Oeste, no estado 
de Minas Gerais. No território municipal estão localizadas 
várias lagoas, dentre elas Lagoa da Prata, Lagoa Verde, 
Lagoa Feia, Lagoa dos Porcos e Lagoa Breijão. 

Município de vida ativa e laboriosa, tem na agricultu
ra e pecuária o seu principal fator econômico. A indústria 
local está vinculada intimamente à atividade agrícola, dis
tinguindo-se neste setor, a U:;ina Companhia Oeste de Mi
nas (fabricação de açúcar de usina) e a Fábrica de Aguar
dente Lobatinha (aguardentE! de càna). 

O município é servido pda Estrada de Ferro Rêde Mi
neira de Viação que corta o seu território no sentido leste
-oeste. Lagoa da Prata mantém relações de comércio com 
Belo Horizonte, Arcos, Luz, :Moema, Santo Antônio do Mon
te e Distrito Federal. 

Na sede, há 1 hospital com 37 leitos, estando em exer
cício 2 médicos. Contam-se ainda 2 hotéis, 3 pensões, 2 ci
nemas, uma unidade de ensino secundário e uma tipografia. 

Para o pleito de 3-X-1955, encontravam-se inscritos 
2 543 eleitores, dos quais 1 608 compareceram às urnas. 
Foram sufragados, na ocasiito, os 9 vereadores que com
põem o Legislativo da cidad,e. 

Acha-se instalada na cidade uma Agência Municipal 
de Estatística, órgão componente do sistema estatístico 
brasileiro. 

(Organizado por Humberto Guimarães, com dados fornecidos 
pelo Agente· de Estatística José Uemardes Maciel). 

LAGOA DOt'RADA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - O povoamento das terras que. hoje cons
tituem o município de Lagc'a Dourada começou, pràtica
mente, no início do século XVII, mais ou menos em 1625, 
quando a bandeira comandada por Oliveira Leitão desco
briu ouro em águas de uma. lagoa que existiu onde hoje 
está situado um campo de fu.tebol. :S:sses primeiros povoa
dores limitaram-se à procura do precioso metal que em tôda 
a região existia em abundância . Possivelmente, no entanto, 
foi daí que partiu a formação do arraial, que veio a tomar 
o nome de Alagoas. Em 1750 foi elevado à categoria de dis
trito de paz, com o nome alterado para Lagoa Dourada, 
em vista de a lagoa ali existente possuir muito ouro. Per
tencia nessa época ao município de São José dei Rei, hoje 
Tiradentes. O Decreto de l.4 de julho de 1832 e a Lei 
estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, confirmaram a 

· criação do distrito. Em 189:! passou a fazer parte do mu-

Vista parcial da Rua Dr. Abeilard 

mc1p1o de Prados. Foi elevado à vila em 1911, pela Lei 
estadual n.0 556, de 30 de agôsto, desmembrado da comu
na de Prados. 

Lagoa Dourada é têrmo judiciário da comarca de 
Prados. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na zona Metalúrgica, no estado de Minas Gerais. O aspecto 
geral do seu território é levemente acidentado . Sua área 
é de 639 km~. A temperatura, em graus centígrados, apre
senta os seguintes valores: para as máximas, 30; para as 
mínimas, 10; e compensada, 20. A sede municipal, situada 
a 1 124 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
20° 55' 00" de latitude Sul e 44° 40' 30" de longitude O. Gr. 
Dista da capital do Estado, em linha reta, 113 km, no ru
mo S.S.O. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 8 461 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão 9 098 pessoas como sua po
pulação provável em 31-XII-55, época em que a densidade 
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demográfica deverá ser de 14 habitantes por quilômetro 
quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglome1rações urbanas situadas na área do muni
cípio eram a sede e a vila de Casa Grande. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localização 
da população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE• 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sõbre 

absolutos o total 
geral 

-------- ----- -----

Sede ............ ················ 684 723 I 407 16,62 
Vila de Casa Grande . .... ... 226 243 469 5,54 
Quadro rural . .............. · ... .. 3 417 3 168 6 585 77,84 

TOTAL GERAL ........... 4 327 4 134 8 461 100,00 

Antiga Igreja do Rosário 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 
-----------·----1----- ----- ------------
Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas . ......... . 
Ind(latriaa de transformação ..... . 
Com~rcio de mercadorias . ....... . 
Com~rcio de im6veis e valores mobi-

liários, crédito, seguros e capitali-
zação ...................... . 

Prestação de serviços . ... . 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem .................. . 
Profissões liberais ....... . 
Atividades sociais . .............. . 
Administração p(lblica, Legislativo 

e Justiça ........ . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ...... ... . 

Condições inativas. 

TOTAL ... 

1 835 
96 

166 
62 

4 
32 

106 
5 
9 

26 
5 

270 
312 

2 928 

24 
1 
3 

169 

I 
I 

27 

2 419 
196 

2 841 

I 859 
97 

169 
62 

4_ 
201 

107 
6 

36 

26 
5 

2 689 
508 

5 769 

32,25 
1,68 
2,92 
1,07 

0,06 
3,48 

1,85 
0,10 
0,62 

0,45 
0,08 

46,64 
8,80 

100,00 

Tais números são bastante significativos para a de
terminação da base econômica municipal. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

CULTURAS 
AO RI COLAS 

Milho ..... . 
Arroz ... . 
Outras. 

TOTAL. 

ÁREA 
(ha) 

PRODUÇÃO VALOR 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 % sObre 
o total 

2 200 Saco 60 kg 
250 
500 

2 950 

48 400 
5 000 

7 744 
2 000 
3 276 

13 020 

59,48 
15,36 
25,16 

100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos re
banhos do município: 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

-----------------1------------------
Asininos. 
Bovinos ...... . 
Caprinos .. . 
Eqüinos .... . 
Muares .. 
Ovinos .... 
Suínos. 

TOTAL. 

180 
16 000 

50 
3 000 

650 
300 

4 000 

lgreja-Matnz ae ;,anro Anron•o 

630 
27 200 

5 
3 000 
1 040 

45 
2 400 

34 320 

1,83 
79,27 

0,01 
8,74 
3,03 
0,13 
6,99 

1:00,00 



Vista parcial da cidade 

Ultimamente, os rebanh1>s locais vêm sendo merece
dores de atenções especiais de alguns criadores, vindo dêsse 
interêsse a melhoria considerável que já se nota. O bovino, 
com reprodutores selecionadets, principalmente no sentido 
da produção leiteira, dia a dia se está valorizando. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida, 
em parte, pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.0 de 
CAPITAL FORCA 

Peasc~at EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- emp1·e-

INDÚSTRIA. beleci· gado 
mentos Cr$1 000 % sôbre N.• de Pot~ncia 

o total motores em c.v. 
-----------· ---- ----- ---- ---------
Indústria de transforma· 

çio e beneficiamento 
dos produtos agrlcolas 8 Z5 609 75,28 - -

Indústria manufatureira 
e fabril ············ I 5 200 24,72 - -

TOTAL ............ 9 ~o 809 100,00 - -

A indústria municipal ainda se encontra em fase pri
mária, limitada a pequenas unidades que se dedicam ao be
neficiamento e transformação de produtos agrícolas. 

Poço a1·tesiano 

Casa Paroquial 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios e:zistentes ...... ..................... . 

LoAradouros públicos 

Exiatentea . .............. · .............................. . 

{ 

Inteiramente . ............... · 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . . Parcialmente ................ . 

TOTAL ................. . 

Outros ............................... ·················· 

lluminar;llo pública e domiciliar (*) 

{

Número de loaradouros ..... . 
Logradouros iluminados.... . Número de focos ........... . 

Consumo em kWh ......... . 

LiAar;i5es domiciliares (*) 

......... {

Número de ligações ......... . 
De luz .......... . 

Consumo em kWh ......... . 

(') Dados referentea ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMltRICOS 

330 

23 

3 

20 

12 
83 

30 000 

98 

13 181 



Vista parcial da cidade 

MEIOS DE TRANSPORTE- O território municipal é 

cortado por 125,5 km de estradas de rodagem, dos quais 91 
se acham sob a administração estadual e 34,5, sob a mu
nicipal. 

Em 1955, a Prefeitura Municipa! mantinha registrados 
12 automóveis, duas camionetas, 17 caminhões e 5 ônibus. 

Tábuas ltinerárias -- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municipios Limítrofes 

De Lagoa Dourada a Ca-
randat. ............... . 

De Lagoa Dourada a Con-
selheiro Lafaiete ....... . 

Via Joaquim Murtinho .. . 
De Lagoa Dourada a Entre 

Rio de :Minas ....•..... 
De Lagoa Dourada a Re

sende Coata, via São J o-
lo del-Rei. ........... . 

De Lagoa Dourada a Re
sende Costa, direto -
via Ponte Nova ....... . 

O~ Resende Coita a Lagoa 
Dourada, hâ nova eatra· 
da ainda em acabamento, 
sem trânsito atE: agora 

De Lagoa Dourada a Silo 
Joio del-Rei .......... . 

De Lagoa Dourada a Pra
dos. via Sio Joio del-Rei 

De Lagoa Dourada a Pra
dos, via Ponte Nova ... 

De Lagoa Dourada a Dores 
De Campos - via Ponte 

Nova........... . .. . 
Capital Estadual. ....... . 

Capital Federal. ........ . 

DISTANCIA VIA DE õ 
(km) COMUNICAÇÃO OBSERV AÇ ES 

35 Onibus 

81 Onibus 

34 Onibua 

80 Onibus 

48 Carro (autom6-
vel) 

42 Onibus 

72 Onibus 

40 Automóvel 

57 Automóvel 
149,6 Onibus 

390 Onibus 

Emprba Monte Cas
telo 

Pode-se ir pela E. F. 
C. B. e oil.o 454 km 

Observações - Para se ir à Capital do Estado e. do País, 
ou mesmo - à Barbacena, por ferrovia, vai-se até Caran

daí de ônibus e de lá pega-se a E. F. C . B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 25 estabelécimentos comerciais .varejistas, dos 
quais 18 situados na sede. Dispõe também de 3 correspon
dentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos, relativos à população do município: 

DISCRIMINAÇÃO 

{Homens ... 
Quadro urbano Mulheres .. 

TOTAL 

{Homens ... 
Quadro rural. Mulheres .. 

TOTAL 

{Homens ... 
Em geraL .... Mulheres .. 

TOTAL 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E M, 'HS 

Números absolutos 

Sabem Não 
Total ler e sabem 

escrever ter e 
escrever(•) 

-------
752 531 221 
860 538 322 

1 612 I 069 543 

2 801 1 425 1 376 
2 601 1 044 I 557 

5 402 2 469 2 933 

3 553 1 956 1 597 
3 461 I 582 I 879 

7 014 3 538 3 476 

% sObre o t o tal -
Sabem Ní 
ler e sab 

escrever ler 

i o 
em 

escre' 

70,61 
62.55 

66,31 

50,87 
40,13 

45,70 

55,05 
45,70 

50,44 

2' 
3: 

9,39 
7,45 

3: 1,69 

49 
59 

St.l 

44 
54 

4!1 

,13 
,87 

,30 

,95 
,30 

,56 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do en
sino primário municipal: 

DADOS NUMf:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
--------------·- -----------------
Unidades escolares. 
Corpo docente. 
Matricula efetiva. 

15 
27 

792 

13 
27 

844 

14 
28 

801 



A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade est:olar, é de aproximadamen
te 38,28%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecada da 
Despesa Saldo ou 

TOtal Tribt..tária realizada deficit 

--------------------- ------~------
1951 ............ 437 131 422 15 
1952 ............ 616 163 646 30 
1953 ........... 821 179 840 19 
1954 ............ 740 183 646 94 
1955 ............ 860 232 562 298 

Quanto à arrecadação, na:; três esferas administrativas, 
sua situação no mesmo períodtl de 1951-1955 foi: 

RECEITA AR~ECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

~----------------------
Estadual Municipal --------- ----------------

1951 ......................... . 
1952 ......................... . 
1953 ......................... . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

122 
208 
179 
320 
418 

941 
906 
942 
934 

I 173 

437 
616 
921 
740 
860 

ASPECTOS DA VIDA MU?i"ICIPAL- O município de 
Lagoa Dourada está situado no cume da serra das Ver
tentes, que atravessa o distrito-sede ém sua parte mais cen
tral. Os rios Carandaí e Vau banham o município, o primei
ro servindo de limites entre La1?;oa Dourada, Carandaí e Pra
dos, e o segundo nascendo nco lugar denominado Fazenda 
do Vau e cortando as terras municipais em pequena exten
são. É notável o número de lagoas que existem na região, 
sendo principais as das Bana rtas, do Canta Galo, do Vau 
e do Mendanha. 

A serra das Vertentes é u principal elevação existente 
atravessando o território provinciano da leste para oeste . 

Igreja do Senl1or Bom Jesus 

Pôsto de Higiene 

Sua altitude maior é a do "Morro da Serra", com 1 250 
metros. 

O solo lagoense ainda é rico em ouro, prata e pedras 
preciosas, sem contar com outros minerais até o presente 
não explorados . 

O município mantém comércio com as cidades vizinhas 
de Tiradentes, Lafaiete, Barbacena e outras. Na cidade, en
tre outros melhoramentos, assinalam-se a rêde telefônico, 
com 3 aparelhos, 1 serviço de saúde, 1 hotel, 1 cinema e uma 
biblioteca. 

Para a eleição de 3-X-1955, encontravam-se inscritos 
2 881 cidadãos, dos quais compareceram às urnas 1 833. 
Foram eleitos 9 vereadores componentes do atual Le
gislativo da cidade. 

Foram ilustres filhos de Lagoa Dourada Estêvão Ri· 
beiro de Resende (marquês de Valença), nascido na Fazen
da da Cachoeira, e o inconfidente José de Resende Costa. 

. (Organizado por Jahy de Souza, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Sinval Paulo dos Reis) . 

LAGOA SANTA - MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - A existência da primitiva localidade se 
deve à descoberta da lagoa, em 1733, por Felipe Rodrigues, 
quando recebeu o nome de "Lagoa Grande". Todavia, por 
volta de 1748, teve seu nome mudado para "Lagoa Santa", 
porque, diz a tradição, eram medicinais suas águas, fato 
êsse também verificado pelo médico italiano Dr. Antonio 
Cialli. Sua primeira capela data de 1749, consagrada pelo 
Bispo D. Frei Manuel da Cruz. A freguesia somente foi 
criada em 1823. Foi distrito de Lagoa Santa erigido por 
Alvará de 1 de agôsto de 1823, e mantido pela Lei estadual 
n.o 2, de 14 de setembro de 1891. Em publicação oficial 
de 1911, de 1-IX-1920, e pela Lei estadual n.0 843, de 7 de 
setembro de 1923, figura o distrito no município de Santa 
Luzia do Rio das Velhas. Éste tomou o nome de Santa 
Luzia por fôrça da Lei estadual n.0 860, de 9 de setembro 
de 1924. Dessa maneira, permaneceu o distrito de Lagoa 
Santa subordinado ao município de Santa Luzia até que, em 



Vista de um trecho da pavimentação de concreto asfáltico da estrada B. Horizonte-Lagoa Santa 

virtude de lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro de 1938, 
foi criado o município de Lagoa Santa, com o distrito des
membrado de Santa Luzia e parte do território do distrito 
de Miradouro, do município de Pedro Leopoldo. Em razão 
da Lei estadual n.0 1 039, de 12 de dezembro de 1953, fo
ram criados os distritos de Confins e de Lapinha, com terri
tório desmembrado do distrito da sede. Assim, sua compo· 
sição distrital foi alterada, passando a constituir-se o muni
cípio de 3 distritos: o da sede e os de Confins e Lapinha. 

Em relação à pré-história, Lagoa Santa é dos muniCÍ· 
pios mais importantes das Américas. Em numerosas grutas 
e lapas da região foram encontrados vestígios e restos da 
presença ali de um homem contemporâneo do plistoceno. 
Na lapa dos Confins acharam-se, em 1935, um crânio e 
outros ossos humanos numa profundidade de 2 metros abai
xo de uma camada de estalagmites . Durante três anos de 
escavações, o depósito de Confins revelou ao mundo uma 
enorme variedade de animais extintos:· urso, preguiça ter
restre, lhamas, mastodontes e outros. 

H. Walter, estudioso da região e autor de "A Pré-His
tória da Lagoa Santa", conseguiu reunir boa coleção da 
fauna plistocênica e algum material indígena . Em dois lo
cais diferentes foram encontrados esqueletos humanos, jun
to .a restos de animais extintos. Nenhuma tentativa para 
datar êsses achados pôde ser feita, uma vez que nenhum 
artefato de pedra foi encontrado com os ossos. Ainda as
sim, o material encontrado em Lagoa Santa veio trazer 
novos rumos ao estudo da origem do homem da América, 
acrescentando-se-lhes a perspectiva de uma presença hu
mana .neste território, mais antiga. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO Situa-se na Zona 
Metalúrgica, no estado de Minas Gerais. O aspecto geral 
do seu território é montanhoso. O Rio das Velhas é o mais 

importante do município. Sua área é de 262 km:l. A sede 
municipal, situada a 7 40 m de altitude, tem como coorde
nadas geográficas 19° 37' 28" de latitude Sul e 43° :53' 37" 
de longitude O. Gr. Dista da capital do Estado, em linha 
reta, 32 km, no rumo N .N .0. Clima: média das máximas, 
27,5°C; média das mínimas, 15,9°C; média compensada, 
21,7°C. A precipitação pluviométrica anual é de 928,9 mm. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 7 738 habitantes a população do mu-



mc1p1o. Estimativas do Departamento Estadual de Esta
tística de Minas Gerais dãc• 8 216 pessoas como sua popula
ção provável em 31-XII-5!i, quando a densidade demográ
fica deverá ser de 31 habitantes por quilômetro quadrado. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localização 
da população do municípic•: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-Vll-1950) 

-
LOCALIZAÇÃO DA Total 

POPULAÇÃO 
Homens Mulheres 

Números % s6bre 
absolutos o total 

geral 
----------------- ------- ----

Sede ....... ..... . ...... I 654 1 758 3 412 44,09 

Quadro rural. ..... ... . ..... 2 245 2 081 4 326 55,91 

TOTAL GERAL ... ... .... 3 899 3 839 7 738 100,00 

Verifica-se, assim, que prepondera a população rural. 
Em todo o estado de Mi:rtas Gerais, 70% da população 
localizam-se no quadro rural. 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, era a seguinte a distribuição da po
pulação municipal, segundc• os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres Números % s6bre 
absolutos o total 

ger_al 
------------------1------ ----------
Agricultura, pecuária e silvicultura 1 334 31 1 365 25,05 
Indústrias extrativas . .._ ........... 32 32 0,58 
Indústrias de transformação . ..... 386 14 400 7,33 
Cont~rcio de mercadorias . ........ 107 3 110 2,01 
Comircio de imóveis e valores imo· 

bitiãrios,. cr~dito, aeguroe e capi· 
talização ......••.............. 2 2 0,03 

Prestação de serviços . ........... 76 200 276 5,05 
Transporte, comunicações e arma· 

zenagem ...................... 70 ·s 75 1,37 
Profissões liberais ...... ·········· 4 4 0,07 
Atividades sociais . ........... 20 32 52 0,95 
Administração pública, Legislativo 

32 3 35 0,64 e Justiça ..................... 
Defesa nacional e segurança pública 143 2 145 2,65 
Atividades dom~aticaa, não remu-

neradas e atividades escolares dia-
centea ................... · · · · · 318 2 322 2 MO 48,43 

Condições inativas .... ........... 231 88 319 5,84 

TOTAL ..................... 2 755 2 700 5 455 100,00 

Por motivos óbvios, d) total de 5 455 pessoas devem 
ser subtraídos os dados relativos aos dois últimos ramos, 

Outro trecho da estrad11 B. Horizonte-Lagoa Santa 

abrangendo 2 959 pessoas. Das pessoas restantes, 1 365 de

dicavam-se ao ramo de agricultura e pecuária, o que repre
senta a maioria da população ativa do município. 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AO RI COLAS (h a) 

% a6bre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

Abacaxi ............ 320 Fruto ~ 600 000 3 900 45,54 
Milho .............. 655 Saco 60 kg 11 800 2 124 24,79 
Banana ............ 85 Cacho 70 ooo 1 050 12,25 
Outras ... .... .. .... 532 - - 1 493 17,42 

TOTAL ........ 1 592 - - 8 567 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ I 000 % aôbre 
o total 

---------- --------1-----1-----
Asininos .................... . 
Bovinoa ..................... . 
Caprino ..................... . 
Eqüinos ................... . 
Muares ......... . 
Sulnos ....................... . 
Ovinoa .......... . 

TOTAL ...... . 

I 
8 200 

200 
650 
700 

2 000 
60 

3 0,02 
13 120 76,96 

20 0,11 
650 3,81 

1 750 10,26 
1 500 8,79 

9 0,05 

17 052 100,00 

Produção de ori~em animal - 1955 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

(Cr$) 

Leite ....................... . 
Ovos ....................... . 
Creme ...................... . 
Ma~~eiga ........... . 
QueiJO ....... . 

TOTAL ......... . 

Litro 
Dúzia 
Quilo 

1 800 000 
60 000 

300 
710 

1 640 

4 860 000,00 
720 000,00 

9 000,00 
38 000,00 
49 200,00 

5 667 650,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Peaaool EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- empre-

INDÚSTRIA beleci· gado N.• de Pot~ncia mentos Cr$1 000 % s6bre 
o total motores em c.v. 

----------------- ------ ------ ------------

Indústria extrativa mi-
neral. ......... ....... 2 lO 80 2,69 - -·-

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrlcola 1 5 10 0,33 - -

Indústria manufatureira 
4 46,3 e fabril ...... ........ 8 68 2 879 96,98 

TOTAL .. ....... 11 83 2 969 100,00 4 46,3 

MEIOS DE TRANSPORTE- O território municipal é 

cortado por 206 km de estradas de rodagem, dos quais 2 
se acham sob a administração federal, 29 sob a estãdual, 

103 sob a municipal e os restantes particulares. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 44 automó
veis, 20 camionetas, 80 caminhões e 14 ônibus. 



Outro aspecto da estrada B. Horizonte-Lagoa Santa 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO 
DISTNÁCIA VIA DE 

(km) TRANSPORTE 

Municípios limítrofes 

Jaboticatubas .................. . 37 Onibus 

Pedro Leopoldo ............ . 27 Automóvel 

San:ta Luzia . ........... . 22 Automóvel 

V espasiano . ..................... . 12 Onibua 

Capital Estadual. ............................ . 40 Onibus 

Capital Federal .............................. . 680 Onibus e EFCB 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954, conforme registros existentes no serviços de Esta

tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios exiat.en tes . .......................... . 

LoAradouros públicos 

Bxiatente1 . ............................................ . 

{

Inteiramente . ............... . 
Pavimentados. . . . . . . . . . . . . Parcialmente . ............... . 

TOTAL ................. . 

Outros ............................................. ···. 

Iluminaçllo pública e domiciliar(•) 

{

Número de logradouros ....... . 
Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 

Consumo em kWh . .......... . 

LiAações domiciliares(•) 

De luz ................... { Número de ligações ......... . 
Consumo em kWh . .... . 

De fOrça.. . . . . . . . . . . . . . . { número de ligações .. 

(•) Dados referente• ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMll:RICOS 

I 007 

84 
3 
3 
6 

78 

47 
250 

53 800 

456 
95 760 

18 

Dos prédios existentes, 1 007 estavam situados na zona 

urbana. 
De 84 ·logradouros, 3 estavam inteiramente calçados e 

3 parcialmente. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 3 situados na sede, e, ainda, 71 varejistas; dêstes, 50 
se localizam na cidade. Dispõe também de uma agência 
e 2 correspondentes bancários . 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos, relativos à população do município: 

-
PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E M.I\.IS 

DISCRIMINAÇÃO 
Números absolutos % sObre o total 

Sabem Não Sabem Nilo 
Total ler e sabem k:r e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escreve1 (•) escrever(•) 

-------------- -------------------
{Homens ... 1 377 928 449 67,39 3:1,61 

Quadro urbano Mulheres .. 1 484 898 566 60,51 3!1,49 
TOTAL 2 861 I 826 1 035 63,82 36,18 

{Homens ... 1 879 1 059 820 56,35 4:1,65 
Quadro rural. . Mulheres .. 1 734 835 899 48,15 51,85 

TOTAL 3 613 I 894 I 719 52,42 47,58 

{Homens ... 3 256 I 987 1 269 61,02 38,98 
Em geral .. _ . . Mulheres .. 3 218 I 733 1 485 53,85 46,15 

TOTAL 6 474 3 720 2 754 57,46 42,54 

A percentagem de alfabetização correspondente ao es
tado, na mesma época, era de 38,24%. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do Estado de Minas Ge
rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 
ensino primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares . ............ . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva ... : .......... . 

DADOS NUMll:RICOS 

--1~-~--~~s_s __ ,_~--
7 

33 
1 012 

91 32 
1 095 

9 
37 

1 220 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à. po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 64,58%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1956 é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa 

Saldo 
ou 

Total Tributéria realizada deficit 

-------------
1951 ......... ". 565 193 508 57 
1952 ............ 733 327 2 457 - 1 724 
1953 ... "" ..... I 098 328 2 268 - 1 170 
1954 ............ 2 151 350 1 621 530 
1955 ............ I 336 405 1 517 - 181 
1956 .. "" ...... I 850 670 2 870 ... 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
sua situação no mesmo período de tempo foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ 1 000,00) 

Estadual Municipal 
----·------------------- ------ ------

1951 ................... . 
1952 .. """ ...... . 
1953" " " ... " ............. . 
1954 .. "" ... . 
1955 ......................... . 
1956 ........................ . 

I 037 
967 

I 422 
I 389 
2 182 

565 
733 

I 098 
2 151 
1 336 
1 850 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - A cidade está lo
calizada à margem de uma lagoa de cêrca de 7 mil metros 
de perímetro, que lhe deu o nome; seu clima é adorável. 
É hoje centro de atração turística e ponto de recreio. O 



território que constitui o município de Lagoa Santa possui 
belíssimas grutas, salientando-se a de Lapinha, para onde 
se dirigem cientistas e turistas de vários pontos do país e 
do exterior . 

No município viveu, por d~rca de 40 anos, o sábio 
e cientista dinamarquês, Dr. Peter Lund, que, após pacien
tes pesquisas, encontrou nas grutas locais farto e precioso 
manancial para suas notáveis de:;cobertas paleontológicas. 
Posteriormente, em 1935, foram encontrados os restos do 
homem pré-histórico brasileiro, admitindo-se que seja da 
idade pluvial ou do plistoceno Stip'erior. 

A cidade possui uma praça, duas ruas inteiramente as
faltadas, duas calçadas com pedras irregulares, além de ou
tras sem nenhuma pavimentação . 

Assistem os habitantes, na sede, 1 serviço de saúde e 
1 médico em exercício. A rêde telefônica, com 3 aparelhos 
instalados, executa serviços urbailo e interurbano. O meio 
de hospedagem está representac.o por 2 hotéis, havendo, 
ainda, 2 cinemas e duas bibliotecas. 

Para o pleito de 3-X-1955, t!stavàm inscritos 3 577 ci
dadãos, dos quais compareceram às urnas 2 165. Foram 
eleitos, na ocasião, os 9 vereadores que compõem o Legis
lativo da cidade. 

Há vários monumentos na cidade e entre êles sobres

saem as hermas do sábio dinamarquês Peter Guilherme 
Lund e do naturalista Eugênio Warming, seu secretário. Ins
talada no município funciona wna agência de Estatística, 
órgão do sistema estatístico bra:;ileiro. 

(Organizado por Wilson Getúlic, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Ary Henriques Calazans). 

LAJINHA -- MG 
Mapa Municipal r1o 7.0 Vol. 

HISTóRICO - A cidade que hoje é sede do município de 
Lajinha foi formada de terras qt.e, em 1882,. pertenciam à 
antiga Fazenda São Domingos, de· propriedade de Francisco 
Tomaz de Aquino Leite Ribeiro, mais conhecido por Co
mendador Leite. Em 1907, depois de abolida a escravatura 
e ter-se verificado a morte do referido Comendador, a fa
zenda estava abandonada, existindo apenas culturas de café 
sem qualquer trato. Foi Francis.:o Mateus Laranja quem, 
segundo a tradição, com seus empregados Orozimbo Custó
dio de Barros, Francisco Neves, Pedro Cabral, João lfer
culano e Moisés Martins, derrubcu o mato e fêz a primeira 
clareira na terra onde veio a cresc~~r posteriormente o povoa
do. Em 1910, Mateus Laranja e José Lucas de Barros 
obtiveram a escritura de um alc::ueire de terra doado por 
Antônio Pedro Garcia, genro do Comendador Leite, para a 
formação do patrimônio de Nossa Senhora de Nazaré, em 
honra de quem seria levantada ur.1a capela. E assim nasceu 
o povoado que já em 1916, pela Lei estadual número 665, 
de 23 de agôsto, foi elevado a di:;trito, com o nome de La
jinha do Chalé, tendo sido instalado em junho de 1917. Em 
1929 o topônimo passou a ser apenas Lajinha. Foi elevado 
a município em 1938, por desrr.embramento de Ipanema 
e parte de Mutum e Manhumirim. 

Lajinha está subordinado judicialmente à comarca de 
Ipanema. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa--se o município 

na Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. O aspecto 

geral do seu território é montanhoso . Sua área é de 

689 km:!. A temperatura, em graus centígrados, apre

senta as seguintes médias: das máximas, 30; das mínimas, 

18; compensada: 26. A sede municipal, situada a 470 m de 

altitude, tem como coordenadas geográficas 20° 08' 06" de 

latitude sul e 41° 37' 22" de longitude O. Gr. Dista da ca

pital do Estado, em linha reta, 246 km, no rumo E. S. E. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 27 187 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 28 678 pessoas como sua população pro

vável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica de
verá ser de 42 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área do muni

cípio eram a sede e a vila de Chalé. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento Geral de 1950, era a seguinte a localização 

da população do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
11.0 -VII-195Gl 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulhere3 
Números 

% sGbre 
o total 

ab3olutoa geral 

------------------- --------
Se:!e .. G36 593 I 229 4,52 
Vi:a de Chalé .. 330 354 684 2,51 
Quadro rural .. 12 934 12 340 25 274 92,97 

TOTAL GERAL .. 13 900 13 287 27 187 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 

Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-



mento Geral de 1950, era a aeguinte a distribuição da po· 
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENrE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% eôbre 
o total 

geral ---------- --------
Agricultura, pecullria '~ silvicultura 
Indústrias extrativas .......... . 
Indtlatria de transforn:1ação . ..... . 
Com&-cio de mercadorias . ....... . 
Comlrcio de im6veia e valores mobi-

liários, c~dito, seguros e capitali-
zação ........................ . 

Prestação de serviços ............ . 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem ....................... . 
Profissões liberais . .............. . 
Atividades sociais ............... . 
Administração pública, Legislat~vo 

e justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ....................... . 

Condições inativas .... .......... . 

TOTAL .................... . 

7 478 
15 

247 
220 

22 
204 

59 
17 
18 

29 
7 

301 
552 

9 169 

413 

I 
4 

ISS 

2 
I 

23 

7 975 
273 

8 848 

7 891 43,81 
15 0,08 

248 1,37 
224 1,24 

22 0,12 
259 1,99 

61 . 0,33 
18 0,09 
41 0,22 

30 0,1& 
7 0,03 

8 276 45,99 
825 4,57 

18 017 100,00 

A~ricultura, pecuarza e silvicultura - A produção agríc~ 

la no município, em 1955, foi expressa pelos dados constan

tes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (h a) % oôbre Unidade Quantidade Cr$ I 000 

o total 
----

Caf~ ............... 171 820 Arrllba 567 000 170 100 89,48 
Milho .............. 27 Saco 60 kg 58 000 14 500 7,62 
Mandioca .......... 80 tonelada I 050 I 575 0,82 
Cana-de-àçúcar ..... 500 ' 7 800 I 568 0,82 
Batata-doce ........ 170 ' 900 I 080 0,56 
Outras ............. 280 - - I 271 0,70 

TOTAL ........ 172 877 - - 190 094 100,00 

As terras lajienses prestam-se admiràvelmente ao plan

tio de café, raziío por que êsse produto vem sendo o mais 

cultivado. 

Pecuária - Em 31-XII-55, era· a seguinte a situação dos 

rebanhos do município: 

REBANHOS 
NúMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ I 000 % oôbre 
o total 

-------·-·------------ -------·1--------
Aaininoa ........ . 25 

Bovinos .... 11 000 

Caprinos ..................... . 800 

Eqüinos ..................... . 2 000 

Muares .................. . I 680 

Ovinos ................. . 300 

Sulnos .................. . 8 500 

TOTAL ............ . 

63 

17 600 

56 

3 000 

3 360 

30 

3 655 

27 764 

0,22 

63,42 

0,20 

10,80 

12,10 

0,10 

13,16 

100,00 

O pequeno rebanho se vem desenvolvendo bastante 

nesses últimos anos. Já se nota, nos pecuaristas locais, o 
máximo interêsse no aprimoramento das raças leiteiras. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

Vista parcial aérea da cidade 

1954, conforme registros existentes nos Serviços de Estatís
tica da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes ........................... . 

LoAradouros públicos 

Existentes . .... . 

{

Inteiramente . ............... . 
Pavimentados.............. Parcialmente ............... . 

TOTAL ................. . 

Outros ................................. . 

Abastecimento de água 

Pr6dioe servidos, possuindo penas ....... ........... . 
Logradouros servidos, totalmente ........................ . 

lluminaçílo pública e domiciliar (•) 

{

Número de focos ........... . 
Logradouros iluminados ..... 

Consumo em kWh ......... . 

LigaçêJes domiciliares (•) 

De luz .................... {Número de ligaeõeo ......... . 
· Consumo em kWh ......... . 

De fôrça .................. {NI'imcro de ligações ......... . 
Consumo em kWh ......... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMll:RICOS 

396 

9 

2 
2 

4 

5 

278 
8 

100 

17 200 

260 

68 000 

30 

12 000 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 100 quilômetros de estradas de rodagem, que se 
acham sob a administração municipal. Dispõe além disso 
de 1 campo de pouso. 

Em 1955, o Prefeito Municipal mantinha registrados 
66 automóveis, 21 camionetas, 63 caminhões e 5 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do munic~pio: 

ESPECIFICAÇÃO 

--·----------1-----11----------------
Municipios limítrofes 

A IPANEMA 

De Lajinha a lpanema, via 
Chal~ (18), Bananal (30) e 
Conceição (38) ............ . 

A MANHUMIRIM 

De Lajinha a Manhumirim, via 
Durand~ (30) Pinheiros (39) 
e Martins Soares (ex-Pouso 
Alegre) (46) ..... 

A MUTUM 

De Lajinha a Mutum, via chalE 
(18), Bananal (30), Conceição 
(38), Manoel Gonçalves ( 48) 
e São Barnab~ (56) ....... . 

58 Automóvel 

66 Onibus 

80 Automóvel 



ESPECIFICAÇÃO 

-----------1------------- ------·-
A SIMONS:.SIA 

Lajinha ia Simon6sia, via Dit~ 
rand~ (30), Pinheiros (39), 
Martins Soares, (ex-Pouso 
Alegre) (46) e· Manhumirim 
De Manhumirim a Manhu-

o:ç~~."th~~ç~· ·~ · Si~~~~.i~ 
TOTAL ............ . 

De Lajinha a Simon&ia, via 
Chal~ (18),Bananal (30), Con
ceição (38) Piedade (58) e 
Sllntana do ManhuaçU (73). 

A lONA (ES) 

De Lajinha a lúna (ES), via 
Laranja da Terra (18) e Ca-
Cachoeirinha (35) ......... . 

· BELO HORIZONTE 

De Lajinha a Belo Horizonte, 
pela Aerosita . ....... : .... . 
De Lajinha a Belo H~rtzo~te, 
via Durand~ (30), Ptnhetros 
(38),Martins Soares (ex-P?~so 
Alegre) (46), Manhumtnm 
(66), Reduto (7~). Manhuaçu 
(93), Realeza (111 ), Santo 
Amaro (118) Matip6 (143), 
Abre Campo (166), São Pedro 
doa Ferros (192), Rio Casca 
(217), Piedade (233), Santa 
Cruz do Escalvado (244), ·São 
Sebastião do Soberbo (253), 
Rio Doce (256), Dom Silv~rio 
(274), Alvin6polis (292), Pa
dre Pinto(ex-Caxambu) (314) 
Rio Piracicaba (329), Florltlia 
(347), Santa Bltrbara (365),. 
Barra Feliz (372), Barão de 
Cocais (377), Caet~ (415), 
Mestre Caetano (4211) e Sa-
barlt (440) ................ . 

ou 
De Lajinha a Manhumirim, via 
Durand~ (30), Pinheiros (38), 
Martins Soares (46) ....... . 
Pela E.F.L. de Manhumirim 
a Trb Rios, via Espera Feliz 
(53), Patrocínio do Muria~ 
(170), Cisnelros (22), Recreio 
(240), Melo Barreto (299) e 
Põrto Novo do Cunha (306) 

De Trb Rios a Belo Horizonte 

TOTAL ............ . 

RIO DE JANEIRO 

De Lajinha a Manhumirim, via 
Durand~ (30), Pinheiros (38), 
Martins Soares, (ex-Pouac:-
Alegre) (46) ............... . 

De Manhumirim ao Rio de Ja
neiro, via Espera Feliz (53), 
Patrocínio do M~iaê (170), 
Cisneiroa (220), Re~r"Uo (240), 
Melo Barreto (229>)'; POrto 
Novo do Cunha (306) e Três 
Rios (370) ................ . 

TOTAL ............ . 

De Lajinha ao Rio de janeiro, 
via Manhumirim, (66), Ca
rangola (121) Miradouro (180) 
Muria~ (216), Laranjal (255), 
Leopoldina (291), Marin6polis 
(332), POrto Novo do Cunha 
(349), Sapucaia (375), Anta 
(385) Areal (437) e Petr6polis 
~71) ..................... . 

ou 
Via Manhumirint (66), São 
João do Manhuaçu (102); 
OrizAnia (128), Fervedouro 
(148), Itamuri (181), Muria~ 
(203), Laranjal (242), Leopol
dina, (278), Marin6polia(319), 
POrto Novo do Cunha (336), 
Sapucaia (362), Anta (372), 
Areal (424) e Petr6polis (458) 

ou 
Via Manhumirim, (66), Pre
sidente Soares (75), Marmota 
(95), Papagaio (112), Varjinha 
(117), Carangola (121), Alvo
rada (139) São Francisco do 
Glória (158), Miradouro (180) 
Itamuri (194), Muria~ (216) 
Bom Jeaus da Cachoeira( 242) 
Laranjal (255), Campo Limpo 
(268), Leopoldina (291), Te
bas (307), Argirita (324), Ma
ripa (350), Guararã (363), 
Bicas (367),Juiz de Fora (410) 
e da! pela Rodovia Rio de 
janeiro - Belo Horizonte 

6ti Onibus 

2Ci Via Férrea 
2;1 Onibus 

ll!i 

8:1 Autom6vel 

6!> Onibus 

24Ci Avião 

46:1 Autom6vel 

6Ci Onibua 

3 711 Via F~rrea 
44:! Via F&rea 

8711 

6Ci 

49!i Via F~rrea 

561 

54;. Autom6vel 

53(• Autom6vel 

623 Autom6vel 

E.F.L. 

E.F.L. 
E.F.C.B. 

E.F.L. 

Outra vista aérea parcial da cidade 

COM~RCIO E BANCOS - Conta a população do muni~ 

cípio com 10 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 

quais 5 situados na sede, e, ainda, 19 varejistas; dêstes, 11 
se localizam na cidade. Executam os serviços bancários duas 
agências e 1 correspondente. 

Dispõe também de 2 agências e 1 correspondente ban
cário. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(•) ------------ ----· 

{Homens ... 834 600 234 71,94 28,06 
Quadro urbano Mulheres .. 802 491 311 61,22 38,78 

TOTAL 1 636 I 091 . 545 66,68 Ú,32 

romena ... 10 410 3 354 7 0.56 32,21 67,79 
Quadro rural. . Mulheres. . 9 977 1 954 8 023 19,58 80,42 

TOTAL 20 387 5 308 15 079 26,03 73,97 

{Homens ... 11 244 3 954 7 290 35,16 64,84 
Em geral...... Mulheres .. 10 779. 2 445 8 334 22,68 77,32 

TOTAL 22 023 6 399 15 624 29,05 70,95 

(') Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do estado de Minas Ge-

Vista de uma rua central da cidade 



Praça Marechal Floriano 

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do 

ensino primário no município: 

DADOS NUM!l:RICOS 

ESPECIFICAÇÃO 

-------------c---~~---~--1--~~--
Unidades es~olares ..... 
Corpo doCente . . 
Matricula efetiva .... 

26 
45 

I 448 1 7H I 1 aH 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

28,09%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú

blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
Despesa Saldo ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

-----r-- -----
1951 ....... ..... I 205 603 I 499 - 294 
1952 ......... ... I 541 I 062 I 902 - 361 
1·953. ........ ... I 770 844 I 930 - 160 
1954 ......... ... I 676 939 I 649 - 27 
1955 .... 2 157 I 065 2 339 - 182 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrati
vas, o movimento no período 1951-1955 foi: 

ANOS 
RECEITA ARRECADADA 

(Cr$ I 000,00) 

Estadual Municipal 
------·------------------------
1951. ..................................... .. 
1952 ........................................ . 
1953 ........................................ . 
1954. ........ ... .. .. .. . . . . . ......... . 
1955.................... . ........... . 

6 790 
7 485 

11 232 
12 923 
11 158 

I 205 
I 541 
I 770 
I 676 
2 !57 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- O distrito-sede es

tá localizado às margens do pequeno Rio São Domingos. 
Mantém comércio com os municípios de Manhumirim, Ma

nhuaçu e Muriaé. O nome Lajinha vem da existência de uma 

laje existente no vau, travessa do Rio São Domingos, no 

''tombo da cascata", que fica sob a ponte da atual Avenida 

Presidente Vargas. Os habitantes locais são conhecidos por 

lajienses. 

1130 

Na cidade estão localizados 4 hotéis e 2 cinemas:. Para 
assistência médica, há 1 serviço de saúde e 5 facu.ltativos 
em atividade. Contribuem para a difusão cultural urna uni
dade do ensino secundário e uma tipografia. 

Sendo de 7 920 o número de cidadãos aptos a votar em 
3-X-1955, compareceram às urnas, na ocasião, 4 407; Fo
ram eleitos 11 vereadores que constituem o Legislativo 
municipal. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Walter de Azevedo). 

LAMBARI-MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - "Águas Virtuosas" foi o primeiro nome do 
município, nome inspirado exatamente na virtuosidade de 
suas fontes naturais. 

Segundo uma lenda local, o escravo africano Antônio 
de Araújo Dantas foi o primeiro descobridor de uma fonte 
dotada de raras qualidades curativas, apressando-se a levar 
a seu amo, o fazendeiro Antônio Alves Francoso, a nova 
dêsse importante achado. Dito fazendeiro tinha uma filha 
que, na ocasião, sofria de moléstia dada por incurável e, 
como derradeira esperança, prontificou-se a levar a môça 
para junto da fonte recém-descoberta, atendendo ao apêlo 
insistente do jovem Tancredo, noivo da enfêrma. Vinte 
dias teriam bastado para a recuperação da jovem. Os pais, 
reconhecidos, mandaram erguer uma capela junto à fonte, 
e nesta capela casaram-se os dois enamorados, Tancredo 
e Cecília. Em tôrno da capela, surgiram as primeiras resi
dências e, assim, de maneira romântica, teria nascido o po
voado de "Águas Virtuosas", mais tarde importante estân
cia balneária. 

Menos lírica, no entanto, é a história dada como a ver
dadeira pelos estudiosos locais. Segundo documentação his
tórica apresentada por Armindo Martins, em seu livro "Lam
bari, cidade de águas virtuosas", a fonte foi descoberta pelo 
cidadão brasileiro (e não africano, com~ S!Jgere a lenda) 
Antônio de Araújo Dantas, batizado na Jlfreja Matriz de 
Capanha, a 21 de fevereiro de 1741. O descobrimento da 
nascente de águas borbulhantes e de sabor especial, cogno
minada logo água "Santa", deu-se por volta de 1780. Aí 
mesmo, Antônio de Araújo Dantas fundou uma ext,ensa fa
zenda, passando a propalar as virtudes das águas encontra
das e, possivelmente, a tirar proveitos comerciais. A sede 
da Fazenda foi, pois, o núcleo do arraial que, contudo, pouco 

Vista parcial da cidade 



Outro visto parcial do cidade, destacando-se o Igreja-Motriz 

ou nenhum progresso teve durante os primeiros cinqüenta 
anos; só quarenta e sete anos depois, em 1827, a Câmara 
de Campanha (sede do e:ll:tenso município em que se en
contrava a Fazenda das Águas Virtuosas) oficia ao Presi
dente da Província, encarecendo a conveniência de se er
guer, junto à fonte, "uma pequena ermida para se dizer 
missa ao povo" O pedido recebeu a devida atenção por 
parte do Govêrno e, "imedi::~.tamente", em 1837, ou seja, dez 
anos após, foi construída a capelinha, em tôrno da qual 
continuou a prosperar o povoado que atingiu o grau de fre
guesia em 1867. Há documentos que revelam os nomes dos 
primeiros moradores do povoado, além de descobridor da 
fonte e proprietário do terreno em que a mesma se encon
trava; foram êles: João Gonçalves de Siqueira, Joaquim 
Inácio Vilas Boas da Gama e outros. 

Até 1872, embora famosa por suas qualidades curati
vas, tal fama baseava-se eltclusivamente na tradição cente
nária, pois desde 1870 era procurada por doentes. Em 1872, 
exames meticulosos foram feitos por técnicos credenciados, 
comprovando-se, então, as reais qualidades das águas. Fo

ram êsses técnicos os Drs. :E:zequiel Corrêa dos Santos, Agos
tinho José de Souza Lima e José Ribeiro da Costa, sendo 
então Governador da Província o senador Joaquim Floriano 
de Godoi. 

A partir de então, verifi<'adas em bases sólidas as qua
lidades reais da fonte, interessou-se o Govêrno em sua ex
ploração, determinando, anos mais tarde, em 1911, a cria
ção do município, ainda com o nome de Águas Virtuosas, 
Em 1909 passou o municít:,io à categoria de Prefeitura, con
trolada diretamente pelo poder estadual; em 1930, teve 
seu nome trocado para La:rnbari, que já vinha sendo usado 
por um semi-distrito, que nessa época passou a denominar-

-se Jesuânia, emancipando-se como município com o novo 

nome. 

O topônimo Lambari, atualmente usado pelo município, 

era dado ao seu distrito, anteriormente por causa dos pei

xinhos escamosos "Characidium Faciatum -Lambaris -, 

encontrados em abundância pelos ribeirões e lagoas da 

região, notadamente no rio que ficou conhecido com o nome 

de "Rio Lambari". 

Sôbre as características específicas das águas da fonte 

que deu origem ao município, falaremos mais para o diante. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O povoado foi à 
freguesia em 26-6-1850, pela Provincial n.0 487, com sede 

no distrito de São Bom Jesus do Lambari (hoje Jesuânia); 

sede da freguesia em 24-12-1867, pela Lei n.0 421. O muni

cípio de Águas Virtuosas foi criado a 16-9-1901, pela Lei 

n.0 319, instalado a 2-1-1902, com os distritos da sede 

Trecho do Logo 



Porque dos Águas 

Aeroporto Municipal 



(Águas Virtuosas), São Bom Jesus de Lambari (atual mu

nicípio de Jesuânia) e Conceição do Rio Verde. Transfor
mou-se em prefeitura, sob o cor.,trôle direto do Estado, em 

1911, pela Lei n.0 2 528, de 12 de maio. Pela Lei n.o 556, 
de 1911, perde o distrito de Conceição do Rio Verde, que 

se emancipa, como perde, em 1948, o distrito de São Bom 

Jesus do Lambari, pela Lei estadual 336, de 27 de de

zembro. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - "Águas Virtuosas" foi ele

vada à c~tegoria de distrito de paz, com ratificação de seus 

limites, pela Lei estadual n.0 998. Pela Lei estadual n.0 663, 
de. 18-9-1915, foi o município de Águas Virtuosas elevado 

a têrmo forense, instalado a 15-6-1917, e a comarca pela 

Lei n.0 879, de 24-1-1925, compreendendo, além de "Águas 

Virtuosas", os municípios de Cnmbuquira e Conceição do 

Rio Verde. Presentemente, a Cl)marca compõe-se dos mu

nicípios de Lambari (sede) e JHsuânia. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona Sul, no estado de MinaB Gerais. Sua área é de 227 
quilômetros quadrados. A terr..peratura apresenta as se

guintes médias, em graus centígrados: das máximas, 32; 
das mínimas, 5; compensada, 1~;. A sede municipal, situa

da a 896 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 

21° 58' 10" de latitude Sul e 45° 22' 00" de longitude O.Gr. 

Dista da capital do Estado, em linha reta, 271 km, no ru

mo S.S.O. 

SlfUAÇÃO A ,, 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 9 443 habitantes a população do mu

nicípio. Estimativas do Departamento Estadual ctl> Estatís
tica dão 10 093 pessoas como s·11a população. provável em 

31-XII-55, quando a densidade demográfica deverá ser de 
44 habitantes por quilômetro quadrado. 

Vista do Parque das Águas 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 

Recenseamento Geral de 1950, assim se localizava a po

pulação do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Número• I % sObre 
absolutos o total 

geral 
----- ---- ---- --------

Sede ............................ 2 286 2 554 4 840 51,25 
Quadro rural. ................... 2 346 2 257 4 603 48,75 

TOTAL GERAL ........... 4 632 4 811 9 443 100,00 

Vista do Imperial Hotel 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda, de acôrdo com os dados do Censo de 

Trecho da Parque das Águas 
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1950, dessa forma se distribuía a população municipal, se

gundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Ind(istriaa extrativas ... 
Ind(lstria de transformação. 
Com~rcio de mercadorias ..... 
ComE:rcio de imóveis e valores mobi~ 

liários, crE:dito, seguros e capita-
lização. 

Prestação de serviços .... 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ...... 
Profissões liberais ... 
Atividades sociais ... _ .. 
Administração pública, Legislativo 

e jUlltiça .................... 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades domésticas, nil.o remu-

neradas e atividades escolares dia-
centes .................. 

Condições inativas ......... 

TOTAL .......... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total 

Homens Mulheres 
Números 
absolutos 

% oObre 
o total 
geral 

390 39 I 429 21,66 
57 5 62 0,93 

382 7 389 5,88 
144 li ISS 2,34 

19 3 22 0,33 
239 249 488 7,38 

131 8 139 2,10 
15 2 17 0,25 
50 86 136 2,05 

52 3 55 0,83 
8 8 0,12 

371 2 832 3 203 48,44 
332 177 509 7,69 

3 190 3 422 6 612 100,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 

no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

ÁREA 
PRODUÇÃO VALOR 

CULTURAS 
AGRlCOLAS (ha) % sObre 

Unidade Quantidade Cr$ I 000 o total 

-------- ----· ------ ---- ----- -----
Caf~. 602 ArrOba 26 300 13 676 68,11 
Arroz. 200 Saco 60 kg 5 700 2 736 13,62 
Milho. 330 . . . 9 000 I 440 7,17 
Outras .. 225 - - 2 225 11,10 

TOTAL. I 350 - - 20 077 100,00 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Bovinos ... 
Caprinos. ················ 
Eqüinos. ··········· 
Muares .. ··············· 
Ovinos. 
Sufnos ... 

TOTAL .. 

NÚMERO 
DE 

CABEÇAS 

15 000 

I 200 
600 
700 

7 000 

VALOR 

Cr$ I 000 

24 000 
50 

I 800 
I 200 

84 
7 000 

34 134 

Outra vista do Parque das Aguas 

% sObre 
o total 

70,34 
0,14 
5,27 
3,51 
0,24 

20,50 

100,00 

Aspecto interno de uma das boutes 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos dados abaixo, relativos a 1955: 

N." de 
CAPITAL FORCA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta-

INDÚSTRIA heleci-
empre- --------------
~a do 

mentos Cr$ I 000 % sObre N.• de Pot~ncia 
o total motores em c.v. 

----·-------- ---- ----- ---- ---- -------
Indústria extrativa mi-

neral ........ li 30 790 28,47 I !O 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
de produtos a~rícolas lO 30 I 562 56,26 14 34 

Indústria manufatureira 
e fabril. 6 15 424 15,27 5 17 

TOTAL. 27 75 2 776 100,00 20 61 

-
MELHORAMENTOS URBANOS- Assim se apr~~senta
vam os melhoramentos urbanos na sede municipal em 1954, 

conforme registros existentes nos Serviços de Estatís1tica da 

Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMll:RICOS --------- ____ .. _____ _ 

Número de prédios existentes ........................... . 

Lo~radouros públicos 
Existentes ......................................... · · · · · 

{

Inteiramente ................ . 
Pavimentados.... . . . . . . . . . Parcialmente ................ . 

TOTAL ................. . 

Outroo ..... 

Abastecimento d'á~ua 
Prédios servidos. possuindo penas ..... . 
Logradouros servidos, totalmente ...... . 

EsAotos 

L d 
. 'd {De despejo .................. . 

ogra ouros aervt os. . . . . . De águas superficiais ......... . 

Prédios esgotados, pela rêde ............................. . 

Iluminação pública e domiciliar(•) 

{

Número de logradouros ....... . 
Logradouros iluminados... Número de focos ............ . 

Consumo em kWh ........... . 

LiAações domiciliares(•) 

De luz .. 

De fOrça. 

{
Número de ligações .......... . 
Consumo em kWh ........... . 

I Número de ligações .......... . 
· \ Consumo em kWh ........... . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

255 

42 

19 
3 

22 

20 

I 022 
35 

3 
17 

430 

36 
640 

135 000 

775 
529 000 

444 
464 073 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 96 km de estradas de rodagem dos quais 17 
se acham sob a administração estadual e 79 sob a munici

pal. É servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de 

Viação. Dispõe além disso de 1 aeroporto . 



Tábuas Itinerárias- Sãc' as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇAO 
DISTA:!iCIA VIA DE 

(kn•) TRANSPORTE OBSERVAÇÕES 

---------- -----------------------
Municipios limítrofes 

Cambuquira ...... 

Campanha ............... 

Conceiçlio do Rio Verde .. 

Cristina ..... 

Nat~rciil . ...... 

Silo Gonçalo do Sapucai .. 

jeouAnia .......... 

Heliodora .... 
Rio d• janeiro (DF) .... 

Rio de Janeiro (DF) .... 

Belo Horizonte ... 

32 Rodovia 
26 Ferrovia 

43 Ferrovia 

52 Rodovia 
63 Ferrovia 

47 Rodovia 
98 Ferrovia 

41 Onibuo 
54 Ferr_ovia 

50 Rodovia 
74 Ferrovia 

82 Rodovia 
11 Ferrovia 

9 Rodovia 
30 Rodovia 

401 Ferrovia 

285 A~reo 

398 Rodovia 
708 Ferrovia 

334 Rodovia 
280 Afreo 

Onibuo 
Rede Mineira de Vi

açlio 
Rede Mineira de Vi

ação 
Onibua 
Rede Mineira de Vi~ 

ação 
Onibuo 
Rede Mineira de Vi

acão 
Rodovia 
Rede Mineira de Vi

ação 
Via Olimpio Noronha 
Rede Mineira de Vi

ação 
Onibua 
Rede Mineira de Vi-

ação 
Onibua 
Onibua 
Pela R.M.V de Lam· 

bari a Cruzeiro 
(149) via Freitas e 
lbatuba; pela E.F. 
C .B. de Cfuzeiro a 
Pedro 11 (252) via 
Barra do Piraf 

Nav. A~r. Brasileira 
(NAB) 

Automóvel 
Rede Mineira de Vi

ação 
Onibua 
Na v. A~r. Brasileira 

(NAS) 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população com 4 es
tabelecimentos comerciais atacadistas situados na sede, 79 
varejistas, dos quais 152 localizados na cidade. Conta, ain
da, o município, com trê~ correspondentes bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da

dos relativos à população do município: 

PES:;OAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇÃO 

{

Homens ... 
Quadro url:ano Mulhereo .. 

TOTAL 

{

Homens ... 
Quadro ru<al. . Mulheres .. 

TOTAL 

{

Homens ... 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 

TOTAL 

N< .meros abaolutoa 

Tot oi 

·--

I 
2 
4 

!Hl 
191 
102 

'154 1 
I; 
3 

3: 
4• 

7: 

137 
791 

165 
)28 

193 

Sabem 
ler e 

escrever 

-----
I 266 
I 340 
2 606 

603 
495 

1 098 

1 869 
I 835 

3 704 

Não 
sabem 
ler e 

escrever(•) 
------

645 
851 

I 496 

I 351 
I 342 
2 693 

I 996 
2 193 

4 189 

% oOb" o totat 

Sab.m Não 
ler e sabem 

escrever ler e 
escrever(•) 

----- ----
66,24 33,76 
61,15 38,85 
63,52 36,48 

30,85 69,15 
26,94 73,06 
28,96 71,04 

48,35 51,65 
45,55 54,45 

46,92 53,08 

(•) Inclusive pesaoaa de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Edt1cação do estado de Minas Gerais, 

no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do ensino 
primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ................ . 
Matricula efetiva .............. . 

DADOS NUMl!:RICOS 

1954 1955 1956 
----·- ------- ------

21 
43 

I 586 

20 20 
42 45 

319 I 191 

Ilha dos Amôres 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po· 
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen
te 51,31%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS 
R«dh mmh'• ~ 0 Saldo 

espesa ou 
Total Tributária realizada deficit 

-------------------- ----- -------
1951. ........... 1 557 782 I 349 208 
1952 ............ I 8~7 I 151 I 851 24 
1953 ............ 2 331 I 250 2 221 110 
1954 ............ 2 331 I 343 2913 582 
1955 ............ 3 328 I 228 3 619 291 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
seu movimento no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

1951 ......................... . 
1%2 ......................... . 
1953. . ............... . 
1954. . ............... . 
1955. . .................... . 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

Federal 

I 231 
I 579 
2 073 
2 336 
2 758 

Estadual 

I 604 
2 185 
3 007 
3 180 
5 718 

Municipal. 

I 557 
I 827 
2 331 
2 331 
3 328 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Características 
das águas - A Estância Hidromineral de Lambari foi cria
da por fôrça do Decreto n.0 148, de 17 de dezembro de 
1938. Suas fontes são: "Gasosa", "Ferro-Gasosa", "Magne
siana". 

Além das águas minerais, fator preponderante na vida 
econômica e social da cidade, e que tornaram o nome "Lam
bari" conhecido em todo o Brasil, tem o município o outro 
pólo de sua economia no café; em 1955, possuía 1 400 000 
pés. Outros produtos agrícolas de importância na vida co
mercial de Lambari são o arroz e o milho. Na pecuária, a 
produção leiteira é de particular importância para a ba
lança econômica municipal, atingindo, em 1955, 2 500 000 
litros, para um rebanho bovino de 17 000 cabeças. Esta 
produção leiteira possibilita a existência de indústria de 
transformação, também de alguma importância econômica. 

A cidade - A sede municipal apresenta um aspecro t1píco 
de estação balneária. com sua vida girando em tôrno da ati
vidade turística; possuindo 12 hotéis de categorias diversas, 

1135 



Vista do Casino 

está aparelhada para receber os visitantes que demandem 
as fontes. Quanto aos melhoramentos urbanos, Lambari 
apresenta, de seus logradouros públicos, vinte e dois dêles 
pavimentados, praças ajardinadas, serviços normais e sa
tisfatórios de iluminação e abastecimento d'água potável. 
Na sede municipal os habitantes encontram assistência em 
2 hospitais com 92 leitos, 1 serviço de saúde, e nas ativi
dades profissionais de 4 facultativos . A rêde telefônica é 
composta de 130 aparelhos. Complementando a instrução 
primária há uma unidade do ensino comercial e uma do 
secundário, contribuindo ainda para a difusão cultural 3 
bibliotecas, uma tipografia, uma livraria e 1 cinema. 

Estava inscrito, para a eleição de 3-X-1955, um con
tingente de 4 537 eleitores, dos quais compareceram às ur
nas, naquela época, 2 771, quando foram sufragados os 9 
vereadores que compõem o Legislativo municipal. 

Outra vista do Casino 

Além das praças e recantos pitorescos, possui a cidade 
algumas construções de imponência arquitetônica, pontos 
de referência à curiosidade turística: a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Saúde, por exemplo, o antigo cassino etc. 

Nas festas móveis de Nossa Senhora do Rosário, Espí. 
rito Santo, São Benedito e no 13 de Maio, são comuns os 
"congados", festejo popular típico com danças afro-brasi
leiras, marcados por instrumentos rudimentares de madeira, 
de percussão e sôpro, apresentando-se os dançarinos em rou
pas típicas dessas ocasiões, ou seja, blusa e calça brancas, 
lenços vistosos, penachos, capacetes adornados de espelhos 
e miçangas etc. 

Ao lado do ramo hoteleiro, há uma atividade caracterís
tica da estância: a pequena indústria de "souvenirs", que 
vão desde pequeninos nadas com a inscrição "Lembrança 
de Lambari" até bôlsas e chapéus de materiais pouco usa
dos (palha de milho, corda etc.) . 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 
pelo Agente de Estatística Horácio Lemes Simões). 

1136 

LARANJAL- MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO- Nos meados do século XIX, resultante cie 
um ponto de pouso dos tropeiros e boiadeiros de então, DELS· 

ceu, à margem do caminho que levava a São Paulo do Mu
riaé, Presídio, Meio Pataca e outras localidades, o arraial 
que mais tarde viria a ser a hodierna cidade de Laranjal. 
Diz-se que a tegião fôra habitada primeiramente pelos índios 
puris, que, de modo geral, foram os primeiros senhores dla
queles rincões. A área em que os aventureiros da época os· 

Igreja-Matriz de N. 5.0 da Conceição 

colheram para ponto de descanso de suas longas caminha· 
das foi pouco a pouco atraindo alguns residentes, que ali se 
estabeleceram, quer como comerciantes, quer como possei
ros e agricultores das terras ao redor. Nasceu assim o pJ"i-

Prefeitura Municipal 



Visto parCial do cidade Outro visto parcial do cidade 

meiro núcleo que, já em 1871, pela Lei provincial número 
1 783, de 22 de setembro, 'era elevado à categoria de dis
trito de paz, pertencente ao município de Leopoldina. Mais 
tarde, foi transferido para Cataguases, até que, em 1938, 
o Decreto-lei estadual n.0 148, de 17 de dezembro, elevou
-o à categoria de municípil), com o nome atual, que lhe 
foi dado em virtude de um grande laranjal que existia na 
sede do distrito, à época em que o mesmo era povoado. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. O aspecto ge
ral do seu território é montanhoso. Sua área é de 217 qui
lômetros quadrado. A temperatura, em graus centígrados, 
apresenta as seguintes médias: das máximas, 37; das mí
nimas, 10; compensadas, 2~r. A sede municipal, situada a 
250 m de altitude, tem como coordenadas geográficas 
21° 21' 50" de latitude sul E~ 42° 28' 40" de longitude O.Gr. 
Dista da capital do Estado, ,em linha reta, 223 km, no rumo 
S. S. E. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em re loção o o Estado e suo Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge
ral de 19"50, era de 6 829 habitantes a população do muni
éfpio. Estimativas do Depa1·tamento Estadual de Estatísti
ca de Minas Gerais dão 7 2 55 pessoas como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
deverá ser de 33 habitante:; por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0-VII-1950, as 
aglomerações urbanas situadas na área do município eram 
a sede e a vila de São João da Sapucaia. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do muni· 
cípio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1!150) 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres Números %sObre 
absolutos o total 

geral 

Sede .. ·························· 360 418 778 11,3!1 
Vila de São joio da Sapucaia .... 58 4.1 !1!1 1,44 
Quadro rural. ................... 3 104 2 848 5 !152 87,17 

TOTAL GERAL ........... 3 522 3 307 6 82!1 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
Atividade- Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, desta forma se distribuía a popula
ção municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 

Indústrias extrativas ............ . 

Indústria de transformação ...... . 

Com~rcio de mercadorias ........ . 

Com~rcio de imóveis e valoreo mobi· 

liários, cr6dito, aeguroe e capita-

lização ....................... . 

Prestação de serviços ........... . 

Transporte, comunicações e arma· 

zenagem ...... . 

Profissões liberais ............... . 

Atividades sociais .......... . 

Administração pública, Legislativo 

e Justiça .. 

Defesa nacional e segurança pública 

Atividades dom&ticaa, nlo remu. 

neradaa e atividades escolares dia· 

centea ....................... . 

Condições inativas .. 

TOTAL .... 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

I 780 

5 

77 

56 

3 

55 

1!1 

4 

15 

69 

3 

15!1 

171 

2 416 

Mulheres 

!lO 

76 

I 

I 

6 

2 011 

123 

2 30!1 

Total 

Números 
absolutos 

1 870 

5 

77 

56 

3 

131 

20 

5 

21 

70 

3 

2 170 

2!14 

4 725 

%sObre 
o total 

geral 

3!1,57 

0,10 

1,62 

1,18 

0,06 

2,77 

0,42 

0,10 

0,44 

1,48 

0,06 

45,!18 

6,22 

100,00 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS (ha) %.Obre Unidade Quantidade Cr$ 1 000 

o total 

Milho ..... ...... ... 17 Saco 60 kg 236 720 35 508 66,72 

Cafê ... 316 ArrOba 23 700 8 532 16,03 

Arroz .... .. . .. I 820 Saco 60 kg 25 480 6 115 11,4!1 

Feijão ... ..... ...... 300 • • • 2 400 1 !120 3,60 

Outras ....... ...... 267 - - 1 144 2,16 

TOTAL ........ 2 720 - - 53 21!1 100,00 



f'ecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos re

banhos do município: 

VALOR 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS ·Cr$ I 000 % oObre 

o total 

Asininos. 
Bovinos. 
Caprinos. 
Eqüinos. 
Muares. 
Ovinos .. 
Sufnos ... 

TOTAL. 

3 
9 600 

550 
430 

70 

800 <\. 

li 0,05 
17 280 82,97 

83 0,39 
731 3,50 
210 1,00 

520 12,09 

20 835 100,00 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida, 
em parte, pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.0 de CAPITAL FORÇA 
TIPO DE esta- Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 

INDÚSTRIA beleci- empre-
mentos gado 

Cr$1 000 % oObre N.• de Pot~ncia 
o total motores em c .v. 

------------ ----- ---- -------------
Indústria de transforma .. 

ção e beneficiamento 
da produção agrfcola 15 36 306 38,39 5 44 

Indústria manufatureira 
e fabril. . . . . . . . . . . . . 12 18 491 

I 
61,61 4 8 

TOTAL. 27 54 797 100,00 9 52 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

Praça D. Bôsco, vendo-se ao fundo 
a Capela de N. 5.0 Aparecida 

Prefeitura Municipal 

1954, conforme registros existentes nos Serviços de Estatís
tica d~ Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMJ;:RICOS 

---------------------------------- ---------
Número de pr6dios existentes .................. . 

Logradouros públicos 
Existentes ................ . 
Pavimentados inteiramente. 
Outros. 

Abastecimento de á~ua 

Pr~dios servidos. 
r Possuindo penas ... 

. ... ct Com ligações livres. 
l TOTAL ..... . 

Logradouros servidos, totalmente. 

Esgotos 

Logradouros servidos. I De despejo .......... . 
· · · · · \ De águas superficiais. 

Pr~dioa esgotados pela rede. 

Iluminação pública e domidliar (•) 
Logradouros iluminados. J' Número de focos ... 

l. Consumo em kWh. 

Ligações domiciliares (•) 

De luz. I Número de ligações .. 
\ Consumo em kWh .. 

De fOrca. { 
Número de ligações .. 

· · · · · · Consumo em kWh .. 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

/1-.38 

239 

20 
4 

16 

172 
2 

174 

16 

8 
6 

!58 

80 
19 560 

200 
81 382 

2 
15 956 

Grupo Escolar Francisco Gama Outra vista do Grupo Escolar 
Francisco Gama 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 4 7 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 23 se acham sob a administração federal, 11 sob a 
estadual e 13 sob a municipal. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registrados 
22 automóveis, 15 caminhões e 1 ônibus. 

Tábuas itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municíplos limítrofes 

Cataguases. . . . . 
Muria~ ................. . 

Palma ............ . 
Recreio ...... , .......... . 

Leopold i na .............. . 
Capital Estadual (2) ..... . 

Idem .... 

Idem ....... . 
Idem ... . 
Idem ...... . 

Idem ... 

Idem ...... . 

Capital Federal (2) ...... . 

Idem ..... . 

Idem ..... . 
Idem ..... . 

DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km' TRANSPORTE 

31 Rodoviário 
39 Rodoviário 

22 Rodoviário 
51 Rodoviário e 

Ferroviário 
29 Rodoviário 

579 Rodov'iário e 
Ferroviário 

489 Rodoviário e 
Ferroviário 

400 Rodoviãrio 
390 Rodoviário 
465 Rodoviário e 

Ferroviário 

268 Rodoviãrio e 
e Aeroviário 

289 Rodoviãrio e 
Aeroviário 

289 Rodoviário e 
Ferroviário 

286 Rodoviãrio 

361 Rodoviãrio 
209 Rodoviãrio e 

Aeroviário 

Via Aracati e Laginha 
Via Bom Jeauo da 

Cachoeira 

Via Palma a Recreio 
pela E.F.L. 

Via Cataguasea a Juiz 
de Fora (E.F.L.) e 
de Juiz de Fora a 
Belo Horizonte pe-

. ·-la E.F.C.B. 
Via Cataguaae1 a 

Ponte Nova 
(E.F.L.) e de Ponte 
Nova a B. Hori
zonte pela E.F.C.U. 

Via Juiz de Fora 
Via Cataguaoeo e Ubã 
Via Cataguaaea a 

Pon.te Nova 
(E.F.L.) e de Ponte 
Nova a B. Hori· 
zonte pela rodovia 

Via Cataguases a Ubé 
(rodovia) e da( a 
Belo Horizonte (a·~
rovia) 

Via Leopoldina a Belo 
Horizonte pela a•e· 
rovia 

Via Palma ao Rio de 
Janeiro pela E. F .I •. 

Via Leopoldina, P0r1:0 
Novo, Areal e Pe
trópolis 

Via Juiz de Fora 
Via Leopoldina ao Rio 

de Janeiro pela ae .. 
rovia 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 34 estabelecimentos comerciais varejistas, do's 
quais 13 se encontram situados na sede. 

Ambulatório Cônego Nunam Ponte sôbre o rio Patrícios-São João 



INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da

dos relativos à população do mLIDicípio: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Nó.m-ero1 absolutos % sllbre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Nilo Sabem Nilo 
Total :er e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(•) escrever(•) 

-----------~ ---- ------ ------- -------

{Homens ... 340 245 95 72,05 27,95 
Quadro urbano Mulheres .. 388 257 131 66,23 33,77 

TOTAL 728 502 226 68,95 31,05 

{Homens ... 2 548 I 100 I 448 43,17 56,83 
Quadro rural . . Mulher~ .. 2 344 834 I 510 35,58 64,42 

TOTAL 4 892 I 934 2 958 39,53 60,47 

{Homens ... 2 888 I 345 I 543 46,57 53,43 
Em ~eral. . . . Mulheres .. 2 732 I 091 I 641 39,93 60,07 

TOTAL 5 620 2 436 3 184 43,34 56,66 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino Primário - Segundo o:; dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, 

no período de 1954-1956, foi a !.eguinte a situação do ensino 
primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares ............. . 
Corpo docente ..... . 
Matdcula eretiva .. 

DADOS NUM!õ:RICOS 

195·1 1955 1956 
----··--1------~-----

16 
24 

883 

13 
22 

I 044 

14 
35 

986 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
59,11%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi

cas no município, no período dE! 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrec ad•1da Sal<.! o 
Despesa ou 

Total Tributária 
realizada deficit 

----------- --------
1!151 ......... 465 15!1 421 44 
1952 ....... ... 506 160 590 - 84 
1953.' .... 868 175 649 219 
1954. 695 171 691 4 
1955 ... 736 189 400 336 

O Orçamento de 1956 prevê uma receita total de .. 
Cr$ 1 099 000,00, e tributária Cr$ 202 000,00. 

Quanto à arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
o movimento no mesmo período foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estadual Municipal · 
---------------- -------1----·-
1951 .................... . 
1952 ...... '. 
1953 ... '. 
1954 .. . 
1955. 

801 
847 
142 
949 

I 295 

465 
506 
868 
695 
736 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Laranjal é banha

do pelo rio Pomba que, dentro do município, alcança lar

gura média de 60 metros e p::ofundidade de 3,5 metros. 

A sede municipal foi construída entre colinas e apresenta 
topografia relativamente plana. A cidade não dispõe de es
trada de ferro, estando, entretanto, a poucos quilômetros das 
estações férreas de Campo Limpo, Cataguases, Cisneiros e 
Aracati. Conta com 3 telefones, 2 hotéis e 1 cinema. 

Para as eleições de 3-X-1955, estavam inscritos 2 343 
cidadãos, quando votaram 1147. 

(Organizado por George Byron Camerino Fontes, com dados 
fornecidos pelo Agente de Estatística Expedito Braga). 

LASSANCE - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Lassance, em épocas remotas por volta de 
1847 - era o local onde os tropeiros, vindos de Montes 
Claros, Brasília, Pirapora e Coração de Jesus, faziam ponto 
de descanso ou etapas de viagem. Foi por êsse tempo que 
um dêsses tropeiros, Liberato Nunes de Azevedo, se fixou 
nessa região, construindo modesto e pequeno rancho, para 
que seus companheiros de lida se abrigassem ao rigor do 
clima local. Anos depois, ali se foram estabelecendo outras 
famílias, aumentando assim o número das modestas mora
das da localidade. Data dessa época a secular capelinha de 
"São Gonçalo das Tabocas''. Foram seus primeiros mora
dores, dentre outros, acompanhados de suas respectivas fa
mílias, Pedro Onça, que fundou uma pensão e uma Escola 
particular, João Araújo, Elpídio Soares, Francisco Bicalho, 
José Justino de Oliveira, Fulgêncio, Rachid Sader, José Pe
reira e Pedro Elias. Já no ano de 1907, apareceram as Fazen
das das Lages. Santa Maria e Santa Rita. O prolongamen-

Igreja de Nosso Senhora do Carmo 
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Vista de um prédio residencial 

to da Estrada de Ferro Central do Brasil, atingindo a loca
lidade, muito contribuiu para o seu desenvolvimento, prin
cipalmente depois da construção de um estacionamento, edi
ficando-se em tôrno dêle várias dependências necessárias ao 
serviço, bem como residências para seus trabalhadores. Ain
da no ano de 1907, coube ao ilustre engenheiro Antônio 
Tertuliano da Fonseca Lessa erigir muitas outras moradias 
e uma escola, que teve como primeira mestra Stela Saraiva, 
além de um salão para exibições artísticas, que recebeu. em 
sua honra, o nome de "Grêmio Dr. Lessa", hoje transforma
do em Casa Paroquial. Apareceu nesse ínterim um surto 
epidêmico de grandes proporções, tendo sido destinado para 
combatê-lo, pelo Instituto Osvaldo Cruz, o Dr. Carlos Ri
beiro Justiniano dlas Chagas, que prestou sua valiosa assis
tência a funcionários da Estrada e a particulares. Impres
sionava profundamente àquele cientista ser a maioria dos 
moradores locais portadores de bócio, popularmente conhe
cido por papo, descobrindo, mais tarde, ser o inseto denomi
nado "barbeiro" o transmissor de tal moléstia, hoje conheci
da por doença de Chagas. 

Foi em fevereiro de 1908 inaugurada a estação da Es
trada de Ferro Central do Brasil, que, em homenagem ao 
engenheiro Ernesto Antônio de Lassance Cunha, foi denomi
nada "Lassance". Daí decorreu um natural surto de desen
volvimento do povoado, quando o Sr. Manoel de Oliveira e 
Silva fêz construir a Igreja de Nossa Senhora do Carmo; 
dotado de grande fervor religioso, ministrava êle próprio 
ensinamento de catecismo às crianças. Em 1923, pela Lei 
n.0 843, de 7 de setembro, passou o povoado de Lassance 

Ponte de madeira sôbre o córrego São Gonçalo 

à categoria de distrito do município de Pirapora, instalan
do-se em 12-XII-1925. Em 12 de dezembro de 1953, pela 
Lei número 1 039, obteve autonomia sob a mesma designa. 
ção toponímica, constituindO-se o município apenas do dis
trito da sede. Sua instalação solene ocorreu a 1.0 de janei
ro de 1954. Não é sede de comarca. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICtPIO - Situa-se o município 
na Zona do Alto Rio São Francisco, no estado de Minas 
Gerais. O aspecto geral de seu território é pouco montanho
so, suas terras são na maioria argila-arenosas, com grandes 
jazidas de calcário e manganês. Sua área é de 3 630 quilô
metros. A temperatura, em graus centígrados, apr.esenta as 
seguintes médias: das máximas, 33,50; das mínimas, 16; 
compensada, 26. Limita-se com os municípios mineiros de 
Corinto, Buenópolis, Várzea da Palma, Pirapora e Bocaiúva. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Ca~oital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge

ral de 1950, era de 5 938 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de E:Statística 

de Minas Gerais dão 6 243 pessoas, como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 

deverá ser de 2 habitantes por quilômetro quadratdo. 

Segundo os dados do Censo de 1950, era a s•eguinte a 
situação do distrito de Lassance, núcleo em tôrnc• do qual 
se emancipou posteriormente o atual município: 

TO'l.'AL 

ESPECIFICAÇÃO Homen• Mulheres 
N6meroa % o6bre· 
absolutoe o total 

geral 

Quadro urbano .................. 211 274 485 8,16 
Quadro ouburbano ............... 196 237 433 7.29 
Quadro rural. .... : .... , .......... 2 562 2 458 5 020 . 84,55 

TOTAL ..................... 2 969 2 969 5 938 100,00 

Ramos de Atividade - Tem o município na agricultura e 
na pecuária os sustentáculos de sua economia, se bem que 



a primeira seja ainda praticada pelo meio rudimentar, re
sultando daí um rendimento proporcionalmente pequeno da 
produção da lavoura. Constitui, ainda, fator desfavorável 
para incremento da produçãc o fato da ocorrência de gran
des áreas em que prepondera o terreno argiloso-calcário, 
que dificulta a penetração da água. 

Agricultura, pecuária e silvicaltura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi e;tpressa pelos dados constantes 
da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRtCOLAS (h a) 

Unidade Quantidade Cr$ 1 000 % sõbre· 
o tótal 

-----------
Feijão .............. 201 Saco 60 kg 4 460 1 976 26,68 
Arroz .............. 140 > > > 3 800 1 596 21,55 
Outras .............. ... -- - 3 832 51,77 

TOTAL ........ ... -- - 7 404 100,00 

Vem sendo tentada ultimamente a lavoura do algodão 
e do fumo, em pequena escala. As principais praças consu
midoras da produção de Lassance são Curvelo e Belo Ho
rizonte. 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos re
banhos do município: 

REBANHOS 

Asininos ....................... . 
Bovinos ...................... . 
Caprinos ...................... . 
Eqüinos ...................... . 
Muares ...... ~ ................ . 
OvinoS.~ ..................... ·. 
Sulnoo ....................... .' 

TOTAL ................... . 

NÜMERO 
DE • 

CABEÇAS 

15 
25 750 

750 
1 140 

160 
230 

2 500 

VALOR 

(Cr$ 1 000) 

24 
41 200 

90 
1 710 

400 
35 

2 250 

45 709 

% oõbre 
o total 

0,05 
90,16 

0,19 
3,74 
0,87-
0,07 
4,92 

100,00 

É a criação de gado vacum bastante desenvolvida, cons

tituindo, ao lado de agricultura, uma das principais fontes 

de riqueza. 

Criam-se, entre outros, principalmente o gir, o zebu e o 

guzerate. A vacinação é largamente difundida, com bons 

resultados, para a preservaçiio dos rebanhos. O gado é ex

portado para grandes centro.; consumidores, tais como, Be

lo Horizonte e Rio de Jandro. 

Desfile escolar na Avenida Franklin Quinta e Silvo 

~8-HNt 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.o de 
CAPITAL 

TIPO DE esta~ Pessoal EMPREGADO 

INDÚSTRIA beleci- emprc~ 

mentos gado 
Cr$ 1 000 % oObre 

o total 
----· ---- ----- -----

Indústria extrativa mineral.. 2 6 80 n,73 

Indústria de transformação e bene-
ficiamento dos produtos agricolas 2 7 30 27,27 

TOTAL. .... ... 4 13 110 100,00 

Começam a ser agora exploradas as reservas de quartzo 

e de calcário, existentes em grande quantidade na serra do 

Cabral, podendo vir a ser em futuro próximo a atividade 

predominante do município, dadas as suas largas possibili

dades de desenvolvimento . 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 
situação dos melhoramentos urbanos na sede municipal 

em 1954, conforme registros existentes nos Serviços de 

Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMl!:RICOS 

Número de prédios existentes .. 

Logradouros públicos 

Existentes ................... . 

Iluminação pública e domiciliar (") 

{

Número de logradouros ..... . 
Logradouros iluminados... . . Número de focos •........... 

Consumo em kWh ......... . 

Ligações domiciliares (•) 

...... {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . 
De luz ....... . 

(') Dados referentes ao ano de 1955. 

298 

16 

5 
168 

4 430 

41 

3 960 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território é cortado por 
245 quilômetros de estrada~ de rodagem, cios quais 45 se 
acham sob a administração estadual e 200 sob a municipal. 
É servido pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Dispõe, 
além disso, de 1 campo de pouso. 

Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

Municípioa lim1trofes 

Corinto .................. 67 Ferroviãrio E.F.C.B. 

Buenópolis ............... 144 Ferroviário E.F.C.B. 

Várzea da Palma ......... 43 Ferroviária E.F.C.B. 

Pirapora ................. 86 Ferroviário E.F.C.B. 

Bocaiúva ................ ISO Ferroviário E.F.C.B. 

Capital Estadual. ........ 343 Ferroviârio E.F.C.B. 

Capital Federal. ......... 919 Ferroviârio E.F.C.B. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni

cípio com 40 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 

quais 15 situados na sede. Dispõe também de 6 correspon

dentes bancários. 



Prédio da unidade sanitária do S. E. S. P. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população urbana do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

DISCRIMINAÇAO 

------ - -- --
omens. H 

M ulhere1. 

TOTAL .. 

Números absolutoS 

Sabem Não 
Total ler e sabem 

e!crever ler e 
escrever(•; 

---- ---- ----
332 155 177 
424 208 216 

576 353 3J3 

(•) ~'nclusive peuoas de instruc3o não declarada. 

% sôbre o total 

Sabem N.lo 
ler e sabem 

e!Crever ler e 
e1crever(•) 

---- ----
46,68 53,32 
49,05 50,95 

48,01 51,99 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do ensino 
primário municipal: 

ESPBC I F I CAÇÃO 

Unidades e,colare1. 
Corpo docente ... · .. 
Matricula efetiva .. 

1954 

DADOS NUMltRICOS 

4 
'8 

282 

1955 

4 
8 

343 

1956 

6 
13 

464 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
32,33%. 

Estação ferroviária de Lassance 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação.das finanças públi

cas no município, nos anos de 1954 e 1955, é bem caracte

rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS 

1954." "". 
l955 ........ . 

Receita arrecadada 

Total Tributária 

580 
650 

110 
!53 

Despesa 
realizada 

402 
474 

Saldo ou 
deficit 

470 
176 

Quanto a arrecadação, nas duas esferas administrativas, 
o movimento no mesmo período foi: 

ANOS 

RECEITA ARRECADADA 
(Cr$ I 000,00) 

Estadual Municipal 
--------------------- ------ -----------. 

1954 ............. . 
1955 .............. ' .... . 

IOI 
832 

580 
650 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - Lassance, co

berto outrora por densas matas, hoje por demais devastadas, 

com a instalação da E. F. C. B. e da Cià: Belgo Mineira, tem 

suas terras cobertas, presentemente, por pastagens naturais. 

É o seu subsolo riquíssimo em quartzo e calcário. São notá

veis, também, as suas potentes quedas d'água que, racional

mente aproveitadas, poderiam vir a exercer influência de

cisiva em favor do progresso local, face à energia abundan

te e barata que poderia ser obtida. Prestàm-se para o apro

veitamento hidrelétrico as cachoeiras dos seguintes cursos 

d'água: córrego dos Porcos, do Lavado e do Cotovelo; ribei~ 

rões de São Francisco, de Santo Antônio, do Corrente do 

Vinho, do Rio de janeiro, da Tapera e outros. 

Eram tradicionais no município os festejos religiosos 

de São João e dos Santos Reis; o primeiro antes realizado 

com grande entusiasmo, caiu em desuso, restando apenas 

o segundo, feito a expensas do povo, visando coletar esmolas 

para, a 6 de janeiro, comemorar com grande pompa seu en

cerramento, sendo o marco final dessas festas, iniciadas a 

25 de dezembro, um animado baile, com farta distribuição 

de comestíveis e bebidas. Os. instrumentos musicais usados 

são: caixa-surda, reco-reco, violão e sanfona. Os cavalhei

ros apresentam-se em trajes comuns e as môças exibem-se 

vestidas à camponesa. 

Foi no passado das mais ricas a fama encontrada nas 

majestosas matas de Lassance, existindo ainda hoje, em 

quantidade bastante apreciável, caças de grande porte, tais 

como onças, antas, veados e caititus. 

Há na cidade 1 hotel. 

Para as eleições de 3-X-1955, achavam-se inscritos 

1 036 cidadãos, dos quais votaram 601, quando foram su

fragados os 9 vereadores que compõem o Legislativo mu

nicipal. 

(Organizado por Hélio Jacques, com dados fornecidos pelo Agen~ 

de Estatística José Carlos Neves). 



LAVRAS-MG 
Mapa Municipal no 8.0 Vol. 

HISTóRICO - Não encontra a história da cidade de La· 
vras riqueza de registros que comprovem todo o desenrolar 
do seu desenvolvimento; considera-se que a fundação do 
Arraial de Santana das Lavras do Funil se tenha dado em 
meados de 1720, assim designado pela existência, na loca
lidade, de uma grande queda d'água, denominada "Cachoei
ra do Funil". Afirma-se ter o garimpo constituído o princi
pal atrativo para o estabelecimento dos primeiros coloniza
dores da região, tendo sido, na opinião de ·alguns historia
dores, importantíssima a mineração, o que parece se confir
mar pelos vestígios deixados, tais como, grandes desmontes, 
desvios de curso d'água, bêtas de extensas dimensões, cas· 
calho lavado, etc. ~egundo outros, êsses mesmos vestígios 
atestam o desvio da atenção dos faiscadores, pelo baixo teor 
aurífero encontrado na mineração, voltando suas vistas para 
o promissor subsolo da vila de São João del Rei. 

Caso tenha consistido a exploração das riquezas natu
rais a meta dos colonizadores que ali se estabeleceram, po
de ter ocorrido o esgotamento rápido dos filões de ouro, pas
sando os habitantes às atividades agrícolas e pastoris, que 
viriam a ser, com o correr do tempo, a mola propulsora do 
pequeno arraial, dada a sua privilegiada colocação entre 
duas zonas riquíssimas, a de campo e a de mata. Alicerça
da mais na lavoura e na pecuária do que no ouro, como se 
podia esperar, fundamentou-se a prosperidade de Lavras, 
em ritmo realmente acelerado. 

Teve o município, como centro de seu povoamento, a 
capela inici~lmente denominada de Santana, hoje capela 
do Rosário, em tôrno da qual foram construídas as casas 
dos seus primeiros moradores. Data de 1753, segundo .re
gistros em livros do arquivo da Matriz local, a sentença de 
patrimônio da Capela de Santana, cita as Lavras do Funil, 
e doada por Luiz Gomes de Morais Salgado. . Pleitean
do os moradores de Lavras a transferência para Santa
na da sede da Paróquia, que era em N?ssa Senhora das 

Igreja-Matriz de Santana 

Rua Dr. Francisco Salles 

Carrancas, começaram a ampliar a capela, com o 
levantamento dos lances laterais. Conquistada a preten
dida transferência e levados para Lavras os arqui
vos da Paróquia - cujos assentos datam de 1730 -, 
deu-se curiosa anomalia: seu arquivo precedeu à sua exis
tência. Dessa época para cá, elevou-se a capela à dignidade 
de matriz. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - A criação do dis
trito se verificou em conseqüência da Resolução n.0 30, de 
-19 de julho de 1813, assim permanecendo cêrca de dezeno
ve anos. Por decreto de 13 de outubro de 1831, foi criado 
o município de Lavras, com território desmembrado do de 
São João dei Rei e tendo como sede o povoado de Lavras 
do Funil. A instalação do município teve lugar a 14 de 

Vista parcial da Rua de Sant' Ana 

agôsto de 1832, ocasião em que passou Lavras a ter vida 
autônoma, vivendo de seus próprios recursos. A Lei esta
dual n.0 2, de 14 de setembro de 1891, deu confirmação ao 
distrito-sede de Lavras, que, pela Divisão Administrativa 
de 1911, bem como nos Quadros do Recenseamento Geral 
de 1.0 de nuvembro de 1920, figurou composto de 8 distritos, 
a saber: Lavras, Carmo das Luminárias, Santo Antônio da 
Ponte Nova, Rosário, Ingaí, Carrancas, Conceição do Rio 
Grande e Ribeirão Vermelho. Pela Lei estadual 843, de 7 
de setembro de 1923, foi fixada nova Divisão Administra
tiva, permanecendo o município de Lavras com 8 distritos: 
Lavras, Ijaci (ex-Conceição do Rio Grande), Coruja (ex
-Rosário). Ingaí, Luminárias ( ex-Carmo das Luminárias), 
Santo Antônio da Ponte Nova, Nossa Senhora da Concei
ção de Carrancas (ex-Carrancas) e Ribeirão Vermel_ho. Tal 
divisão prevaleceu até 1933, aparecendo, todavia, no bole-
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tim do Ministério do TrabalhCI, Indústria e Comércio as de
signações: Itumirim e ltutiiiga pa_ra os distritos de Coruja 
e Santo Antônio da Ponte Nova. Com o advento do De
creto-lei Estadual n.0 148, de 17-12-38, foi fixada nova di
visão territorial para o qüinqüi~nio 1939-1943, perdendo La
vras para o município de Francisco Sales, recém-criado, o 
distrito de Carrancas, nome que voltou a figurar posterior
mente em seu quadro territori~1l, continuando, assim, com os 
mesmos distritos. Perdeu, também, uma parte do distrito de 
Luminárias para o distrito de São Bento, pertencente ao mu
nicípio de Carmo da Cachoeira (recém-criado). Passou a 
constituir-se, então, do distritCI-sede, Itaci, Ingaí, Itumirim, 

Praça do Estação 

Itutinga, Luminárias e Ribeirã'J Vermelho. Na Divisão Ad
ministrativa do Estado, fixada pelo Decreto-lei n.0 158, de 
31 de dezembro de 1943, para vigorar no qüinqüênio 1944-
-1948, Lavras se apresenta constituída apenas de: distrito-
-sede, Ijaci e Ribeirão Vermelho, em vista de ter perdido, 

por fôrça do mesmo Decreto, oH de lngaí, Itumirim, Itutinga 

e Luminárias, para o novo mtlnicípio de Itumirim . Final

mente a Lei n.0 336, de 27 de dezembro de 1948, reduziu 
Lavras a apenas dois distritos, a saber: Lavras e Ijaci, per

dendo o de Ribeirão Vermelho, que com o desmembramento 

constituiu-se em município sob a mesma designação to
pônica. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA -- Pela Resolução de 30 de 

junho de 1833, foi criada a comarca de Rio Sapucaí, que 

em razão da Lei n.0 2 995, de 19 de outubro de 1882, to

mou a denominação de Lavras . Segundo os quadros da Di

visão Territorial de 31 de dezembro de 1936 e 31 de de

zembro de 1937, e o anexo ao Decreto-lei n.0 88, de 30 

Praça do Bundeiro 

Piscina do Lavras Tênis Clube Serviço de Bondes 

de março de 1938, a comarca de Lavras abrangia dois têr
mos: Lavras e Perdões. Esta situação não se alterou nos 
quadros alusivos aos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, 
fixados pelos Decretos-leis n."" 148, de 17-12-38, e 1 058, 

de 31-12-43. Todavia, vale anotar que, no segundo qua

dro, o têrmo-sede compreende dois municípios: Lavras e 

Itumirim, êste último criado pelo citado Decreto-lei nú

mero 1 058. Finalmente a Lei n.0 1 039, de 12-12-53, criou 

a comarca de Itumirim, passando a de Lavras a contar, ape

nas, com o próprio município-sede. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

na Zona Sul, no estado de Minas Gerais. O aspecto geral 

do seu território é ligeiramente montanhoso, com grandes 

reservas calcárias e de mármore, bem como gêsso ainda inex

plorado. Sua área é de 651 km2 • A temperatura, em graus 

centígrados, apresenta as seguintes médias: das máximas, 

26,4; das mínimas, 11,6; compensada, 18,5. A precipitação 

pluviométrica anual é de 996,2 mm . A sede municipal, si

tuada a 801 m de altitude, tem como coordenadas geográ

ficas 21° 14' 30" de latitude Sul e 45° 00' 10" de longitude 

O. Gr. Dista da capital do Estado, em linha reta, 185 km, 

no rumo S. S. O. Limita-se com os municípios mineiros de 

Lavras, Nepomuceno, Ribeirão Vermelho, Perdões, Bom 

Sucesso e Itumirim. 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital 



POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge

ral de 1950, era de~ 27 364 habitantes a população do muni

cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatística 

de Minas Gerais dão 29 458 pessoas como sua população 

provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 

deverá ser de 45 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglome1:ações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do muni

cípio eram a sede e a vila de ljaci. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do muni
cípio: 

Sede. 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Vila de ljaci. 
Quadro rural. 

TOTAL GERAL. 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(I."· VII 19501 

Homens 

5 SóS 
242 

7 313 

13 120 

Mulhere3 

6 692 
248 

7 304 

14 238 

Total 

Números 
absolutos 

12 257 
490 

1'4 617 

27 364 

% sôbre 
o total 

geral 

44,80 
1,79 

53,41 

100,00 

Jardim Municipal 

PRINCIPAL AT][VIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dessa forma se distribuía a população 
municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sôbre 
o total 

geral 

Colégio Carlota Kemper 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 
da tabela: 

CULTURAS ÁREA 
AGR!COLAS (h a) 

---------- -- -----
Café ... .. ... 5 192 
Arroz ..... .. 720 
Milho. I 370 
Feijão ... .... 252 
Fumo ....... 30 
Cana-de-açúcar .. 90 
Outras 244 

TOTAL. -

PRODUÇÃO 

-
Unidade Quantida<le 

----- ----------
Arrôba 66 200 

Saco 60 kg 36 000 . , 
' 57 950 

> > > 3 480 
Arrôba 2 100 

Tonelada 3 600 
- --
- -

Valor 

Cr$ I 000 I 
----

29 79Q 
10 800 

8 693 
2 088 
I 260 
I 260 
4 802 

58 693 

% s Obre 
otal o t 

---

I 

l 
I 

50,78 
8,40 
4,81 
3,55 
2,14 
2,14 
8,18 

00,00 

Existe na cidade a Subestação Experimental do Minis
tério da Agricultura, Fomento Agropecuário e 33.3 Circuns
crição do Fomento. 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Asininos. 
Bovinos .. 
Caprinos 
Equinos. 
Muares. 
Ovinos. 
Suinos .. 

TOTAL. 

NúMERO 
DE 

CÁBEÇAS 

4 
31 850 

130 
2 160 

380 
400 

6 ISO 

VALOR 

Cr$ I 000 

14 
54 145 

20 
3 456 
l 140 

72 
6 150 

64 997 

% sObre 
o total 

0,02 
83,32 

0,03 
5,31 
1,75 
0,11 
9,46 

100,00 

Data dos primórdios da formação de Lavras o apareci
mento da pecuária, talvez em decorrência da exaustão de 



Hospital Vc1z Monteiro 

suas minas auríferas. Foi, então, aberta estrada para São 
Paulo, iniciando-se a importação de reprodutores bovinos 
e cavalares. As diversas raç~.s de gado vacum vêm sendo 
hoje muito aprovadas, com predominância de holandês, jér
sei, guernesei, zebu e suíço. Do suíno são mais difundidas 
as raças caruncho e canastrão. Em resguardo dos rebanhos, 
funciona no município um Pôsto do Serviço de Defesa Sa
nitária Animal. 

Igreja do Colégio N. 5.0 de Lourdes Delegacia Seccional do lmpôsto 
de .Renda 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FCRÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta- enprl!-

INDúSTRIA beleci- gad<1 
mentos Cr$1 000 % sõbre N.o de Potência 

motores em c.v. 
---- ---·---- ------ ----

Indústria extrativa mi-
neral . ............. 14 I~ 5 3 880 7,64 3 109 

Indústria de transforma-
ção e beneficiamento 
da produção agrícola 69 1!9 2 940 5,79 22 170 

Indústria manufatureira 
e fabril. ...... .... 37 7~ 6 43 915 86,57 281 I 714 

TOTAL .. .... ..... 120 I Oí'O 50 735 100,00 306 I 993 

Rua Getúli > Vargas 

É evidente, conforme quadro acima, a supremacia da 
indústria manufatureira e fabril, que faz de Lavras um 
centro de grande importância na economia do estàdo de Mi
nas Gerais. Embora bastante distanciada dessa atividade 
principal, não são de todo inexpressivas as indústrias de 
transformação e extrativa mineral. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal, em 

Praça das Mercês 

1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: . 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

Lo~radouros públicos 
Existentes . .... . 

Pavimentados. . ....... · Parcialmente .. 
{

Inteiramente . .. 

Ajatclinados. 
Outros. 

. TOTAL. 

Abastecimento d'áAua 
Prédios servidos. possuindo penas. . . . . . . ... 

L 
{ 

Totalmente. . . 
ogradouros servidos Parcialmente. 

TOTAL. 

Es!lóto 
Logradouros servidos I De despejo ............ . 

\ De águas superficiais. 

I Pela rêde. 
Prédios esgotados. . . ..... 1 Por fossas. 

Iluminação pública e dorniclliar(*) 

Logradouro!l iluminados... Numero de focos ..... . 
{ 

N~mero de logradouros. 

Ligações domiciliares(*) 
De luz. 

De fôrça . 

Consumo em kWh.. . 

I Número de ligações. 
· · ·1 Consumo em kWh. 

I Número de ligações. 
I Consumo em kWh. 

DADOS 
NUMltRICOS 

3 400 

105 

33 
lO 
43 

3 
51 

3 029 
95 
lO 

105 

40 
42 

000 
800 

103 
805 

250 700 

2 59! 
I 364 216 

84 
281 376 

Agência dos Correios e Telégrafos Caixa Econômica Federal 

MEIOS DE TRANSPORTE O território municipal é 

cortado por 293 km de estradas de rodagem, dos quais 13 
se acham sob a administração federal, 39 sob a estadual, 
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91 sob a municipal e os restantes pertencem a particulares. 
É servido pela Estrada de Ferro Rêde Mineira de Viação. 
Dispõe além disso de 1 campo de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 140 auto
móveis, 107 camionetas, 128 caminhões e 23 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerá
rias do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE 
(km) TRANSPORTE 

OBSERVAÇÕES 

------------------------·-----
Municípios limittofes 

Ribeirão Vermelho. 

Itumirim ..... . 

Itumirim ............... . 
Nepomu'Ceno ............ . 
Perdões ................ . 

Perdões ................ . 
Carmo da Cachoeira . ... . 

Carmo da Cachoeira . ... . 
Bom Sucesso . .......... . 

Capital Estadual - Beio 
Horizonte ............. . 

Capital Estadual - Belo 
Horizonte ............. . 

Capital Estadual - Belo 
Horizonte ............. . 

Capital Estadual - Belo 
Horizonte .............. . 

Capital Federal - Rio de 
de janeiro .. 

Capital Federal - Rio de 
de janeiro ............ . 

9 Ferroviário 

32 Ferroviário 

21 Rodoviário 
36 Rodoviário 
30 Ferroviário 

35 Rodoviário 
55 Ferroviário 

50 Rodoviário 
12 Ferroviário 

366 Ferroviário 

305 Rodoviârio 

507 Ferroviário 

185 Aérea 

440 Ferroviário 

260 A~ea 

Rêde Mineira de Vi· 
ação 

Rêde Mineira de Vi· 
ação 

Emprêsas de Onibus 
Emprêsas de ônibus 
Rêde Mineira de Vi· 

ação 
Emprêsas de ônibus 
Rêde Mineira de Vi· 

ação 
Emprêsas de ônibus 
Rêde Mineira de Vi

ação 

Rêde Mineira de Vi· 
ação 

Emprêsas de ônibus 

Rêde Mineira de Vi· 
ação Via GS.rças 

Real-Aerovias Nacio· 
nal 

Rêde Mineira de Vi
ação 

Real-Aerovias Nacio
nal. 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
Clp1o com 5 estabelecimentos comerciais atacadistas, dos 
quais 5 situados na sede, e, ainda, 352 varejistas; dêstes, 

Estação da R.M. V. 

326 se localizam na cidade. Dispõe também de 7 agências 
bancárias. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 

1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes: da

dos relativos à população do município: 

-
PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem 
Não 

Total ler e sabem ler e 
sabem 

ler e l•~r e escrever 
escrever(•) 

escrever escrever(•) 
-------- ---- -------

{Homens ... 4 956 3 980 976 80,30 19,70 
Quadro urbano Mulheres .. 6 044 4 214 1 830 69,72 30,28 

TOTAL 11 000 8 194 2 806 74,49 25,51 

{Homens ... 6 117 3 088 3 029 50,48 49,52 
Quadro rural.. Mulheres .. 6 040 2 502 3 538 41,42 58,58 

TOTAL 12 157 5 590 6 567 45,98 54,02 

{Homens ... 11 073 7 068 4 005 63,83 36,17 
Em geral. . . . . . Mulheres .. 12 084 6 716 5 368 55,58 44,42 

TOTAL 23 157 13 784 9 373 59,52 40,48 

(•) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Estação Rodoviária Colégio Carlota KempE!r 

Ensino Primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser

viço de Estatística da Educação, do estado de Minas Ge

rais, no período de 1954-1956, foi a seguinte a situaçiío do 

ensino primário municipal: 

DADOS NlJM~RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 19.56 
------------------1----------l---------------
Unidades escolares ....... ...... . 
Corpo docente . ............... . 
Matrtcula efetiva . ...... . 

46 
136 

4 052 

58 
128 

3 786 

63 
131 

5 058 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamen

te 17,17%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi

cas no município, no período de 1951-1955, é bem carac

terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS 

ANOS Receita arrecadada 

Total Tributãria 
------- ------- -------

1951. ... 2 987 I 347 ... .. 
1952 ..... .. .. 3 682 I 686 .. 
1953 .... .. .... 3 718 2 042 
1954 ..... 3 460 2 189 ... .... 
1955. 3 174 3 169 

(Cr$ I 000.00) 

Despesa 
realizada 

------
4 437 
4 448 
3 549 
3 870 
5 256 

Sa. Ido 
lU 
ricit 

( 

de 
---
-
-
-
-

1 450 
766 
169 
410 

2 082 



Ponte de concreto armado, dividindo Lavras de Ribeirão Vermelho 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 
-----

1951. ... ............... 6 865 9 827 2 987 
1952 .. ............... 7 980 10 465 3 6112 
1953 .... ...................... 7 457 14 368 3 718 
1954 ... ··········· lO 707 14 881 3 460 
1955 ... ··········· 12 804 21 241 3 174 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL - São os lavrenses, 
em sua maioria, católicos, havendo um pequeno número 
de presbiterianos, protestantes e pentecostistas. 

Dentre suas tradições folclóricas, encontrava-se, anti
gamente, a "cavalhada", com grande anfiteatro armado na 
praça principal onde mouros e cristãos disputavam a posse 
de um castelo e de uma princesa; depois de acirradas lutas, 
eram conquistados pelos cristiios. Encerrava-se a cerimô
nia com a chamada "danças d1)S velhos". Tão interessante 
costume foi, aos poucos, desaparecendo, sem base em proi~ 
bição alguma. Praticam-se, ainda, as tradicionais festas po
pulares chamadas "congado" t! "folias", realizadas respec· 
tivamente em outubro e janeiro. A primeira, com sua fi
gura principal, o "bastião", trajando vestimenta vermelha, 
com máscara de arame, seguido de porta-estandarte, condu
zindo uma bandeira com a efígie de Nossa Senhora do Ro
sário. Os participantes dançam e cantam ao som de um 
conjunto musical formado por sanfonas, rabecas, violino, 

violões, reco-recos e guizos. Os promotores dos folguedos 
arrecadam esmolas que se destinam, oficialmente, à Santa, 
mas, na verdade, se transformam em meio para a prática 
de libações alcoólicas; sàmente pequena soma dos recursos 
destina-se à Padroeira dos festejos. São tradicionais, tam
bém, as procissões da Semana Santa e de "Corpus Christi", 
figurando na primeira, com as vestes características, a Verô
nica, o Centurião, os Apóstolos, São João Evangelista, Ma
dalena, as Marias Beús, Nicodemos e José de Arimatéia. 

A assistência médica é prestada aos munícipes, nà sede, 
através de 2 hospitais, com 222 leitos, 2 serviços de saúde 
e das atividades profissionais de 2 facultativos. Para com
plementar a instrução primária, encontra-se o município 
dotado das seguintes unidades de ensino: uma superior, duas 
de industrial, 3 de pedagógico, 6 de secundário, duas de co
mercial,- uma de agrícola. Contribuindo, também, para a 
difusão cultural, há 2 jornais, 9 bibliotecas, 4 tipografias, 
duas livrarias, uma radioemissora e 2 cinemas. A rêde te
lefônica é composta de 331 aparelhos, encontrando, no setor 
de hospedagem, 5 hotéis e 8 pensões. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 9 353 
eleitores, dos quais compareceram às urnas 6 173 . Foram 
sufragados, na ocasião, os 11 vereadores que compõem o 
Legislativo municipal. 

VULTOS ILUSTRES - Dr. Francisco Antônio Sales -
No cenário de Lavras foi o político de maior projeção. Nas
cido nesta cidade, em 1863, cursou o seminário de Mariana, 
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de onde seguiu para São Paulo, matriculando-se na Facul
dade de Direito, vindo a se formar em Ciências Jurídicas e 
Sociais, no ano de· 1886. De convicções republicanas, Fran
cisco Sales foi um grande entusiasta dos ideais democráticos 
desde os tempos de estudante. Em 1888, casou-se nesta 
cidade com D. Ana Adalgisa de Aquino, filha do Sr. João 
Jaques Ferreira de Aquino e de D. Afonsina Esmeraldicia 
de Andrade. Ele·ito deputado pelo 13.0 distrito eleitoral 
da então provínóa de Minas Gerais, continuou Francisco 
Sales a sua brilhante carreira política. Vitoriosa a causa 
republicana, prefe·riu o Dr. Sales a carreira de magistrado, 
tendo sido nomeado, em !891, juiz municipal da comarca de 
Lima Duarte, função em que foi buscá-lo o eleitorado mi
neiro, elegendo-o deputado ao Congrésso Constituinte Mi
neiro, cujos representantes o elegeram presidente daquela 
agremiação Legislativa. Terminando o seu mandato, foi o 
Dr. Sales, no govêrno Bias Fortes, nomeado Secretário das 
Finanças, cargo em que se distinguiu, revelando-se profun
do conhecedor de assuntos financeiros. Ainda por um ano, 
conjuntamente com a pasta das Finanças, superintendeu, 
com proficiência, a Secretaria da Agricultura. Eleito, logo 
depois, senador do Estado, não tomou posse, a fim de reas
sumir a Prefeitura da capital do seu Estado, a convite do 
então governador, Dr. Silviano Brandão. Em 1898 foi 
eleito deputado federal pela 6.a Circunscrição do Estado. 
Líder da bancada mineira, renunciou êste lugar em virtude 
do seu estado de saúde, que exigia calma e repouso. A 1.0 

tle março de 1902 foi eleito presidente do Estado, em cujas 
funções lançou as bases de uma política de trabalho e tole
rância, que dentro de pouco tempo empolgou os espíritos, 
formando-se os mineiros, sem distinção de partidos, em tôr
no do seu Presidente. Deixando o govêrno a 7 de setembro 
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de 1906, foi eleito senador federal. No govêrno do mar«!chal 
Hermes da Fonseca exerceu, com brilho e eficiência, as altas 
funções de ministro da Fazenda. Veio a falecer em janeiro 
de 1933, legando a Minas e aos mineiros um passado de 
relevantes. serviços prestados à sua terra e ao Brasil. 

Dr. Alvaro Augusto de Andrade Botelho - Nasceu 
o Dr. Alvaro Botelho nesta cidade, no dia 8 de feVE!reiro 
de 1861. Bacharelando-se em Ciências e Letras na capital 
da República, cursou a Faculdade de Direito de São Paulo, 
ali se formando. Vindo para sua terra natal, aqui iniciou 
a carreira de advogado, que, através de muitos anos, exerceu 
com grande brilhantismo. Fervoroso adepto dos ideais re
publicanos, candidatou-se a deputado federal para o biênio 
88-89, logrando eleger-se por uma maioria de 2 votos. Fin
do o seu mandato, já na era republicana, voltou para esta 
cidade, onde continuou a trabalhar como advogado. Eleito 
vereador e Presidente da Câmara, prestou relevantes :Servi
ços ao município, fazendo-o conhecido no cenário de Minas 
como um dos mais prósperos e cultos. Eleito novamente 
deputado federal em 1912, continuou, na Câmara Alta, a 
defender os interêsses de Minas e de sua terra natal, do
tando-a de diversos melhoramentos, dentre os quais a cons
trução das oficinas da Rêde Mineira de Viação, serviço de 
bondes elétricos e outros que muito contribuíram para ele
var a cidade ao nível de progresso de que hoje desfruta. 
Alvaro Botelho é apontado como um dos maiores lavrenses, 
pelo muito que fêz por sua terra natal e pelo grande amor 
que lhe devotava. Faleceu no dia 17 de dezembro de 1917. 

(Organizado por Hélio Jacques, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Fernando Chaves). 

LEOPOLDINA - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - O topônimo foi uma homenagem à segun
da filha de Pedro 11, princesa Leopoldina, em substituição 
ao antigo de "Feijão Cru", quando da criação do municí
pio. A primitiva denominação viera dos primórdios do des
bravamente, quando os primeiros brancos, em busca de ter
ras fáceis e ótimas, acamparam à margem de um ribeirão; 
na manhã seguinte, verificaram não ter o cozinheiro da 
comitiva prestado a devida atenção ao fogo, que se impro
visara para afugentar as possíveis feras e cozer os alimentos, 
resultando, daí, que o feijão estava bastante duro. Tremen
damente monótonas seriam, naqueles idos, as longas viagens 

Vista parcial da Rua Cotegipe 
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através dos matos, para que incidente tão sem importância 
bastasse para diferençar um pouco dos outros. O fato é que, 
daí para diante, ao se lembrarem daquele córrego, o de
nominavam o "Córrego do FE!ijão Cru". 

Em 1831, dois fazendeircs da redondeza, em cujas ter
ras se encontrava o pouso de "Feijão Cru", fizeram doações 
para a construção de uma capela, em tôrno da qual se con
solidou o povoado. Foram êst,~s doadores Francisco Pinhei
ro de Lacerda e seu sogro, JC~aquim Ferreira de Brito. Em 
1854, a 27 de abril, foi criado o "município de Leopoldina; a 
instalação solene se deu no a:no seguinte, tendo sido o pri
meiro presidente da Câmara o cel. José Monteiro de Cas
tro. A elevação à cidade deu-se cinco anos depois, em 1861. 

Quando, em 1881, D. Pedro 11 encetou uma excursão 
de 36 dias pelo interior da província, Leopoldina foi a úl
tima cidade a ser visitada por Sua Majestade. Na fachada 
da casa que hospedou o ilustre visitante, colocou-se no ano 
de 1925, uma placa que rele:nbra o acontecimento. Rece
beu ainda, a cidade de Leopoldina, já na República, a vi
sita de dois Chefes de Estado: o Presidente Getúlio Var
gas, em 24 de outubro de 193 9 e o Presidente Eurico Gas
par Dutra, em 23 de junho d4~ 1946, sendo inúmeras vêzes 
visitada por Ministros, Governadores da Província e Secre
tários de Éstado. 

Formação Administrativa - O município e o distrito de 
Leopoldina foram criados pela Provincial número 666, de 
27 de abril de 1854, em território desmembrado do muni
cípio de Mar de Espanha e sec:e na povoação até aí denomi
nada de São Sebastião do Feijão Cru. A instalação solene 

Vista parcial do P roço do Bandeira 

deu-se a 20 de janeiro de 1855. A sede do município foi 
elevada à categoria de cidade pela Provincial n.0 1 116, 
de 16 de outubro de 1861. A criação do distrito-sede foi 
confirmada pela Lei estadual número 2, de 14 de setembro 
de 1891. Pela Divisão Administrativa de 1911, o município 
se apresentava com 10 distritos: Leopoldina- sede-, Rio 
Pardo, Piedade de Leoooldina, Tebas, Campo Limpo, Con
ceição da Boa Vista, Providência, Recreio, Santa Izabel 
e São Joaquim. Pelo Recenseamento Geral de 1920, o qua
dro administrativo do município é o mesmo, apenas com a 
simplificação do toponímico de Piedade de Leopoldina para 
Piedade. Com dez distritos, continua o município através 
das divisões administrativas dos anos de 1923 (Lei esta
dual n.0 843 ), passando o distrito de Piedade a denominar
-se Piracatuba, e o de Rio Pardo, Argirita, nas divisões 
territoriais de 31-XII-1936 e 31-XII-1937; no quadro anexo 
ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março de 1938. 
Pelo Decreto-lei estadual n.O 148, de 17 de dezembro de 
1938, o município perdeu os distritos de Conceição da Boa 
Vista, São Joaquim e Recreio, transferidos para o município 
de Recreio, recém-criado. Assim, no quadro territorial fixa
do pelo aludido Decreto, o município passou a dividir-se 
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em sete distritos, os restantes, para o qüinqüênio 1939-1943, 
continuando com a única modificação do topônimo de 
Santa Izabel que passou a Abaíba. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA- A comarca de Leopoldina 
foi criada pela Provincial número 1867, de 15 de julho de 
1872. Pelos quadros territoriais de 1936 e 1937, bem como 
pelo "Anexo" ao Decreto-lei estadual n.0 88, de 30 de março 
de 1938, o município de Leopoldina é t~rmo judiciário único 
da comarca de igual nome. Pelos quadros territoriais em 
vigência nos qüinqüênios 1939-1943 ·e 1944-1948, fixados, 
respectivamente pelos Decretos-leis estaduais números 148, 
de 17 de dezembro de 1938, e 1 058, de 31 de dezembro 

de 1943, a comarca de Leopoldina compreende ainda um só 

têrmo, o da sede, que, entretanto, abrange dois municípios: 
Leopoldina e Recreio. Os distritos componentes são: Leo

poldina - sede -, Abaíba, Argirita, Piracatuba, Providên
cia, Ribeiro Junqueira (ex-Campo Lindo) e Tebas. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 
na Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. Sua área é 
de 1093 km~. A temperatura, em graus centígrados, apresen

ta as médias: das máximas, 28; das mínimas, 22; compen
sada, 24. A precipitação pluviométrica anual é de 206 milí-
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metros. A sede municipal, situada a 210 metros de altitude, 
tem como coordenadas geográficas 21° 31' 50" de latitude 
Sul e 42° 38' 30" de longitude O. Gr. Dista da capital do 
Estado, em linha reta, 225 quilômetros, no rumo S. S. E. 

-:.ITUA.ÇÃO A 

Posição do Município em relação ao Estado e suo Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge
ral de 1950, era de 40 529 habitantes a população do muni
cípio. Estimativas do Departamento Estadual de Estatística 
de Minas Gerais dão 42 858 pessoas como sua população 
provável em 31-XII-55, quando a densidade demográfica 
deverá ser de 39 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais Aglomerações Urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio eram a sede e as vilas de Abaíba, Argirita, Piracatu
ba, Providência, Ribeiro Junqueira, e Tebas. 

LOCALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO - De acôrcio com os 
dados do Censo de 1950, assim se localizava a população 
do município: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
I .•-VII--1950 

LOCALIZAÇÃO DA Total 
POPULAÇÃO 

Homens Mulheres 
Números % sObre 
absolutos o total 

geral 

Seu e 4 937 5 891 fo 828 26.72 

Vila üe Abaiba 184 202 386 0.95 

Vila de Argirita. 354 390 744 1.83 

Vila de Piacatuba. 298 354 652 1,60 

Vila de Providência 173 232 405 0,99 

Vila de Ribeiro Junqueira 149 152 301 0,74 

Vila de Tebas. 357 364 721 1.77 

Quadro rural. 13 691 12 801 26 492 65,40 

TOTAL ... .. 20 143 20 386 40 529 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea-
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mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a população 
municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 
Total 

Homens Mulheres Nlitperoa % s6bre 
o total 

absolutos geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 7 795 183 7 978 28,52 
Indústrias extrativas ... 57 -- 57 0,20 
Indústria de transformação ... I 314 622 1 936 6,91 
Comércio de mercadorias .. 561 44 605 2,16 
Comércio de imóveis e valores mobi· 

liãrios. crédito, seguros e capitali-
zação. ...... 77 22 99 0,35 

Prestação de serviços . . 519 903 1 422 5,08 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem .... .. .... 271 21 292 1,04 
Profissões liberais . .. 44 7 51 0,18 
Atividades sociais . ... 145 219 364 1,30 
Administração pública, Legislativo 

e justiça. _ .. . .......... 389 9 398 1,42 
Defesa nacional e segurança pública 18 - 18 0,06 
Atividades dom~ticas, não remu· 

neradas e atividades escolares dia-
centea. ·-· ...... ·-· I 522 11 498 13 020 46,56 

Condições inativas .. . ..... I 110 630 1 740 6,21 

TOTAL ... ._ . 13 822 14 158 27 980 100,00 

A~ricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrícola 
no município, em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGRlCciLAS (ha) 

%sObre Unidade Quantidade Cr$ I 000 
o total 

-
Arroz. . ·•· ..... 3 500 Saco 50 kg 70 000 21 000 36,87 
Milho .. ...... 4 400 . 60 . 74 000 11 HJO 19,48 
Cana-de--açúcar. ··-· 370 Tonelada 32 400 6 480 11,37 
Café. .... ·-· 9 984 ArrObo 203 000 5 481 9,61 
Banana. 326 Cacho 200 000 4 000 7,01 
Tomate. ... 15 Quilo 250 000 1 500 2,63 
Fumo ... 350 ArrOba 14 000 1 800 3,15 
Outras: ..... 563 - - 5 632 9,88 

TOTAL. 19 508 - - 56 993 100,00 

Pecuária- Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos re
banhos do município: 

NÚMERO 
VALOR 

REBANHOS DE 
CABEÇAS (Cr$ I 000) %; sObre 

o total 

Asininos. 27 81 0,09 
Bovinos .... 42 200 71 740 81,69 
Caprinos . I 350 135 0.15 
Eqüinos. ... 2 050 3 280 3,73 
Muares .. I 500 3 300 3.75 
Ovinos ... 480 72 0,08 
Suínos._ ··- ·-· 13 200 9 240 10,51 

TOTAL .. ····· ... ····· ... - 87 848 100,00 -

Vista parcial do Colégio Estadual Botelho Reis 



Praça do Rosário, vendo-se ao fundo a Igreja-Matriz 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORÇA 

Peosoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPO DE esta-

IND0STR1A beleci- empre-
mentoa gadn 

Cr$1 000 % sllbre N.• de Potencia 
o total motores em c.v. 

--------- ---- --- ----
Ind6otria extrativa mi-

neral ... , .. I 7 200 0,38 - -
lnd6stria de traneformi:l-

ção e beneficiamento 
d9a produtos agricolas 130 51)2 24 884 47,78 162 I 222 

Inddstria manufatureira 
e fabril. .. I 8.;5 27 000 51,84 90 880 

TOTAL. .... 132 I 414 52 084 100,00 252 2 102 

Palácio Episcopal 

MELHORAMENTOS URBANOS -Era a seguinte a st
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes. 

LoAradouros público_s 

Existentes .... 

Pavimentados. . ........ . 
{

Inteiramente . . 
Parcialmrente. 

Ajardinados .. 
Outros ...•. 

Abastecimento d'á~ua 

PrMios eervidoa .. 

Logradouros servidos .. 

Esgotos 

Logradouros servidos. 

Pr~ios esgotados .... 

TOTAL .... 

{

Possuindo penas . ......... . 
Com ligações livres . ... . 

TOTAL .......... . 

{

Totalmente ... . 
Parcialmente . . . 

TOTAL .... . 

.. {De despejo .......... . 

De águas superficiais. 

... {Pela r!de ... 

Por fossas .. 

illuminação pública e domiciliar (*) 

. {
Número de focos .. 

Logradouros iluminados. 
Consumo em kWh. 

LiAaçaes domiciliares (•) 

. {Número de ligações . 

Consumo em kWh 
De luz. 

De fôrça .................. { Ndmero de ligações .. . 

Consumo em kWh . .. . 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

Vista parcial da Rua Tiradentes 

DADOS 
NUM~RICOS 

2 186 

63 

45 
8 

53 

2 
8 

I 987 

I 987 

57 
6 

63 

61 

49 

I 992 

91 

715 

189 070 

2 302 

1 413 330 

39 

2 740 074 

MEIOS DE TRANSPORTE O território municipal é 
cortado por 198 km de estradas de rodagem, dos quais 52 
se acham sob a administração federal, 51 sob a estadual, 
95 sob a municipal e os restantes pertencem a particulares. 
É servido pela Estrada de Ferro Leopoldina. Dispõe além 
disso de 1 campo de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registra

dos 187 automóveis, 26 camionetas, 154 caminhões, 17 ôni
bus e 7 jipes. 
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Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇ0ES DIST ÃNCIA VIA DE 
(km l TRANSPORTE 

Municípios limítrofes 

Cataguases. 21 Rodoviário 
Cataguases. 29 Ferroviário E.F.L. 
Laranjal. 38 Rodoviário 
Volta Grande. 70 Rodoviário 
Volta Grande. 75 Ferroviário E.F.L. 
Além ·Paraiba. 56 Rodoviário 
Além Paraíba 98 Fer-roviário E.F.L. 
Mar de Espanha. 99 Rodoviário 
Mar de Espanha. 236 Ferroviário E.F.L. 
Guarará. 71 Rodoviário 
Guarará. 197 Ferroviário E.F L. via Bicas 
Recreio. 26 Rodoviário 
Recreio .......... 34 Ferroviário E.F.L. 
São João Nepomuceno. 60 Rodoviário 
São João Nepomuceno. 160 Ferroviário E.F.L. 
Capital Estadual. 488 Rodoviário 
Capital Estadual. 578 Ferroviário E.F .L. e E.F .C.B. via 

Juiz de Fora 
Capital Federal. .... 234 Rodoviário 
Capital Federal. ... 310 Ferroviário E.F.L. 

COMÉRCIO E BANCOS - O município, além de 13 esta
belecimentos comerciais atacadistas, dos quais 9 situados na 
sede, conta, ainda, com 148 varejistas; dêstes, 115 estão na 
sede. Dispõe de 3 agências e 3 correspondentes bancários. 

Vista parcial da Rua Tebas 

INSTRUÇAO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da 
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números a baol u tos % sôbre o total 

DISCRIMINAÇÃO 
Não Não Sabem Sabem 

Total ler e sabem ler e sabem 
ler e ler e escrever 

escrever(•, 
escrever 

e-Jcrever(•) ___________ .. __ 
r--------- -· -

romens .. 5 542 4 105 I 437 74,07 25,93 
Quadro urbano Mulhere,. · 6 627 4 474 2 153 67,51 32,49 

TOTAL 12 169 8 579 3 590 70,49 29,51 

{Homens .. 11 128 4 258 6 870 38,26 61,74 

Quadro rural . Mulheres .. 10 343 3 278 7 065 31,69 68,31 

TOTAL 21 471 7 536 13 935 35,09 64,91 

{Homens .. 16 671 8 364 8 307 50,17 49,83 

Em eeral. Mulheres .. 16 954 7 752 9 212 45,69 54,31 

TOTAL 33 635 
I 

16 116 17 519 18,18 81,82 

(•) Inclusive pe•uoa, de instrução não declarada. 

Ensino Primário -- Segundo os dados fornecidos pelo' Ser· 
viço de Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, 

Lactório Dr. Custódio Junqueira 

no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do ensino 

primário municipal: 

DADOS NUMltRICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1 156 
--------------- ------- --- ·---- -------
Unidades escolares. 
Corpo docente .. 
Matrícula efetiva ... 

63 
146 

4 818 

58 
128 

3 786 

66 
131 

5 058 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

51,31%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem •carac
terizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

-------
1931 " 
1952. 
1953 
1954 
1955. 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

Receita arrecadada. 
0elpe3:::a 

Total Tributári3 
re-alizada 

---------- - --- ---- ---- - -·--------- --· 

4 ISS I 648 4 101 
3 046 I 957 3 353 
3 528 2 018 4 188 
4 169 2 432 4 053 
4 809 2 833 4 253 

Agência dos CGrreios e Telégrafos 

Sald<> 
de fie 

------

-
-

ou 
it" 

54 
307 
660 
116 
546 



Quanto à arrecadação, nas três esferas administrati

vas, o movimento no períodc• de 1951-1955 foi: 

RECI:ITA ARRECADADA (Cr$ I 000,00) 
ANOS 

FeJeral Estadual Municipal 
----· ---- __;_ __ ----·-- ----. - --··---·---

!9Sl. 7 27S 8 016 4 ISS 

1952 ... 10 602 10 215 3 046 

1953 ... 9 532 11 728 3 528 

19S4. 14 693 14 9S7 4 169 

1955. 19 601 19 103 4 809 

ASPECTOS DA VIDA MUNlCIPAL- O município loca

liza-se numa região montanhosa. A sede está situada ao sopé 

da serra dos Monos, cobrindo uma área de apr~ximadamente 

seis quilômetros quadrados. A .:idade apresenta aclives acen

tuados, representando uma parte plana. Possui amplos me· 

lhoramentos urbanos - boa luz, água potável encanada 

para abastecimento domiciliar, pavimentação asfáltica em 

alguns trechos e poliédrica na maioria dos logradouros pú

blicos. Alinha-se entre as melhores cidades de todo o Estado. 

O clima é temperado, existindo no município fonte de água 

mineral que, além de ser vend:.da na sede, é exportada para 

outros centros mais adiantados do País. 

A assistência médica aos munícipes é prestada na sede 

por 1 hospital com 92 leitos, 3 serviços de saúde, e pelas 

atividades profissionais de 13 facultativos. No quadro da 

instrução contam-se 4 unidad€s do ensino secundário, duas 

do comercial e uma do pedagógico, contribuindo, ainda, 

para a maior difusão cultural 3 jornais, duas bibliotecas, 

5 tipografias, 4 livrarias, uma radioemissora e 2 cinemas. 

A rêde telefônica possui 439 aparelhos, estando a hospeda

gem representada por 6 hotéis e 4 pensões. 

Sendo de 14 654 o número de eleitores inscritos para o 

pleito de 3-X-1955, ao mesmo compareceram 8 345, época 

em que foram sufragados os :l5 vereadores que compõem 
o Legislativo da cidade. 

Prefeitura Municipal 

A principal atividade ecJnômica do mumcipio é a 

agropastoril. Anualmente, a Associação Rural local orga-

Cine Brasil 

niza uma importante "Exposição Agropecuária", que já se 

tomou tradicional e conhecida em todo o Brasil. Neste cer

tame, a que comparecem, sistemàticamente, Ministros e Se

cretários de Estado, para os negócios de Agricultura, são 

apresentados espécimes das melhores raças bovinas nacio
nais e importadas, produtos agrícolas, etc. Dos rebanhos 

próprios do município, são apresentados animais das raças 

holandesa, guernsey, jérsei, schwyz, zebus, gir, nelore etc. 

A primeira destas exposições se realizou em outubro de 1907 

e dessa data até a presente, com excessão de alguns anos, 

se vem repetindo, sempre com o mesmo brilho e proveito 

para as atividades econômicas locais graças a um aprimora

mento sempre constante dos rebanhos leiteiros, cumprindo 

notar que a indústria de leite é a mais importante, existindo 

5 cooperativas de produtos, com fábricas próprias de mantei

ga, caseína etc. No município há um Pôsto de Vigilância 

Sanitária Animal, um Pôsto de Fomento da Produção Ani

mal e uma Fazenda Experimental de Criação, ligados êstes 

órgãos ao Ministério e Secretaria de Agricultura. A comuna 

produziu, em 1955, 14 766 554 litros de leite. 

Na agricultura, o principal produto a pesar na balança 
comercial é o arroz. Como se observou, há uma tendência 

para a diversificação. 

Na sede, o único prédio tombado pelo Serviço de Pa

trimônio Histórico e Artístico Nacional é aquêle em que se 

hospedou D. Pedro 11, embora haja alguns sobrados e casas 

no mais caracterizado estilo colonial. A propósito da visita de 

D. Pedro 11, é curioso notar que, na época, a Câmara Mu

nicipal não o quis receber, cabendo tôda a iniciativa da 

recepção à Irmandade do Santíssimo Sacramento. Dos fi

lhos de Leopoldina, muitos se têm distinguido na vida pú

blica e administrativa do país, podendo-se ressaltar o no

me do senador José Ribeiro Junqueira. O Município é sede 

de Bispado, cuja instalação deu-se a 5 de agôsto de 1942, 

sendo seu primeiro bispo D. Delfim Ribeiro Guedes, na épo

ca, o mais môço dos bispos mineiros. 

(Organizado por Cesar de Oliveira Faria, com dados fornecidos 

pelo Agente de Estatística Cid Pereira Avila). 
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LIBERDADE - MG 
Mapa Municipal no 9.0 Vol. 

HISTóRICO - Ignora-se quando se deram ao certo as 
primeiras penetrações na região em que se localiza atual
mente o município de Liberdade, calculando-se tenha o ar
raial nascido no século XVIII, na época da mineração. 
Desde 1923 chama-se Liberdade a antiga paróquia do Se
nhor Bom Jesus do Livramento, elevada à freguesia em 
1855. A velha paróquia pertencera em tempos idos à co
marca do Turvo de Barbacena. Depois, no regime monár
quico, a freguesia estêve subordinada à comarca de Ita
tiaia, transformada pela República em município de Aiuruo
ca. Livramento foi distrito dêsse município até 1939, ano 
em que passou a ser sede do município de Liberdade, com
preendendo a cidade e duas vilas: Bocaina e Passa Vinte, 
dois distritos municipais. O primeiro, vizinho de Aiuruo
ca, a 15 km da estação de Augusto Pestana, na antiga Estra
da de Ferro Oeste de Minas, atualmente integrada na Rêde 
Mineira de Viação, mais recentemente tomou o nome de 
Arimatéia. Outrora chamou-se São Domingos da Bocaina. 
Compreendia os antigos povoados de Flores e Paiol. O se
gundo, na fronteira fluminense, tem estação da Rêde. A 
êle pertenciam as velhas povoações de Carapuça e Pouso 
Alegre . Em data próxima foi criado um terceiro distrito: 
o de Mirantão. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA- O distrito de Bom 
Jesus do Livramento foi criado pela Lei provincial n.0 726, 
de 18 de maio de 1855, e mantido pela Lei estadual nú
mero 2, de 14 de setembro de 1891. Segundo certa fonte, 
o referido distrito, em face da Lei estadual n.0 556, de 30 
de agôsto de 1911, passou a designar-se Liberdade. No en
tanto, a "Divisão Administrativa, em 1911", o apresenta 
subordinado ao município de Aiuruoca, e sob o primitivo 
nome de Bom Jesus do Livramento, observando-se o mes
mo nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 
1.0 -IX-1920, onde, todavia, o citado distrito e denominado 
Livramento, apenas. Na divisão administrativa do Estado, 
estabelecida pela Lei estadual n.0 843, de 7 de setembro 
de 1923, o distrito aparece com a denominação de Liber
dade, figurando nessa divisão, bem assim no quadro da di
visão administrativa do Brasil, relativo a 1933, contido no 
"Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio", 
como componente do município de Aiuruoca. Tal situação 
mantém-se inalterada nos quadros de divisão territorial 
de 31-XII-1937, como também.no anexo ao Decreto-lei es-

Igreja-Motriz do Senhor Bom Jesus do Livramento 

456 

Vista parcial da cidade 

tadual n.0 88, de 30 de março de 1938. Pelo disposto no 
Decreto-lei estadual n.O 148, de 17 de dezembro de 1938, 
que estabeleceu a divisão territorial em vigor no qüinqüê
nio 1939-1943, criou-se o município de Liberdade, que, na 
mencionada divisão, aparece com 3 distritos: o da sede e 
os de Bocaina e Passa Vinte, desmembrado do município 
de Aiuruoca. Em face do Decreto-lei estadual n.0 1 058, 
de 31 de dezembro de 1943, o município em aprêço passou 
a abranger o novo distrito de Mirantão, instituído com par
te do território do distrito de Arimatéia ( ex-Bocaina) . As
sim, na divisão que êsse Decreto estabeleceu, para vigorar 
no qüinqüênio 1944-1948, o município de Liberdade subdi
vide-se em 4 distritos: Liberdade, Arimatéia (ex-Bocaina), 
Mirantão e Passa Vinte. A Lei estadual n.0 336, de ..... . 
27-XII-1948, que estabeleceu a composição judiciário-ad
ministrativa para vigorar no qüinqüênio 1949-1953, man
tém inalterada a situação imposta pelo Decreto n.0 1 058, 
de 31-XII-1943, vindo a ser alterada pela Lei n.0 1 039, 
de 12 de dezembro de 1953, introdutora de grandes modi
ficações no quadro territorial judiciário e administTativo 
do Estado. Pela Lei referida, os distritos de Arimatéia e 
Passa Vinte, que lhe eram subordinados, passaram a cons
tituir municípios independentes. Aquêle sob a denomina
ção de Bocaina de Minas, nome possuído anteriormente, 
carregando consigo o distrito de Mirantão, que passou a 
ficar-lhe subordinado; e o segundo, o distrito de Passa Vinte, 
o município de mesmo nome composto de um só distrito, 
o da sede. 

FORMAÇÃO JUDICIARIA- O Decreto estadual n.0 148, 
de 17 de dezembro de 1938, criou o município de Liberdade, 
que, na divisão territorial fixada por êsse Decreto para vi
gorar em 1939-1943, bem como na vigente no qüinqüênio 

1944-1948, estabelecida pelo Decreto-lei estadual n.0 1 058, 

de 31 de dezembro de 1943, se jurisdiciona ao têrrno e à 
comarca de Aiuruoca. Pelas Leis n.o• 336, de 27-XII-1948, 

e 1 039, de 12-XII-1953, estabelecedoras das divisões terri
toriais para os qüinqüênios 1949-1953 e 1954-1958, res

pectivamente, a situação do município permanece inalterada 

nesse setor: continua subordinado juridicamente ao têrmo 
e à comarca de Aiuruoca. Atualmente, o município se com

põe de um único distrito, o da sede. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona Sul, no estado de Minas Gerais. O aspecto ge

ral do seu território é montanhoso, estando situado a mais 



de 1 200 metros acima do nível do mar, possuindo uma 
topografia acidentada, com div~rsos morros e cochilas. 

Sua área é de 376 km~. A ·temperatura, em graus centí

grados, apresenta os seguintes valores: para as máximas, 

25; para as mínimas, 11; compensada, 15. A sede munici

pal, situada a 1 123 m de altitude, tem como coordenadas 

geográficas 22° 01' 40" de latitude sul e 44° 19' 40" de 

longitude O. Gr. Dista da capital do Estado, em linha re

ta, 236 km, no rumo S.S.O. 

SITUAÇÁO A 

Posição do Município em relaçãc• ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento 
Geral de 1950, era de 14 381 habitantes a população do 
município. Estimativas do Departamento Estadual de Es
tatística de Minas Gerais dão !i 926 pessoas como sua po
pulação provável em 31-XII-5 5, quando a densidade de
mográfica deverá ser de 16 habitantes por quilômetro qua
drado. Explica-se aquêle decréscimo por haver sido des
membrado, depois de 1950, o di:;trito de Bocaina de Minas. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio eram a sede e as vilas de Arimatéia, Mirantão e 
Passa Vinte. 

Localização da População - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do mu
nicípio: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ... 
Viia de Arimat~ia. 
Vila de Mirantão. 
Vila de Passa Vinte. 
Quadro rural. 

TOTAL GERAL .... 

29-24939 

Home1 

3 
3 

2 
6 3 

7 4 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(l.o-VII-1950) 

Total 

IS Mulheres 
Números % sõbre 
absolutos o total 

geral 

so 410 790 5,49 
20 315 635 4,41 
81 79 160 I ,11 
S8 280 568 3,94 
31 5 897 12 228 85,05 

DO 6 981 14 381 100,00 
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PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribuía a população 
municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE lO ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE Total 

Homens Mulheres 
Números % sõbre 
absolutos o total 

geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 3 539 201 3 740 38,31 
Indústrias extrativas .. 12 - 12 0,12 
Indústrias de transformação. 187 2 189 1,93 
Comércio de mercadorias ... • ...... 89 I 90 0,92 
Comércio de imóveis e valores mobi-

liârios, crédito, seguros e capita· 
lização ....... . ... .. ······· . I - I 0,01 

Prestação de serviços ....... 72 147 219 2,24 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ..... .. . . . .. . . . .. . . . 123 2 125 1,27 
Profissões liberais .. .... .. ........ 3 - 3 0,03 
Atividades sociais ... . ... 14 20 34 0,34 
Administração pública, Legislativo 

e justiça ......... 54 2 56 0,57 
Defesa nacional e segura~ça pública 7 - 7 0,07 
Atividades domésticas, não remu-

neradas e atividades escolares dis-
centes...... . ... . . . . . .... 276 4 260 4 536 46,47 

Condições inativas .. ... . . .. .. . ... 619 135 754 7,72 

TOTAL ..... " . . . . . . . . ... 4 996 4 770 9 766 100,00 

Baseando-se na pecuária e agricultura a economia do 
município - mais naquela do que nesta -, no ramo de 
atividade correspondente éongrega maior número de pes
soas em idade produtiva. Com uma população de 9 766 
pessoas ativas, deduzindo-se o número correspondente aos 
dois últimos itens considerados no quadro acima, por mo
tivos evidentes, do total alcançado, 4 476, os que se dedi
cam ao ramo agricultura, pecuária e silvicultura represen
tam 83,55%. A êsse ramo segue-se o de prestação de ser
viços, reunindo uma parcela de pessoas equivalente a 4,80% 

daquele total considerado. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agricola 
no município em 1955, foi expressa pelos dados constantes 

da seguinte tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS ÁREA 
AGRlCOLAS (ha) % sõbre 

Unidade Quantidad< Cr$ I 000 
o total 

Milho .. .... I 400 Saco 60 kg 22 700 5 448 73,78 

Arroz. 88 . 50 . I 720 740 10,01 

Banana. 5 Cacho 17 400 348 4,71 

Outras. ...... - - - 850 11,50 

TOTAL. ....... I 493 - - 7 386 100,00 
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Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

Cr$ 1 000 % sObre 
o total 

-------------------------------
Asininoa .... ·········· 4 9 0,03 
Bovinos ... .......... 11 250 18 000 78,80 
Caprinos. 500 45 0,19 
Eqüinos. 800 I 120 4,90 
Muares. 600 1 380 6,03 
Ovinos ... 450 59 0,25 
Suinop ..... 2 800 2 240 9,80 

TOTAL ..... 22 852 100,00 

Representa a pecuana a atividade econômica funda
mental do município, sendo, embora, pouco numeroso o seu 
efetivo de gado e pequena a exportação. É o aproveitamen
to do leite produzido na fabricação de queijo tipo "minas" -
principal ramo da indústria de transformação - que dá 
evidência à criação de bovinos. A produção leiteira, em 
1955, atingiu 1 600 242 litros, no valor de ........... . 
Cr$ 6 080 919,00. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

I 

TIPO DE INDÚSTRIA 

Indústria manufatureir1!l e fabril .. 

TOTAL ........ . 

N.• de 
esta

beleci
mentos 

29 

29 

Pessoal 
empre
gado 

30 

30 

CAPITAL 
EMPREGADO 

Cr$ I 000 

304 

304 

% sObre 
o total 

A indústria fabril local é representada, especialmente, 
pelas quatro fábricas de laticínios. Conta ainda com mais 
de 25 fabriquetas de queijo. Embora o número de pessoas 
empregadas em cada fábrica seja inferior a 5 (cinco), o 
valor da produçiío municipal alcançou, no ano considerado, 
mais de cinco milhões de cruzeiros . 

A indústria extrativa mineral figura no município pela 
extração de minério de níquel, cuja transformação é feita 
no próprio município pela Cia. Níquel do Brasil, instalada 
a cêrca de 2 km da cidade . Omite-se a quantidade extraída 
e produzida por transformação, inclusive os valores respec
tivos, para evitar individualização de informações . 
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MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si
tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 
1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta
tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO DADOS 
NUMft:RICOS 

--------------------------.----- --------
Número de prédios ex;c-tentes .. 

Lolfradouros públicos 
Existentes .......... . 

Abastecimento de áAua 
Prédios servidos, por penas ... 

Logradouros servidos. . . Parcialmente .. . {

Totalmente .... . 

TOTAL ... . 

llumina'ç;io pública e domiciliar(•) 

Logradouros iluminados... Número de focos ......... . {

Número de logradouros ... . 

Li§ações domiciliares(•) 

De luz. 

De fOrça. 

Consumo er.1 kWh ....... . 

INúmero de ligações ... . 
\Consumo em kWh .... . 

/Número de ligações .. 
· · · \Consumo em kWh .. 

(•) Dados referentes ao ano de 1955. 

279 

18 

104 

2 
6 
8 

14 
135 

29 500 

107 
26 700 

3 
2 085 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 53 km de estradas de rodagem, os quais se 
acham sob a administração municipal. É servido pela Es
trada de Ferro Rêde Mineira de Viação. Dispõe de 1 campo 
de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registrados 
5 automóveis, 8 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas Itinerárias- São às seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limítrofe~ 

Carvalhos .. 
Carvalhos ..... . 
Serranos.. . .. . 
Serranos ....... . 
Andrelândia ...... . 
Andrelãnd ia ...... . 
Bom jardim de Minas .. . 
Bom jardim de Minas .. . 
Passa Vinte .... 
Bocaina de Minas. 
Bocaina de Minas. 
Capital Estadual. .. . 
Capital Estadual ... . 
Capital FederaL. ... : . ... 

DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇ0ES 
(km) TRANSPORTE 

24 
21 
42 
37 
53 
53 
21 
43 
56 
33 
17 

711/569 
443 
260 

Ferrovia 
Rodovia 
Ferrov. e Rodov. 
Rotiovia 
Ferrovia 
Rodovia 
Ferrovia 
Rodovia 
Ferrovia 
Rodovia 

Ferrovia 
Rodovia 
Ferrovia 

R.M.V. 
Automóvel 
R.M.V. e :otação 
Automóvel 
R.M.V. 
Automóvel 
R.M.V. 
Automóvel 
R.M.V. 
Automóvel 
A cavalo 
R.M.V. (1) 
Automóvel (2) 
R.M.V. e E.F.C.B.(3) 

(1) Via Gà.rças e Aureliano Mourão, respectivamente. - (2) Via Andre· 
IAndia-Barbacena, e dai, pela eotrada Rio-Belo Horizonte. - (3) Via Barra do 

Asilo São José,. do Conferência São Vicente de Paulo 



COMÉRCIO E BANCOS -- Conta a população do muni
cípio com 21 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 11 situados na sede. Dispõe também de 2 correspon
dentes bancários . 

INSTRUÇÃO PúBLICA -- Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetiza,;ão, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAl 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 

ler e sabem ler e sabem 
Total ler e ler e escrever 

escrever(•) 
escrever 

escrever(•) 
---- -------

{Homens ... 887 4.59 428 51,75 48,25 
Quadro Urbano Mulheres .. 929 437 492 47,03 52,97 

TOTAL 1 816 896 920 49,33 .50,67. 

{Homens ... 5 251 1 851 3 400 35,25 64,75 
Quadro rural. . Mulheres .. 4 892 1 216 3 6?6 24,85 75,15 

TOTAL 10 143 3 067 7 076 30,23 69,77 

{Homens ... 6 138 2 310 3 828 37,63 62,37 
Em geral...... Mulheres .. 5 821 1 653 4 168 28,39 71,61 

TOTAL 11 959 3 963 7 996 33,13 66,87 

(•) Inclusive pe88oas de instruçê o não declarada. 

Ensinp primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educa~:ão do estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-56, foi a seguinte a situação do ensino 
primário municipal: 

DADOS NUMll:RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 
-------------1-------- ------------
Unidades escolares ............. . 15 

Corpo docente . ............... . 23 

Matricula efetiva .............. . 675 

14 

24 

650 

15 

25 

650 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade E!scolar, é de aproximadamen
te 47,72%. 

FINANÇAS PúBLICAS- A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955 é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

ANOS 

FINANÇAS (Cr$ 1 000,00) 

Receita arrecs dada 

Total Tributária 

De! pesa 
realizada 

Saldo 
ou 

defidt 
---------·-11-------- ------- -------- ------
1951. .......... . 
1952 ........... . 
1953 ........... . 
1954 ........... . 
1955 ........... . 

606 
701 
997 
685 
783 

264 
273 
278 
129 
139 

598 
540 
645 

1 187 
599 

8 
161 
719 
502 
184 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento no período de 1951-1955 foi: 

ANOS 

1951. ........................ . 
1952 ......................... . 
1953.......... . . . . ........ . 
1954 ......................... . 
1955 ......................... . 

RECltlTA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 

F"deral 

282 
596 
438 
434 
538 

E•tadual 

1 221 
I 269 
1 914 
1 968 
2 201 

606 
701 
997 
685 
783 

Hospital Liberdade (em construção) 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Liberdade, de cli
ma ameno e saudável, está situada a 1 200 m de altitude, 
na encosta de uma elevação à margem do rio Grande, pos
suindo, de ambos os lados, córregos que deságuam no mes
mo rio. É servida pela Rêde Mineira de Viação e apresenta 
boas condições urbanas, com luz elétrica, fornecida pela 
Usina de Baú, da Emprêsa Fôrça e Luz de Liberdade, e sa
tisfatório abastecimento de água, fornecido pela Prefeitura 
Municipal. Possui ainda, um campo de pouso de emergên
cia, com uma extensão. de 330 m. 

O município é servido pelo Dep~rtamento de Correios 
e Telégrafos, com serviço postal telegráfico, contando 
ainda, com dois telefones públicos, escritório e correspon
dente bancários, além de uma agência da Caixa Econômica 
Estadual. Sua situação cultural está representada, além das 
unidades escolares de ensino fundamental comum, por 3 
de ensino fundamental supletivo, estando instalada em uma 
delas uma biblioteca, que conta com 280 volumes. Na par
te cultural artística, conquanto não possua ainda notabili
dades, distingue-se a Associação Musical "Ministro Barbosa 
Lima". Existe, outrossim, conquanto pouco capacitado, um 
asilo para desvalidos, mantido pela _ Cónferência São Vi
cente de Paulo. Encontra-se na cidade um médico no exer
cício da profissão, havendo, ainda, 1 hotel e uma pensão. 

Sendo de 1 598 o número de eleitores inscritos para o 
pleito de 3-X-1955, ao mesmo compareceram 908, época 
em que forani sufragados os 15 vereadores que compõem 
o Legislativo da cidade. 

Suas festas são geralmente de cunho religioso e po
dem-se_ citar as denominadas "Folia de Reis", realizada de 
26 de dezembro a 6 de janeiro; a "Queima do Judas", no 
sábado da Aleluia; "Fogueira da Alegria", no domingo da 
Ressurreição; e ''Pastorinhas", por ocasião da missa de 25 
de dezembro, a que muitos denominam "Missa do Galo". 

Realizam-se ainda, anualmente, além das tradicionais 
procissões de Semana Santa, a do Senhor Bom Jesus do 
Livramento, muito concorrida, por ser êsse santo o pàdroei
ro da cidade, tendo razão de assim ser, pois conta a tradi
ção que decorriam para os habitantes do lugarejo, dias di
fíceis e aflitivos, apenas aliviados pelo confôrto de sua 
grande fé católica. Tendo-se erigido uma ermida, ansiavam 
os aldeões dotá-la de uma imagem do Bom Jesus, seu pa
droeiro, quando surgiu no povoado a figura estranha e des
conhecida de um velho peregrino. Inteirando-se o ancião do 
desejo dos fiéis da então aldeia de Bom Jesus do Livra
mento, propôs-se executar a imagem, solicitando para o 
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seu trabalho, apenas, um lenho de lei, a ferramenta usual
mente conhecida de carpintaria, e um compartimento fe
chado onde pudesse trabalhar a sós. Conquanto surpresos 
diante de. tão simples exigências, procuraram os habitantes 
satisfazê-lo. Decorridos dias sem que notassem qualquer 
ruído no quarto a êle dedicado para o labor, discutiram, 
parlamentaram até que resolveram arrombar a porta para 
ver o que se passava, pois era idéia geral de que o dito pe
regrino se encontrava morto. A surprêsa foi enorme, quan
do, tendo entrado no cubículo, nada encontraram do estra
nho peregrino, a não ser a imagem prometida, mas em ta
manho natural, com os traços fisionômicos mais perfeitos, 
denotando o sofrimento por que passou N. S. Jesus Cristo. 
Os esforços do pequeno núcleo para ·encontrar a singular 
figura que lhes deixara tão significativa lembrança foram 
baldados e todos foram unânimes em afirmar que tudo 
aquilo fôra um milagre. Em 1775, foi construída a Igreja 
Matriz, onde se encontra a mencionada imagem, tendo o 
lugarejo recebido, desde então, inúmeros visitantes de todos 
os recantos . 

(Organizado por Sully Spolaor, com dados fornecidos pelo Agente 
de Estatística Vicente da Silva Rezende). 

LIMA DUARTE - MG 
Mapa Municipal no 7.0 Vol. 

HISTóRICO - Lima Duarte teve, provàvelmente, a mes
ma origem da maioria das cidades mineiras: um grupo de 
colonos se estabeleceu à beira das estradas que davam pa
ra as minerações e aí se formou um pequeno núcleo colo
nial ao redor de uma capelinha que a fé dos nossos antepas
sados se apressava em erguer. Sua primeira denominação foi 
Nossa Senhora das Dores do Rio do Peixe, e a origem dêste 
nome se deve à Santa padroeira da primitiva capelinha de 
Nossa .Senhora das Dores, mais o fato de ser o município 

banhado pelo rio do Peixe. Passou a ser chamado mais tar

de "Lima Duarte", em homenagem a um médico e político 

barbacenense, que muito contribuiu para a emancipação do 

município, e se chamava José Rodrigues de Lima Duarte. 

Conta-se que, em 1781, corria o boato de que no rio 

do Peixe haviam-se descoberto faisqueiros de bom rendi

mento, fazendo-se extravios pela lbitipoca, apesar da proi

bição por part~ do Govêrno. Foi apurada a veracidade do 

Vista parcial do centro da cidade 

/160 

Igreja-Matriz 

fato, e tendo o próprio governador percorrido a área co
mentada, foi recebido no nascente arraial do Rio do Peixe 
com festividades, aproveitando os moradores para lhe pe
direm terras de cultura. Reconhecendo a inutilidade das 
proibições feitas, resolveu o governador permitir se culti
vassem aquelas matas e o arraial passou a crescer. 

A paróquia foi criada em 1881, sendo então dada a de
nominação de Vila do Rio do Peixe à sede que, ao ser ele
vada à cidade em 1884, recebeu o nome que conserva ainda 
hoje. O primitivo distrito de Rio do Peixe foi criado em 
1839 e elevado à freguesia 20 .anos depois, em 1859. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA - O distrito foi cria
do com a denominação de Nessa Senhora das Dores do Rio 
do Peixe, pela Lei provincial número 991, de 27 de junho 
de 1859. O município o foi com território desmembrado de 
Barbacena, e a designação de Rio do Peixe, por fôrça da Lei 
provincial n.0 2 804, de 3 de outubro de 1881. A instalação 
deu-se a 29 de dezembro dêsse ano. A Lei estadual núme
ro 3 269, de 30 de outubro de 1884, elevou a sede do mu
nicípio de Rio do Peixe à categoria de cidade, sob o nome 
de Lima Duarte, que se estendeu à referida comuna. Em 
face da Lei estadual número 2, de 14 de setembro de 1891, 
confirmou-se a criação do distrito-sede do município em 
aprêço, que, na Divisão Administrativa, em 1911", bem as
sim nos quadros de apuração do Recenseamento Geral rea
lizado em 1-IX-1920, figura integrado por 4 distritos: Lima 
Duarte, Conceição da IJ:>itipoca, São Domingos da Bocaina 
e Santana do Garambéu. Consoante a divisão administrati
va do Estado, fixada pela Lei estadual n.0 843, de 7 de se
tembro de 1923, o município de Lima Duarte subdivide-se 
em 6 distritos: os 4 citados e mais os de Pedro Teixeira 
e Santo Antônio da Olaria, que essa Lei lhe anexou, após 
desmembrá-los, o primeiro, do município de Barbacena_, e 
o último, do de Rio Prêto. No quadro da divisão admi
nistrativa do Brasil, relativo a 1933, e contido no "Boletim 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio", o muni
cípio de que se trata apresenta-se integrado por êsses 6 dis-
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tritos, isto é, Lima Duarte, Conceição da lbitipoca, Pedro 
Teixeira, Santana do Garamb§u, Santo Antônio da Olaria 
e São Domingos da Bocaina: Dá-se o mesmo nos quadros 
de divisão territorial de 31-XJ:I-1936 e 31-XII-1937, como 
também no anexo ao Decreto-lei estadual número 88, de 
30 de março de 1938, notando-se apenas que o distrito· de 
Santana do Garambéu se chama, em 1936, Garambéu, sim
plesmente. Também nas divinões territoriais em vigor nos 
qüinqüênios 1939-1943 e 1944-1948, estabelecidas, respecti
vamente, pelos Decretos-leis estaduais números 148, de 17 
de dezembro de 1938, e 1 058, de 31 de dezembro de 1943, 
o município de Lima Duarte permanece integrado pelos 6 
distritos supramencionados, he.vendo a registrar somente a 
alteração toponímica sofrida pelo distrito de Santo Antônio 
da Olaria, que, em ambos os quadros, se denomina Olaria. 
O mesmo ainda acontece na divisão territorial imposta pela 
Lei n.0 336, de 27-XII--1948, que estabelece os quadros para 
o qüinqüênio 1949-1953, notando-se, apenas, que o distrito 
de Garambéu torna a ser denominado de Santana do Ga
rambéu. Já na divisão territorial em vigor para o qüinqüênio 
1954-1958, aparece o município de Lima Duarte integrado 
por mais um distrito: o de Siío José dos Lopes. Compõe
-se, portanto, atualmente, de 7 distritos a saber: Lima Duar
te, Conceição da lbitipoca, Olaria, Pedro Teixeira, Santana 
do Garambéu, São Domingos da Bocaina e São José dos 
Lopes. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA -- A Lei provincial número 
3 702, de 27 de julho de 1889, criou a comarca de Lima 
Duarte, que, por fôrça da Lei estadual número 375, de 19 
de setembro de 1903, foi mandado suprimir, só se efetivan
do, porém, a supressão a 4 de s~~tembro de 1905. Restaurou
-a a Lei estadual n.0 663, de 18 de setembro de 1915. 

Nos quadros da divisão territorial datados de 31 de 
dezembro de 1936 e 31-XII-1937, bem como no quadro 
anexo ao Decreto-lei estadual número 88, de 30 de março 
de 1938, o município de Lima Duarte aparece como têrmo 
único da comarca de igual nom~. Idêntica formação judiciá
ria apresentam as divisões territoriais vigentes em 1939-
-1943 e 1944-1948, fixadas, e: primeira, pelo Decreto-lei 
estadual n.0 148, de 17 de dez•~mbro de 1938, e a segunda, 
pelo de número 1 058, de 31 d.e dezembro de 1943. Outro 
tanto ocorre pelas divisões territoriais estabelecidas pelas 
Leis números 336, de 27-XII-1948, e 1 039, de 12-XII-1953, 

que fixaram os quadros para os qüinqüênios 1949-1953 e 
1954-1958, onde aparece o município de Lima Duarte como 
têrmo único da comarca de igual nome. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí

pio na Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. O aspec

to geral do seu território é montanhoso. Limita com as 

comunas de Andrelândia, Juiz de Fora, Bias Fortes, 

Rio Prêto e Bom Jardim de Minas. Sua área é de 

1 300 km2• A temperatura em graus centígrados apresenta as 

médias: das máximas, 28; das mínimas; 10; compensada, 24. 

A sede municipal, situada a 704 m de altitude, tem como 

coordenadas geográficas 21° 50' 26" de latitude Sul e 

43° 47' 46" de longitude O. Gr. Dista da capital do Estado, 

em linha reta, 214 km, no rumo S. S. E. 

SITUAÇÃO A 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento Ge

ral de 1950, era de 20 470 habitantes a população do mu

nicípio. Estimativas do Departamento Estadual de Esta

tística de Minas Gerais dão 22 047 pessoas como sua po

pulação provável em 31-XII-955, quando a densidade de

mográfica deverá ser de 17 habitantes por quilômetro 
quadrado. 

Vista da Vila de Olaria 
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Principais aglomeZ"ações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 
principais aglomerações urbanas situadas na área do mu
nicípio eram a sede e as vilas de Conceição da Ibitipoca, 
Olaria, Pedro Teixeira, Santana do Garambéu e São Do
mingos da Bocaina. 

Locali ~ação da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do muni

cípio: 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Sede ..................... . 
Vila de Conceição da lbitipoca .. . 
Vila de Olaria....... . . . . . . . .. 
Vila de Pedro Teixeira . ....... . 
Vila de Santana de Garambéu . . 
Vila de São Domingos da Bocaina 
Quadro Rural. ................. . 

TOTAL GERAL ........... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
l.•-VII-1950 

Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 

absolutos o total 
geral 

1 329 1 459 2 788 13,61 
114 124 ?38 1,16 
232 258 490 2,39 
138 125 263 1,28 

77 79 !56 0,76 
178 171 349 1,70 

8 363 7 823 16 186 79,10 

10 431 10 039 20 470 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA - Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recen
seamento Geral de 1950, dêsse modo estava distribuída a 
população municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO PRESENTI~ 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens Mulheres 

Total 

Números 
absolutos 

% sObre 
o total 

geral 
-----------------------
Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas ... ......... . 
Indústria de transformação . ..... . 
Com~rcio de mercadorias . ....... . 
Com&-cio de imóveis e valores mobi-

liãrios, crédito, seguros e capitali-
zação ........................ . 

Prestação de serviços . ........... . 
Trans[..torte, comunicações e armaze-

nagem ....... ~ ................ . 
Profissões liberais .... ........... . 
Atividades sociais . .............. . 
Administração pública, L.egislativo 

e Justiça ..................... . 
De-fesa nacional e seguran,r;a· pública 
Atividades dom&ticas. não remu

neradas e atividades escolares dis-
centes ............. . . 

Condições inativa• . .... . 

TOTAL ..... 

4 284 
34 

I 153 
185 

lO 
164 

89 
lO 
48 

75 
6 

472 
787 

7 317 

29 

23 
7 

373 

lO 
3 

61 

6 163 
283 

6 959 

4 313 30,22 
34 0,23 

I 176 8,23 
192 1,34 

lO 0,07 
537 3,76 

99 0,69 
13 0,09 

109 0,76 

82 0,57 
6 0,04 

6 635 46,51 
I 070 7.49 

14 276 100,00 

A primeira atividade econômica do município de Li
ma Duarte é a pecuária, a qual ocupa, com a agricultura, 

Visto parcial da Vila de São Domingos Bocaina 

Fôro Municipal 

4 313 munícipes, que correspondem a 65,63% do total en
contrado de pessoas já em idade ativa, deduzidos os quan
titativos correspondentes aos dois últimos itens considera
dos no quadro supra, por corresponderem a setores que não 
têm maior influência na economia do município. Ocupam 
o segundq plano, pela forma antes considerada, os que in
tegram o ramo dedicado à indústria de transformação que, 
reunindo 1176 residentes, representam 17,86% do total 
de 6 571 pessoas, excluídos os dois últimos itens que di
zem respeito aos habitantes que exercem atividades do
mésticas não remuneradas e atividades discentes, e aos que 
se encontram inativos. 

Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agríco
la no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons
tantes da tabela: 

CULTURAS AREA 
AGRlCOLAS 

(h a) 

-. 
Milho ....... . .... 4 800 
Mandioca .......... 70 
Feijão ............... 650 
Arroz .............. 650 
Outras ............. .. 

TOTAL· ........ .. 

PRODUÇÃO 

Unidade Quantidade 

Saco 60 kg 125 000 
Tonelada . 800 

Saco 60 kg 2 ISO 
> 50 > 13 000 

- -

- -

VALOR 

Cr$ I 000 % 
o 

25 000 
I 120 

905 
486 

1 092 

28 603 

sObre 
total 

87,43 
3,91 
3,16 
1,69 
3,81 

100,00 

Incluídos em "outras", aparecem produtos secundários, 
como a batata-doce, a cana-de-açúcar, etc., por pouco repre
sentarem no estimativo agrícola. Releva notar que a pro
dução da agricultura municipal corresponde, apenas, a par
te das necessidades de consumo interno. 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 
NÚMERO 

DE 
CABEÇAS 

VALOR 

(Cr$ I 000) % sObre 
o total 

------------------- ------1----·---

Asininos ......... 10 35 0,02 
Bovinos .......... 60 000 108 000 85,62 
Caprinos ......... 180 14 0,01 
Eqüinos ....... I 500 2 700 2,14 
Muares .......... 3 600 9 000 7,13 
Ovinoa ........ 140 14 0,01 
Suinos .... 8 000 6 400 5,07 

TOTAL .... 73 430 126 163 100,00 

O rebanho bovino, que dá significado à economia de 
Lima Duarte é representado pelas raças zebu-mestiço, ho-
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landês e caracu. Parte do gado criado é exportado para o 
Distrito Federal e São Paulo . A produção de leite, que cor
responde a mais de 13 milhões de litros, de valor superior a 
4 7 milhões de cruzeiros, é, em parte, destinada às fábricas 
de lacticínios existentes no município. O restante serve à 
exportação e ao consumo loc;~l. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.0 de 
CAPITAL FORÇA 

Pessoal EMPREGADO MOTRIZ 
TIPOS DE e3ta- emP1·e-

INDÚSTRIA beleci- -gado 
mentos Cr$1 000 % sObre N.• de Potência 

o total motores em c.v. 
----------------- ------------ -------
Indústria extrativa mi-

neral ................ 6 11 48 33,56 - -
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
dos produtos agr{colas 8 8 95 66,44 5 32'/z 

Indústria manufatureira 
e fabril. ...... .... ... - - - - - -

TOTAL ........... 14 19 143 100,00 5 32Vz 

O município de Lima Duarte conta com 14 fábricas 
de lacticínios, onde se fabrica, especialmente, o queijo e a 
manteiga, havendo também boa produção de creme de leite. 
Já em 1905, possuía urna bem montada fábrica de mantei
ga, considerada a segunda em importância no Estado. A ex
portação dos produtos não se destina só para o Distrito Fe
deral, ocorrendo também para o norte e outros pontos do 
país. 

A indústria extrativa mineral se resume na explora
ção do amianto e da mica, E'specialrnente, sendo reduzida 
a produção, a despeito da abundância dêsses minérios no 
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território municipal. Apresenta ainda o município ricas ja
zidas de rutilo e cristal de rocha, pouco ou nada explora
das, entretanto. 

A indústria extrativa vegetal é constituída, particular
mente, pela exploração de lenha, tendo atingido em 1955, 
60 000 ma, no valor de cêrca de 5 milhões de cruzeiros. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte situa
ção dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 1954, 
conforme registros existentes nos Serviços de Estatística da 
Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios e1C.istentes 

LoBradouros públicos 

Existentes. . . . . . . ........................... . 
Pavimentados, Parcialmente .. 
Outros. 

Abastecimento d'água 

Prédios servidos, Possuindo penas. 

Logradouros servidos ... 
{

Totalmente .. ~ . 
. . . Parcialmente ... . 

TOTAL ... . 

EsAotos 

{

De de3pejo ......... . 
Logradouros servidos. 

De águas superficiais. 

Prédios esgotados, Pela rêde 

Iluminação pública e domiciliar (*) 

.... {

Número de focos ..... . 
Logradouros iluminados. 

Consumo em kWh. 

Ligações domiciliares (*) 

DADOS 
NUM2RICOS 

639 

37 
2 

JS 

530 

21 
2 

23 

20 

5 

110 

301 

!51 800 

De luz. 
.. {Número de ligações ......... . 

Consumo em kWh ......... . !69 574 

548 

De fôrça, Consumo em kWh .............. . 207 578 

('} Dados referentes ao ano de 1955. 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 120 quilômetros de estradas de rodagem, os 
quais se acham sob a administração municipal. É servido 
pela Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registra
dos 2 7 automóveis, 4 camionetas, 36 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas Itinerárias - São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTÂNCIA VIA DE OBSERVAÇÕES 
(km) TRANSPORTE 

-------------- -----------
Bom Jardim de Minas. 80 Rodovia 

62 Animal 
AndreUindia. 128 Rodovia Via Bom Jardim 

75 Animal Via Souza 
Rio Preto .... 69 Rodovia Via Orvalho 

48 Animal Via Monte Verde 
210 E.F.C.B. Via Juiz de Fora 

Bias Fortes .... 40 Animal Via P. Teixeira 
Rodovia Via Benfica - S. 

Dumont 
juiz de Fora .. 63 Rodovia Via Benfica 

65 Ferrovia Via Benfica 
Rio de Janeiro ... 340 Ferrovia Via Juiz de Fora 

275 Rodovia Via Juiz de Fora 
Belo Horizonte. 403 Ferrovia Via Benfica 

325 Rodovia Via Benfica 

COMÉRCIO E BANCOS - Co"nta a população do municí
pio com 103 estabelecimentos comerciais varejistas,· dos 
quais 36 situados na sede. Dispõe também de duas agências 
e 1 correspondente bancários. 



Santa Casa de Misericórdia 

INSTRUÇAO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

NúmeroS ••••••••• ~ ..... o .... , 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(•) 

----- ·---·---
romens. I 776 I 178 598 66,32 33,68 

Quadro urbar.o Mulheres .. I 910 I 075 835 56,28 43,72 

TOTAL 3 686 2 253 I 433 61,12 38,88 

{Homens ... 6 992 3 250 3 742 46,48 53,52 
Quadro rural.. Mulheres .. 6 438 2 040 4 398 31,68 68,32 

TOTAL 13 430 5 290 8 140 39,38 60,62 

{ Homeno ... 8 768 4 428 4 340 50,50 49,50 
Em geral. . . . . . Mulherea .. 8 348 3 115 5 233 37,31 62,69 

TOTAL 17 116 7 543 9 573 44,06 55,94 

(•) Incluoive peaaoao de instrução não declarada. 

Ensino Primário -- Segundo os dados fornecidos pelo Servi
ço de Estatística da Educação do estado de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do en
sino primário municipal: 

ESPECIFICAÇÃO 

Unidades escolares .... . 
Corpo docente . ...... . 
Matricula efetiva ....... . 

DADOS NUMll:RICOS 

1954 

38 
69 

2 870 

1955 

37 
68 

2 714 

1956 

38 
71 

2 775 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 

54,73%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças públi
cas no município, no período de 1951-1955, é bem caracte
rizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000.00) 

ANOS Receita arrecadada Despesa Saldo ou 
realizada deficit 

Total Tributária ----- ----------- -----1------

1951..".". 984 634 765 219 
1952 ........ " .. I 062 620 836 l26 
1953 ........ I 508 672 1 009 599 
1954 .... ..... I 293 641 875 418 
1955. I 317 655 698 619 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr~ I OJJ,OJ) 
ANOS 

Federal Eatadual Munkipal 
--~----·------r------~-------------

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

4 419 
2 269 
3 934 
1 409 

987 

2 913 
3 716 
4 197 
4 184 
5 799 

984 
062 
508 
293 
317 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- A cidade de Li
ma Duarte está situada em região mais ou menos monta
nhosa, sendo o pico da Chapada, na serra da Ibitipoca., com 
1 662 m, considerado o seu ponto mais elevado; possui, 
ainda, outros picos como o de Pão de Angu, com 1 000 m.; 

serra Santana, com 1 000 m e, no distrito-sede, apenas a ser
ra de Lima Duarte, com mais ou menos 1 000 m. 

Com referência ao aspecto cultural, conta o municí
pio com 35 unidades escolares de ensino primário e 2 de 
ensino supletivo, nas quais se encontram bibliotecas com 
pequeno montante de livros, e também uma unidade de en
sino secundário e uma de pedagógico, esta com 200 ma
trículas. 

A cidade é servida pelo Departamento de Correios e 
Telégrafos, com serviço postal e telegráfico. A rêde telefôni
ca é composta de 90 aparelhos. Há 2 hotéis e 1 cinema; 
conta ainda com uma Agência da Caixa Econômica Esta
dual. 

Entrada de uma furna na serra lbitipoca 



Prédio Es :olar Rural 

A Santa Casa de Miseri<:órdia e a Vila São Vicente de 
Paula, apesar de seus poucos recursos, são os estabelecimen
tos hospitalares locais, possuindo êste último, além de as
sistência médica, um Pôsto de Puericultura, Lactário, Ma
ternidade, Assistência Dent~Lria e Farmacêutica, e ainda 
abrigo para pobres e velhos. desvalidos. Nos nosocômios 
há 75 leitos disponíveis, sendo 4 os médicos que assistem os 
doentes. As ruas, com exceção de parte de uma delas - que 
é calçada com paralelepípedos -, apresentam-se revesti
das de saibro e terra melhorada. 

O município mantém duas bandas denominadas "Cor
poração Musical Padre Carlos" e ~'Nova Aurora", e devem
-se registrar, também nessa parte artística, as manifestações 
folclóricas realizadas em julho, por ocasião da festa de Nos
sa Senhora do Rosário, as quais são compostas de "conga
do", com suas danças próprias, executadas por pretos vesti

dos a caráter. 
Em construção, iniciada em 1945, acha-se a estrada 

de ferro que ligará Lima Dua:rte a Bom Jardim de Minas, o 
que equivale à ligação da Zona da Mata ao sul de Mina~, 
ferrovia essa que será servida pela Rêde Mineira de Viação. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 8 352 
eleitores, dos quais votaram, naquela época, 5 150. 

Acha-se instalada no município uma Agência de Esta
tística, órgão integrante do siutema estatístico brasileiro. 

(Organizado por Sully Spolaot·, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística Afranio de Paula) . 

LUMINAR][AS - MG 
Mapa Municisoal no 8.0 Vol. 

HISTÓRICO - Fica situadn Luminárias no alto de uma 
colina, emoldurada por maje;tosa cadeia de serras, tendo 
a seus pés as águas do rio Ingai. Recebeu esta povoação, sede 
de vila, pertencente então ao município de Lavras do Funil, 
tal denominação, devido à serra das Luminárias, que lhe fica 
próxima, e que foi assim chamada, segundo versão corrente, 
devido à aparição_ na mesmEL de pontos luminosos, cujas 
causas são ainda desconhecidas. 

De acôrdo com a tradiçíio católica, que caracteriza o 

povo mineiro, nasceu Luminárias, ·também, à sombra .de 
uma Igreja. Foi assim que, nou primórdios de sua formação, 

Dona Maria José do Espírito mandou construir uma capela, 
na qual celebravam-se ofícios religiosos para sua família e 

as circunvizinhanças. Mais tarde, Francisco da Silva Pinto, 
comprando uma parte do terreno aos herdeiros de Dona Ma
ria José do Espírito, ofereceu uma pequena área para a 
construção d~ patrimônio da povoação, nascendo daí Lumi
nárias. Decorridos alguns anos, passou a distrito de Lavras, 
pela Lei número 167, de 1840, para ser suprimida dois anos 
após pela de n.0 288, de 1846, e restaurada alguns anos mais 
tarde, em distrito do município de Lavras, pela Lei número 
4 72, de 31 de maio de 1850. Decorridos sete anos de sua 
restauração em distrito, foi abrangida pela Lei número 805, 
de 3 de julho de 1857, na elevação à categoria de freguesia 
com a capela de Cachoeira do Carmo, no município de La
vras do Funil, conforme as divisas traçadas no artigo 2.0 

dessa Lei. Posteriormente, pela Lei n.0 201, de. 14 de no
vembro de 1873, foi criada a freguesia de Nossa Senhora 
do Carmo das Luminárias, abrangendo o distrito de Lumi
nárias, parte do de Cachoeira e outra do de Angaí. O pa
rágrafo único do artigo 5.0 dessa Lei dispunha que a fre
guesia seria instalada, logo que seus habitantes apresentas
sem prédio para escola de instrução primária do sexo mas
culino, o que aconteceu menos de dois anos após a data da 
promulgação dessa Lei, em setembro de 1875, quando foi 
criada a referida escola, com a doação feita à província de 
uma boa casa, pelos cidadãos: capitão Manoel Ferreira Mar
tins, tenente-coronel Francisco Inácio de Melo e Souza, 
Francisco Diniz Junqueira ( cognominado "o pai dos po
bres", por ter sido sempre um benfeitor da povoação), José 
Antônio Barbosa e Firminiano Antônio da Silveira. 

Desmembrou-se Luminárias do município de Lavras, 
em 1944, passando a distrito do município de Itumirim, 
criado pelo Decreto-lei estadual número 1058, de 31 de de
zembro de 1943, embora continuasse subordinado à cir
cunscrição judiciária de Lavras. 

Em 1949, sendo governador do Estado de Minas Ge
rais, o Exmo. Sr. Dr. Milton Soares Campos, Luminárias con
quistou sua autonomia municipal, por fôrça da Lei núme
ro 336, de 27 de dezembro de 1948. Foi seu primeiro prefei
to o Sr. Antônio Furtado de Oliveira, que cuidou logo do 
abastecimento de água à cidade; conseguiu do govêrno a 
construção do prédio para o grupo escolar, assim como a 

Vista parcial da cidade 



criação do pôsto de saúde com aparelhamento médico com
pleto. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o municí
pio na Zona Sul de Minas Gerais. O aspecto geral do seu 
território é montanhoso, localiza-se no alto de. uma serra, 
com ótimo clima e água salubre. Limita com as c-omu
nas mineiras de ltumirim, Carrancas, Cruzília, Baependi, 
Carmo da Cachoeira e Itutinga. Sua área é de 488 km2• A 
sede municipal, situada a 943 m de altitude, tem como co
ordenadas geográficas 21° 30' 48" de latitude sul e 
44° 55' 12" de longitude O. Gr. Dista da capital do Estado, 
em linha reta, 205 k:m no rumo S. S. O.· 

SITUAÇÃO A 

" 

o 

Posição do Município em relação ào Estado e sua Capital 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 
1950, era de 4 355 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 
Minas Gerais dão 4 585 pessoas como sua provável popu

lação em 31-XII-55, quando a densidade demográfica de
verá ser de 9 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principal a~lomeração urbana - Em 1.0 -VII-1950, a prin
cipal aglomeração urbana situada na área do município era a 
sede. 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo. de 1950, assim se localizava a população do municí
pio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
(1.•-VII-1950) 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAC~O 

Total 

Homena Mulheres % sôbre N6meros 
absolutos o total 

geral 

sede ............................ 392 379 771 17,70 
Quadro rural .................... 1 812 1 772 3 584 82,30 

TOTAL GERAL ........... 2 204 2 151 4 355 100,00 

.1166 

Igreja-Matriz de N. 5.0 do Carmo 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONôMICA- Ramos de 
Atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo se distribUÍa a população 
municipal, segundo os ramos de atividade: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária e silvicultura 
Indústrias extrativas .... ..... . 
Ind6stria de transformação ..... . 
Com~rcio de mercadorias ........ . 
Com~rcio de imóveis e valores mobi~ 

liários, cr~ito, seguros e capita~ 
lização ........ . 

Prestação de serviços ........... . 
Transporte, comunicações e arma-

zenagem ............. . 
Profissões liberais .... . 
Atividades sociais. . .... 
Administração p6blica, Legislativo 

e Justiça ..................... . 
Defesa nacional e segurança pública 
Atividades dom&ticas, não remu. 

neradas e atividades escolares dis-
cente! .......... · .. 

Condições inativas . .. 

TOTAL ...... . 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

Homens 

I 043 
19 
85 
20 

1 
20 

11 
I 

12 
2 

149 
120 

1 483 

Mulheres 

13 

12 

72 

13 

1 277 
84 

1 472 

Total 

N6meros 
absolutos 

1 056 
19 
97 
20 

1 
92 

12 
1 

13 

12 
2 

1 426 
204 

2 955 

% sôbre 
o total 

geral 

35,79 
0,64 
3,28 
0,67 

0,03 
3,11 

0,40 
0,03 
0,43 

0,40 
0,06 

48,26 
6,90 

100,00 

São fatôres de maior importância na economia do mu
nicípio a lavoura e a pecuária, sendo a primeira praticada 

Usina Hidrelétrica Municipal 



Avenida l'lorenzano 

ainda por processos rudimentares, dispondo apenas de pou
cas propriedades agrícolas de mecanização para o plantio. É 

bastante desenvolvida a indústria de laticínios, principal
mente de queijo, com mercad1>S consumidores em São Paulo 

e Rio de Janeiro. 

AAricultura, pecuária e silvicultura - A produção agríco
la no município, em 1955, foi expressa pelos dados constan
tes da tabela: 

F'RODUCÃO VALOR 

CULTURAS AR.EA 
AGRlCOLAS (ha) % oôbre Uniclade Quantidade Cr$ 1 oqo o total 

Caf~ ............... 235 Arr~ba 7 377 3 688 39,62 
Feijão .............. 300 Saco SO kg 3 000 1 980 21,26 
Arroz .............. 200 . 5~ . 4 000 1 440 15,46 
Outraa ............. 195 -- - 2 202 23,66 

TOTAL ........ 930 -- ·- 9 310 100,00 

É o café exportado para o Distrito Federal. Os demais 
produtos são de consumo próprio. Foi ·iniciada a lavoura, na 
região, com a vinda, em sew: primórdios, do elemento ne
gro, trazido de Angola, Bengala e outros pontos da Africa. 

Pecuária - Em 31-XII-55, ·~ra a seguinte a situação dos 
rebanhos do município: 

REBANHOS 

Aaininoe ........ , ............. . 
Bovinoa ..... ................. . 
Caprinoa ................... · .. . 
Eqüinoa ...................... . 
Muares .................... ···· 
Ovin01 .............. ......... . 
Sulnos ... · .................... . 

TOTAL .................. . 

NO"M:ERO 
DE 

CAJIECAS 

25 
15 000 

50 
1 000 

600 
600 

2 000 

VALOR 

Cr$ 1 000 

45 
n 500 

5 
1 400 

900 
90 

1 600 

26 540 

% oôbre 
o total 

0,16 
84,83 

0,01 
5,27 
3,39 
0,33 
6,02 

100,00 

É encontrado no município, em grande maioria, o ga
do comum, popularmente conhecido por "pé duro"; regis
tra-se em algumas fazendas a existência de exemplares das 

raças holandesa, guerney ou .~ebu. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 
pelos seguintes dados, relativos a 1955: 

N.• de 
CAPITAL FORCA 

TIPO DE esta-
Pessoal ·EMPREGADO MOTRIZ 

INDúSTRIA beleci-
empre-
gado 

mentos Cr$1 000 % oôbre N.• de Potencia 
o total motores em c. v. --------------

Indústria extrativa mi-
aeral. .............. : 7 35 26 6,56 3 44 

Indústria de transforma-
çio e beneficiamento 
da produção agrlcola 3 5 370 93,44 - -

Indústria manufatureira 
e fabril. ............. - - - - - -

TOTAL ........... 10 40 396 100,00 3 44 

São as indústrias de transformação um marco forte 
da economia municipal, com fábricas de laticínios e indús

trias de beneficiamento de café e arroz. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a 

situação dos melhoramentos urbanos na sede muni

cipal em 1954, conforme registr?s existentes nos Serviços 

de Estatística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existente8 ...... ..................... . 

Lollradouros públicos 

Existentes ............................................. . 

Abastecimento de á/lua 

PrMios aervidoe, possuindo pensa . ....................... . 
Logradouros servidos, parcialmente . ...................... . 

lluminaçllo pública e domiciliar (1) 

{

·Número de logradouros ....... . 
Logradouroa servidoa...... Número de focos ............ . 

Conaumo em kWh ........... : 

Lilla,õeo domiciliares (1) 

D 1 {Número de ligações .......... . 
e ""· .... · · · · · · · · · · · · · · Conaumo em kWh.; ......... . 

\1) Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

278 

32 

83 
6 

12 
58 

12 400 

86 
12 960 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 
cortado por 146 quilômetros de estradas de rodagem, dos 
quais 67 se acham sob a administração municipal e os res
tantes pertencem a particulares. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal mantinha registrados 
3 automóveis, 7 camionetas, 4 caminhões e 2 ônibus. 

Tábuas ltinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 
do município: 

ESPECIFICAÇÃO 

Municípios limltroles 

Itumirim ................ 
Carrancas ............... 
Cruzllia ................. 
Baependi. ............... 
Carmo da Cachoeira ...... 
Itutinga ................. 
Capital Estadual. ........ 
Capital Federal. ........ ·. 

DISTANCIA 
(km) 

40 
48 
80 

148 
50 
70 

360 
290 

VIA DE 
TRANSPORTE 

Rodoviário 
Rodoviério 
Rodoviário 
Rodoviário 
Rodoviério 
Rodoviério 

· Rodoviluio 
RodoviArio 

OBSERVAÇÕES 

Expresso Luminãriaa 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 11 estabelecimentos comerciais varejistas, dos 
quais 8 estão situados na sede. Dispõe também de uma agên

cia e 2 correspondentes bancários. 



INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950 referentes à alfabetização, fornecem os seguintes dados , 
relativos à popula~;ão do município: · 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 
DISCRIMINAÇÃO 

Sabem Não Sabem Não 
Total ler e sabem ler e sabem 

ler e ler e escrever 
escrever(•) 

escrever 
escrever(*) ---

{Homell8 ... 327 223 104 68,20 31,80 
Quadro urban., Mulhere:s .. 329 194 135 58,97 41,03 

TOTAL 656 417 239 63,57 36,43 

{Homell8 ... I 452 647 805 44,55 55,45 
Quadro rural. . Mulheres .. I 421 4114 937 34,06 65,94 

TOTAL 2 873 I 131 I 742 39,36 60,64 

{Homens ... I 779 870 909 48,90 51.10 
Em geral. ..... Mu!;;TAL I 750 678 I 072 38,74 61,26 

3 529 I 548 I 981 43,86 54,14 

(*) Inclusive pessoas de instrução não declarada. 

Ensino primário - Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação de estado de Minas, no 
período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do ensino 
primário municipal: 

DADOS NUM2RICOS 
ESPECIFICAÇÃO 

1954 1955 1956 ------------- -·----1------- ------
Unidades escolares . . . 
Corpo docente ..... . 
MatrJcula efetiva ... . 

11 
17 

449 

14 
18 

570 

13 
18 

499 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po

pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
45,36%. 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL- Situa-se o municí
pio de Luminárias ,na crista de soberbas montanhas, advin

do. daí a amenidade de. seu clima tão salubre. Acha-se no 

limiar de marcante evolução econômica, com a inauguração 

futura da usina hidrelétrica, que está sendo construída pela 
Prefeitura, para sanar o grave problema da carência de ener

gia. Na sede municipaJ há um serviço de saúde, 6 aparelhos 

telefônicos e duas pensões. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 1152 ci· 
dadãos, dos quais votaram 730. Elegeram-se os 9 vereado
res que compõem o Legislativo da cidade. 

No tocante às suas cerimônias tradicionais, há duas 

procissões que se distinguem por seu brilhantismo: a de Nos

sa Senhora do Carmo - padroeira da cidade -, realizada a 
16 de julho, com a presença até mesmo dos luminarenses 

que residem nas periferias da cidade, e a de "Corpus Christi", 

um verdadeiro espetáculo de fé e beleza. 

Atualmente não se realiza no município a exibição fol

clórica conhecida por "cavalhada", em desuso desde 1925, 

por falta de elementos capazes e de animais adestrados. 
1l:sses espetáculos duravam três dias, terminando a 16 de 
julho (festa da padroeira). Sobressaja-se por sua modelar 
organização, singularidade e beleza, atraindo milhares de 
visitantes ao circo arrriado numa grande praça. 

(Organizado por Hélio Jacques, com dados fornecidos pelo 
Agente de Estatística Hélio Magalhães) 
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HISTóRICO - Por volta do ano de 1780, existiam no 
âmbito da freguesia de Bambuí duas fazendas, denominadas 
"Cocais" e "Camargos", grandes latifúndios pertencentes a 
nobres troncos paulistas, respectivamente chamados Bue
nos e Camargos .. Estendendo-se por campos e cerrados,. não 
possuíam as duas fazendas divisas bem demarcadas entre 
si, por falta de acidentes próprios, e isso gerava descontenta
mento em ambas as partes, até que a espôsa de um dos fa
zendeiros, já apreensiva quanto ao rumo dos acontecimen
tos, fêz uma promessa a Nossa Senhora da Luz, para que 
aclarasse o intelecto dos dois patriarcas, a fim de se chegar 
a uma decisão amigável. Surgiu, então, a idéia, aceita por 
ambas as partes, de resolver a questão e, em certa manhã, 
partindo cada um de sua residência, a cavalo e à mesma 
hora combinada, cavalgaram em direção um do outro, até 
que, próximo ao ribeirão do Jorge Pequeno, encontraram-se. 
No local do encontro colocaram o marco divisório e, em 
ação de graças, mandaram erigir no mesmo local, então 
denominado "Aterrado", uma capela cuja padroeira era Nos
sa Senhora da Luz, doando, para seu patrimônio, a área 
compreendida entre o citado "Jorge Pequeno" e o Espigão 
do Serrote, denominado "Refego". Tendo tomado conheci
mento do voto da espôsa de um dos contendores, foi-lhe 
dado como· oratório Nossa Senhora da Luz e, uma vez 
erguida a capela e passada a escritura do patrimônio, o 
Vigário de Bambuí foi benzê-la, tornando-a anexa a sua 
Matriz. 

A cêrca de 2 km ao poente da capela, existia um ôlho
-d'água, abundante, logo represado por um atêrro, a fim de 
elevar-se o líquido não só para as culturas como para o po-
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Rua Coronel José Thomaz 

voado que se formava em tô1·no da capela. Por êsse "ater

rado" do Açudão, passava a estrada, como ainda se vê dos 
vestígios existentes nos terrenos da "Granja do Aterrado"; 
vinha ela em linha reta pela mata virgem ainda existente 
em 1908, contornava o "Capão", ainda lá permanecia até 
pouco tempo, e, ao chegar ac• "Aterrado" do Açudão, atra
vessava-o, dados êstes e aquê les que explicam a origem do 
nome "Nossa Senhora da Ltlz do Aterrado". 

Apesar de, no local, ha'li·erem sido encontrados vestí

gios da passagem de índios, acredita-se que êles não tenham 
habitado as zonas mais próximas da sede municipal, tendo, 
com a chegada dos brancos, abandonado aquelas terras. 

Quanto à influência dos negms, parece não ter havido ne
nhuma, pois sendo em peque:1o número, supõe-se que, em 
virtude da abolição, se tenham refugiado na serra da ''Mar
cela" e "Mata da Eufrásia", jii no município de Estrêla do 
lndaiá. 

Em 1893, pela Lei n.0 1~~4, foi criada a Vila Nova de 
Formiga, que compreendia, além da sede, as freguesias de 
Bambuí e Piüí, e, portanto, Luz do Aterrado, mesmo de
pois de 1858, quando Formiga foi elevada à cidade. Em 2 

de maio de 1856, a freguesia de Nossa Senhora da Luz do 
Aterrado foi desmembrada d~t freguesia de Bambuí, e em 
1859, tendo sido criado o município de Santo Antônio do 
Monte, aquêle distrito foi incluído no âmbito do novo mu

nicípio. Com a criação do município de Dores do Indaiá, 
pela L:' -;úmero 2 782, de 2:! de setembro de 1881, Luz 
·passou a pertencer a êste mttnicípio. 

O ciclo de progresso de Luz teve seu início quando 
da criação do Bispado ele Aterrado, com sede naquela cida
de. Com tal fundação e posteriormente a instalação do mu
nicípio, o pequeno ararial progrediu e transformou-se em ci
dade. 

A Lei estadual n.0 879, dE· 24 de janeiro de 1925, criou 
o têrmo de Luz, o qual teve S'la instalação autorizada pelo 
Decreto número 7 511, de 10 de fevereiro de 1927, e reali

zada em 20 de março do mesmo ano. A criação da comarca 
de Luz deu-se em razão do Decreto n.0 155, de 29 de ju
nho de 1935, e sua instalação fl)i ordenada pelo número 572, 
de 22 de abril de 1936, senda efetivada em 5 de maio do 
mesmo ano. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA ~ O distrito de Nossa 
Senhora da Luz do Aterrado deve sua criação à Lei provin

cial n.0 764, de 2 de maio de 1856, confirmada pela esta
dual número 2, de 14 de setembro de 1891. 

Segundo a "Divisão Administrativa, em 1911 ". o re
ferido distrito chama-se "Aterrado", simplesmente, e subor

dina-se ao município de Dores do lndaiá. Os quadros de 
apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920 apresen
tam-no ainda como componente do município de Dores do 

Indaiá, tendo, entretanto, a designá-lo o primitivo topônimo 
de Nossa Senhora da Luz do Aterrado. Em virtude da Lei 

estadual número 843, de 7 de setembro de 1923, criou-se o 
município de Luz, que, no texto dessa Lei, figura integrado 
pelos seguintes distritos: o da sede (antigo Nossa Senhora 

da Luz do Aterrado) e o rle Córrego d'Anta (antigo São 
José do Córrego d'Anta), desanexados do município de In

daiá (antigo Dores do lndaiá), e mais o distrito de Esteios 
(antigo Nossa Senhora de Nazaré dos Esteios), desligado 
do município de Santo Antônio do Monte. A 16 de março de 
1924, deu-se a instalação do município de Luz, cuja sede, 

em razão da Lei estadual número 893, de 10 de setembro 
de 1925, recebeu foros de cidade. 

De conformidade com o quadro da divisão administra

tiva do Brasil, referente a 1933, contido no "Boletim do Mi
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio", o município 
de Luz compõe-se dos distritos de Luz, Nossa Senhora de 

Nazaré dos Esteios e São José do Córrego d'Anta. Nos qua

dros de divisão territorial datados de 31-XII-1936 e 

31-XII-1937, bem como no anexo ao Decreto-lei estadual 
n.0 88, de 30 de março de 1938, figura o município em aprê

ço, subdividido ainda em 3 distritos: Luz, Córrego d'Anta 

e Esteios. Tal situação mantém-se inalterada nos quadros 
territoriais em vigor nos qüinqüênios 1939-1943 e 1944-
-1948, estabelecidos, respectivamente, pelos Decretos-leis es
taduais números 148, de 17 de dezembro de 1938, e 1 058, 

de 31 de dezembro de 1943, observando-se unicamente a 
alteração da grafia do segundo distrito, que, nestes qüin
qüênios, se encontra representado Córrego Danta. Pela Lei 
número 336, de 27-XII-1948, porém, que fixou a divisão ju

diciário-administrativa do Estado para vigorar no qüinqüê
nio de 1949-1953, o município de Luz aparece constituído 
apenas de dois distritos: o distrito-sede e de Esteios, de vez 

que o denominado de Córrego Danta emancipou-se, passan
do a constituir só o município de mesmo nome. Nos qua

dros da divisão territorial estabelecidos pela Lei estadual 
número 1 039. de 12-XII-1953, continua integrado apenas 
pelos distritos da sede e ele Esteios. 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA - De conformidade com os 
quadros territoriais de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem co
mo o anexo ao Decreto~lei estadual número 88, de 30 de 

Vista de um bananal 
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·março de 1938, o município de Luz compreende o têrmo 

judiciário único da comarca de igual nome, criada em data 
· não apurada. Dá-SE! o mesmo nos quadros territoriais vigen

tes nos qüinqüênio:s 193~-1943 e 1944-1948, fixados, o pri

meiro pelo Decreto-lei estadual número 148, de 17 de de

zembro de 1938, e o segundo pelo de número 1058, de 31 
de dezembro de 1943. Idêntica é a situação por que se 

apresenta. nos quadros formados pelas Leis números 336, 

de 27-XII-1948, e 1 039, de 12~XII-1953, para vigorarem 

nos qüinqüênios 1949-1953 e 1954-1958, respectivamente. 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICíPIO - Situa-se o município 

de Luz na Zona Oe·ste, no Estado de Minas Gerais. Estende

-se desde a fralda da Serra "Deus me Livre" até às mar

gens do Rio São Francisco, entre os ribeirões Mateus e Jor

ge Grande à esquerda, e Limoeiro e Bambuí, à direita. O 

aspecto do seu território é pouco acidentado, composto em 

sua maior parte de cerradões de terra vermelha, fraca e poei

renta. Sua área é de 1 176 km2• A temperatura, em graus 

centígrados, apresenta as seguintes médias: das máximas, 

28, das mínimas, 14; compensada, 23. A sede municipal, 

situada a 650 m de altitude, tem como coordenadas geográ

ficas 19° 47' 51" de latitude sul e 45° 41' 14" de longitude 

O. Gr. Dista da capital do Estado, em reta, 185 quilôme

tros, no rumo O. N. O. 

o 

Posição do Município em relação ao Estado e sua Capital. 

POPULAÇÃO - Segundo os dados do Recenseamento de 

1950, era de 13 327 habitantes a população do município. 

Estimativas do Departamento Estadual de Estatística de 

Minas Gerais dão 14 283 pessoas como sua população pro· 

vável em 31-XII-955, quando a densidade demográfica de

verá ser de 12 habitantes por quilômetro quadrado. 

Principais aglomerações urbanas - Em 1.0 -VII-1950, as 

principais aglomerações urbanas situadas na área do muni

cípio eram a sede e a vila de Esteios. 

J/.70 

Agência dos Correios e Telégrafos 

Localização da população - De acôrdo com os dados do 
Censo de 1950, assim se localizava a população do municí
pio: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
1.<>-VII-1950 

LOCALIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO 

Total 

Homens Mulheres Números %sObre 
absolutos o total 

geral 

Sede ............. • ............... 1 478 1 777 3 255 24,42 
Vila de Esteios .................. 270 246 516 3,87 
Quadro rural. ................... 4 755 4 801 9 556 71,71 

TOTAL GERAL ........... 6 503 6 824 13 327 100,00 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA- Ramos de 
atividade - Ainda de acôrdo com os dados do Recensea
mento Geral de 1950, dêsse modo estava distribuída a po
pulação municipal, segundo os ramos de atividade: 

POPULAÇÃO PRESENTE 
DE 10 ANOS E MAIS 

RAMOS DE ATIVIDADE 
Total 

Homens Mulheres 
Números % sObre 

absolutos o total 
geral 

Agricultura, pecuária e silvicultura 2 772 70 2 842 31,15 
Indlístrias extrativas ............. 1 - 1 0,01 
Indústria de transformação ....... 205 7 212 2,32 
Com&cio de mercadorias ......... 160 15 175 1,91 
Com~rcio de imóveis e valores mobi-

liárioa, cr~dito, seguros e capitali-
zação ........................ 20 - 20 0,21 

Prestação de serviços ............. llO 223 333 3,64 
Transporte, comunicações e armaze-

nagem .. ...................... 130 4 134 1,46 
Profissões liberais ................ 11 1 12 0,13 
Atividades sociais . ............... 19 58 77 0,84 
Administração pública, Legislativo 

e justiça ...................... 36 6 42 0,45 
Def~ nacional e segurança pública 9 - 9 0,09 
Atividades dom~sticas, não remu· 

neradas e atividades escolares dis-
centes ........................ 383 4 118 4 501 49,33 

Condições inativas ..... . .. . . .. 483 290 773 8,46 

TOTAL ........... . . . . . . .... 4 339 4 792 9 131 100,00 

Estando na pecuária e na agricultura a fôrça econômi
ca do município, às atividades correspondentes é que se de
dicam maiores quantidades de pessoas, cujo total vai a 
2 842 pessoas de 10 anos e mais, representando 73,94% do 
total do quadro supra, extraídos os efetivos correspondentes 
aos que se dedicam às atividades domésticas, não .remune
radas, atividades discentes e condições inativas, por motivos 

óbvios. 



Agricultura, pecuária e silvicultura - A produção agrí
cola no município, em 1955, foi expressa pelos dados cons

tantes da tabela: 

PRODUÇÃO VALOR 
CULTURAS AREA 
AGR1COLAS (h a) % allbre Unidade Quantidade Cr$ I 000 

o total 
---------

Caf~ ........ .. I 750 An·llba . 84 000 33 600 62,59 

Arroz ....... .. I 400 Saco 50 kg 27 500 9 625 17,92 

Milho ...... 2 600 ' 60 ' 58 000 5 800 10,80 

Feijlio ....... ... 520 ' ' . 4 960 2 262 4,21 

Outras .. ·- - 2 411 4,48 

TOTAL ... ... . .. -- - 53 698 100,00 

Na agricultura predomina o cultivo do café, notando

-se acentuada tendência entre os agricultores para a espe

cialização do seu plantio. Além dos produtos discriminados, 

cultiva-se ainda a mandioca, a cana-de-açúcar, etc., em me

nor escala, representando êsses últimos produtos, apenas, os 

4,48% anotados. 

Pecuária - Em 31-XII-55, era a seguinte a situação dos 

rebanl\os do município: 

VALOR 
NúMERO 

REBANHOS DE % sllbre 
CAJ3EÇAS Cr$ I 000 o total 

------------1----

Asininos ... - - -
Bovinos .. 43 000 73 100 80,63 

Caprinos .. 250 38 0,04 

Eqüinos .. . .. I 500 2 250 2,48 

Muares .. . .... 300 840 0,92 

Ovinos .. ····· 300 45 0,04 

Su!nos. . .. 16 000 14 400 15,89 

TOTAL. ······ .... - 90 li73 100,00 

A pecuária é a segunda :fonte econômica do município. 

É ela explorada para todos m: fins, sobressaindo, entretanto, 

a produção de leite, com um valor estimado em 6 milhões 

de cruzeiros, correspondentes a 3 000 000 de litros produ

zidos em 1955. Cumpre assinalar que o município não conta 

com nenhum estabelecimento de fomento agrícola ou pe

cuário. 

Indústria - A organização industrial pode ser conhecida 

pelos·se;:~!~t.es dados, relativ<•s a 1955: 

CAPITAL FORÇA 
N." de Pess,Jal EMPREGADO MOTRIZ 

TIPO DE esta- empre-
INDÚSTRIA beleci- gaC.o % sôbre mentes Cr$1 000 N.0 de Potência 

o total motores em c.v. 
-------------·------ -
Indústria extrativa mi-

neral. lO 29 275 5,76 I lO 
Indústria de transforma-

ção e beneficiamento 
dos produtos agrfcolas 15 24 2 140 44,88 18 210 

Indústria manufaturei r& 
e fabril. 21 71 2 354 49,36 30 126 

TOTAL. 46 I :<4 4 769 100,00 49 346 

A indústria manufatureira e fabril é a que se distingue 

no município. A fabricação d'~ manteiga é a principal, con· 

tando a comuna com 2 estabdecimentos fabris. A produção 

de toucinho é a seguinte, com um rendimento médio anual 

de 75 000 quilogramas. A indústria de transformação e be

neficiamento de produtos agrícolas é atendida somente com 

relação ao café e arroz. A indústria extrativa ocupa-se es-

Palácio Episcopal 

pecialmente da extração de lenha, ainda abundante no mu

nicípio. 

MELHORAMENTOS URBANOS - Era a seguinte a si

tuação dos melhoramentos urbanos na sede municipal em 

1954, conforme registros existentes nos Serviços de Esta

tística da Viação e da Produção de Minas Gerais: 

ESPECIFICAÇÃO 

Número de prédios existentes .. ........... . 

Lo~radouros públicos 

Existentes ...................... . 
Pavimentados, Parcialmente ....... . 
Outroa .................. . 

Abastecimento d'á/lua 

Pr~dioa servidos, com ligações livres ....... . 

{

Totalmente ... . 
Logradouros servidos . . . . . . . Parcialmente.·. 

TOTAL ..... 

Es~otoa 

Logradoucos aervidos (De des.pejo) .. . 
Pr~ios esgotados (Pela rede) ....... . 

lluminaç§o pública e domiciliar 

{ 

N6mero de logradouri>a .. 
Logradouros iluminados.. . Número de focos ....... . 

Consumo em kWh ..... . 

LiAaç8es domiciliares (•) 

De luz .............. . 
. {Número de ligaçie1 . 

Consumo em kWh 

De Fllrça, n6mero de ligações. 

<"> Dados referentes ao ano de 1955. 

DADOS 
NUMl!:RICOS 

I 020 

31 
2 

29 

447 

11 
6 

17 

I 
32 

19 
228 

40 150 

639 

83 220 

31 

MEIOS DE TRANSPORTE - O território municipal é 

cortado por 213 quilômetros de estradas de rodagem, dos 

quais 56 se acham sob a administração estadual e 157 sob 

a municipal. Dispõe, além disso, de 1 campo de pouso. 

Em 1955, a Prefeitura Municipal registrou 58 automó
veis, 15 camionetas, 45 caminhões, 6 ônibus e 6 jipes. 
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Tábuas Itinerárias- São as seguintes as tábuas itinerárias 

do município: 

ESPECIFICAÇÃO DISTANCIA VIA DE 
(km) T-RANSPORTE OBSERVAÇ0ES 

--------------------------------
Luz a Lagoa da Prata . . 
Luz a BambuS ......... . 
A Córrego Danta ..... . 
A Estr~la do lndala .. 
A Dores do Indaiã ..... . 
A Moema .......... . 
A Belo Horizonte .... . 
Ao Rio de janeiro ...... . 

55 Rodoviério 
65 Rodoviãrio 
48 Rodoviãrio 
44 Rodoviãrio 
66 Rodoviãrio 
44 Rodoviério 

256 Rodoviério 
896 Rodo-ferroviério 

Onibuo 
Onibus 
Onibur 
Onibuo 
Onibuo 
Onibuo 
Onibus 
Onibuo e EFCB 

COMÉRCIO E BANCOS - Conta a população do muni
cípio com 4 estabelecimentos comerciais atacadistas dos 
quais 4 situados na sede, e, ainda, 104 varejistas; dêstes 67 
se localizam na cidade. Dispõe também de duas agências 
e um correspondente bancários. 

INSTRUÇÃO PúBLICA - Os resultados do Censo de 
1950, referentes à alfabetização, fornecem os seguintes da
dos relativos à população do município: 

PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 

Números absolutos % sObre o total 

DISCRIMINAÇÃO Não Sabem Não Sabem 
Total ler e sabem ter e sabem 

escrever ler e escrever ler e 
escrever(*) escrever(') 

---------------- ---- ----- ------- ----- ----
{Homens ... I 418 924 494 65,16 34,84 

Quadro urbano Mulheres· · I 763 998 765 56,60 43,40 

TOTAL 3 181 I 922 I 259 60,42 39,58 

{Homens ... 3 939 I 639 2 250 42,87 57,13 

Quadro rural. Mulheres .. 3 997 3 997 2 720 31,94 68,06 

TOTAL 7 936 2 966 4 970 37,37 62,63 

{Homens ... 5 3571 
2 613 2 744 48,77 51,23 

Em geral .. . _ _ Mulheres .. 5 769 2 275 3 494 39,43 60,57 

TOTAL 11 126 4 888 6 238 43,93 56,07 

(•) Inclusive pess011S de instrução não declarada. 

Ensino Primário -- Segundo os dados fornecidos pelo Ser
viço de Estatística da Educação do estacJ.o de Minas Gerais, 
no período de 1954-1956, foi a seguinte a situação do ensino 
primário municipal: 

Unidades escolares. 
Corpo docente .... . 
Matdcula efetiva . . . 

23 
49 

I 544 

32 
58 

2 132 

31 
58 

2 004 

A percentagem de alunos matriculados, relativa à po
pulação infantil em idade escolar, é de aproximadamente 
58,47%. 

FINANÇAS PúBLICAS - A situação das finanças pú
blicas no município, no período de 1951-1955, é bem carac
terizada pela tabela abaixo: 

FINANÇAS (Cr$ I 000,00) 

ANOS Receita arrecadada 
De1pesa Saldo ou 

__ _:~~-~ Tribut~~- realizada deficit 

------- ----- ·-------
1951 .. .... I 048 491 2 088 - I 040 
1952. ········· I 139 596 2 559 - I 420 
1953 .. .... I 548 582 3 248 - I 700 
1954. I 878 718 3 735 - I 857 
1955.' ······ I 648 736 4 090 - 2 442 

Quanto à arrecadação, nas três esferas administrativas, 
o movimento no período de 1951-1955 foi: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000,00) 
ANOS 

Federal Estadual Municipal 

1951'. 774 2 707 I 048 
1952. I 344 2 855 I 139 
1953. I 357 3 665 I 548 
1954.''.' I 482 5 614 I 878 
1955. .......... I 396 5 511 I 648 

ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL -Houve dois ciclos 
de progresso na cidade de Luz e, em se falando do segundo, 
devemos acentuar a criação do Bispado de Aterrado, com 
sede na mesma cidade. Com esta fundação e posteriormente 
a instalação do município, o pequenino arraial transfor
mou-se em cidade, hoje dotada de quase todos os melho
ramentos necessários ao confôrto e bem-estar de seus habi
tantes. Sua água potável, extraída de poços artesianos, é 
ótima. Possui magnífica Catedral, um excelente prédio onde 
funciona o Ginásio São Rafael e ainda a Casa de Saúde São 
Rafael. Aquêle, instalado recentemente, conta com 93 ma
trículas efetivas. 

Os estabelecimentos industriais somam 46. O aeropor
to local tem pista de 650 m. Há uma agência postal e uma 
da Caixa Econômica, inúmeros profissionais liberais, asso
ciações de caridade e 35 unidades escolares. O município 
possui duas bibliotecas, duas tipografias, 5 hotéis, duas pen
sões, 1 serviço de saúde, 1 hospital com 25 leitos, 4 médicos 
em atividade. Com respeito a diversões, um cinema ,,. vá
rias associações esportivas e culturais servem aos munícipes. 

Para o pleito de 3-X-1955, estavam inscritos 2 784 
eleitores, votando, àquela época, 1 789 . 

Como festa folclórica apresenta-se o "congado" que, 
apesar de não ter data fixa, varia de 1.0 de agôsto até fins 
de novembro, dependendo dos dias escolhidos de aC'ôrdo 
com o Vigário e os promotores da citada ·festa. De cunho 
religioso, tem Nossa Senhora do Rosário como padroeira, e 
seus folguedos são promovidos por grupos ou "ternos" de 
4 ou 5 cada um, e média de 20 a 25 componentes masculi~ 
nos vestidos com fantasias de côres vivas, guizos, espelhos, 
etc. Usam violão, viola, reco-reco, pandeiros, caixas rústicas, 
tamborins e sanfona como instrumentos musicais. Tendo 4 
dias de duração, encerra-se a festa com a realização de "ca
valhadas", quando os seus componentes, deixando a dança, 

que é de origem tipicamente africana, montam em seus 
cavalos e oferecem um belo espetáculo à população. A festa 
da Semana Santa é realizada em sua época própria, de 
acôrdo com a liturgia da Igreja, e nela se fazem procissões e 
apresentam as tradicionais figuras da Verônica, João Batis

ta, Madalena, Apóstolos e Centuriões. Usava-se até há 4 
anos atrás, o pagamento de promessas na procissão do En

têrro, sendo abolido tal costume depois de muita insistência 
por parte dos padres, visto que nem sempre tal usança ofe

recia espetáculo condizente com as cerimônias religiosas. 

Ambas as festas, do Congado e Semana Santa, são custeadas 
pelo povo, através de esmolas. Ainda se realizam nas datas 
próprias as procissões de São Sebastião, Nossa Senhora da 

Luz e Corpus Christi. 

(Organizado por Sully Spolaor, com dados fornecidos pelo Agente 

de Estatística José Ribeiro de Almeida Segundo). 
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